FERNANDO
DE NORONHA
GUIA COMPLETO

MORRO DOIS IRMÃOS / SHUTTERSTOCK

Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções
têm ótimo custo/benefício e são
sempre monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos,
e você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

FOTO: MORRO DO PICO / SHUTTERSTOCK

CARTÃO CVC

CVC 24h: 3003 2977

CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.

A maior agência de turismo da América Latina
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NA HORA
DA FOME...
RESTAURANTES
AGITO
PARA CURTIR
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
FERNANDO
DE NORONHA
COMBINA COM...

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do RG e/
ou da Carteira Nacional de Habilitação
para embarcar em um avião rumo a
Fernando de Noronha e para fazer
check-in nas pousadas. Além disso,
para entrar na ilha, é preciso pagar
a Taxa de Preservação Ambiental
do Distrito Estadual de Fernando de
Noronha. O valor depende do número
de dias de permanência e deve
ser pago após cadastro no site
www.noronha.pe.gov.br. Outra taxa
se refere às visitas aos atrativos do
Parque Nacional Marinho de Fernando
de Noronha, incluindo algumas praias
famosas. Válida por dez dias, custa
R$ 126 por pessoa de nacionalidade
brasileira. Trata-se de um cartão
magnético que deve ser apresentado
nos postos de controle durante
passeios de barco, trilhas ou
mergulhos realizados dentro do
parque. Veja mais em
www.parnanoronha.com.br.

PREPARE
SUA
VIAGEM
OLHE O RELÓGIO Fernando
de Noronha está uma hora à
frente do horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperaturas constantes o ano
todo, com mínima de 24 oC e
máxima de 30 oC. A água do mar
é sempre morninha, em torno
de 26 oC, com visibilidade para
mergulho de até 50 m.

NÃO PRECISA tomar a vacina
contra febre amarela para viajar
a Fernando de Noronha.

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em Fernando de
Noronha é de 220 volts.

CIRCULANDO O transporte público
consiste em micro-ônibus, que
circulam diariamente pela estrada
asfaltada (BR-363) entre o Porto de
Santo Antônio e a Baía do Sueste.
É possível também chamar táxis e
alugar carros, bugues e motos.

VOU DE AVIÃO o Aeroporto
de Fernando de Noronha –
Governador Carlos Wilson fica
a 4 km da Vila dos Remédios
e recebe apenas voos vindos
de Recife, com tempo de viagem
de 1h10.
Tempo de voo para
Recife desde...
• Salvador: 1h10
• Fortaleza: 1h10
• Belo Horizonte: 2h15
• Brasília: 2h20
• Rio de Janeiro: 2h50
• São Paulo: 3h

FIQUE ATENTO! Você só
encontra um terminal de banco
24h no aeroporto, aberto apenas
nos horários de voos. Na ilha,
existem agências dos bancos
Santander e Bradesco. Em geral,
os estabelecimentos aceitam
cartão de crédito e de débito,
além de transferência via Pix.
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Em toda sua área, Fernando
de Noronha tem uma série
de praias e atrativos naturais.
Veja as principais distâncias
a partir da Vila dos Remédios.

LOCALIZE-SE

MAR DE DENTRO

PRAIAS
E BAÍAS

PORTO DE SANTO ANTÔNIO

PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS

PRAIA DO MEIO
PRAIA DA
CONCEIÇÃO

AEROPORTO

PRAIA DO
CACHORRO

PRAIA DO
BOLDRÓ

CACIMBA
DO PADRE

AEROPORTO
BAÍA DOS
BAÍA DO SANCHO PORCOS
PRAIA
DO LEÃO

BAÍA DOS
GOLFINHOS

BAÍA DO
SUESTE

VILA DOS
REMÉDIOS

PRAIA DO
ATALAIA

MAR DE FORA

DA VILA DOS REMÉDIOS PARA...
Praia do Cachorro
Praia do Meio
Praia da Conceição
Floresta Velha
Floresta Nova
Vila do Boldró
Porto de Santo Antônio
Praia da Atalaia
Praia do Boldró
Vila do Sueste
Cacimba do Padre
Baía dos Porcos
Baía do Sancho
Baía do Sueste
Baía dos Golfinhos
Praia do Leão

FERNANDO
DE NORONHA

RECIFE
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450 m
500 m
1 km
1 km
1 km
2 km
2 km
2,5 km
3 km
3 km
4 km
4 km
4,5 km
5 km
6 km
6 km

FERNANDO
DE NORONHA
PARAÍSO ECOLÓGICO

O paraíso é pequeno, e poucos são os afortunados que vivem nele:
apenas 4 mil habitantes, em 17 km². Esse é o tamanho da ilha principal
de Fernando de Noronha, arquipélago que ostenta o título de
Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O status não é à toa:
aqui estão algumas das praias mais lindas do Brasil e também alguns dos
melhores pontos de mergulho do mundo, com visibilidade incrível.
A vida marinha é tão rica que, dizem por lá, ir a Noronha e não
mergulhar é o mesmo que não ver o papa em Roma. Ao todo,
são 21 ilhas em pleno Oceano Atlântico, pertencentes ao estado de
Pernambuco e situadas a mais ou menos 545 km de Recife. Banhada
pelo Mar de Dentro e pelo Mar de Fora, a maior ilha abriga poucas
vilas, como a dos Remédios, que concentra boa parte da estrutura
turística. Para visitar o arquipélago, que tem entrada controlada,
é preciso seguir algumas normas ecológicas. Fernando de Noronha,
afinal, é um lindo paraíso natural, que precisa ser preservado.
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POUSADA MARAVILHA, NA BAÍA DO SUESTE

FOTO: BRUNO LIMA

PRAIA A PRAIA

PARQUE NACIONAL
MARINHO

As praias de Noronha são banhadas
pelo Mar de Dentro, voltados
para o continente, ou o Mar de
Fora, voltados para o oceano. Em
algumas, de acesso proibido, você
admira a vista a partir dos mirantes.

Muitas atividades ocorrem
dentro do parque, uma área
de preservação que abriga
algumas das principais praias
e baías do arquipélago. Para
acessá-lo, é preciso adquirir o
ingresso ecológico, que custa
R$ 126 por pessoa, com
validade por 10 dias. A seguir,
as praias que fazem parte do
parque aparecem sinalizadas
com o selo acima.

BAÍA DO SANCHO

Você nada nas águas turquesas
e cristalinas do Mar de Dentro,
rodeadas por lindas falésias
com densa vegetação. Não
à toa, o Sancho aparece
constantemente nas listas
de praias mais bonitas do
mundo. O acesso é por uma escada do
tipo marinheiro (totalmente vertical e
estreita, como a escada de um barco, com
horários estipulados de subida e descida;
consulte o site do parque). Também
dá para fazer uma série de trilhas nos
arredores, incluindo a que leva para
uma emocionante vista do Morro Dois
Irmãos. A praia, a 4,5 km da vila, não tem
estrutura de barracas ou restaurantes.

BAÍA DOS GOLFINHOS

MAR DE DENTRO

As praias voltadas para o continente,
a Noroeste, são marcadas por
ondas de dezembro a fevereiro,
quando acontece a chamada época
do “swell”, no jargão surfista.

BAÍA DOS
GOLFINHOS

Vale a pena acordar bem cedo
para, do alto de um paredão de
55 m, admirar os rodopios dos golfinhos
no Mar de Dentro. O visual do local,
que fica a 6 km da Vila dos Remédios,
é apenas para ser contemplado, já que
não é permitido nadar.

BAÍA DOS PORCOS

É linda a vista para o famoso
Morro Dois Irmãos a partir
desta praia, que fica a 4 km da
Vila dos Remédios. Nas piscinas naturais,
você nada com máscara e snorkel para
ver peixes coloridos. Para chegar, há uma
trilha a partir da praia Cacimba do Padre.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

BAÍA DO SANCHO
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PRAIAS
PRAIA DA
CONCEIÇÃO

A praia mais movimentada de
Noronha é longa, ideal para
caminhar e ótimo ponto de mergulho. Além
disso, é enfeitada pelo Morro do Pico, o
mais alto do arquipélago. O mar é calmo
de março a novembro e bom para surfe no
resto do ano. Ali está também o descolado
bar Duda Rei. Fica a apenas 1 km da vila.

PRAIA DA CONCEIÇÃO

PRAIA DO MEIO

O trecho de areia selvagem e deserto entre
as praias da Conceição e do Cachorro
é point dos surfistas durante o verão. Seu
Bar do Meio é um sucesso no pôr do sol.
Está localizado a 500 m da vila.

PRAIA DO AMERICANO

As ondas são fracas nesta praia deserta,
localizada a 3 km da vila. O nome vem
da ocupação militar dos Estados Unidos,
que aconteceu durante a Segunda
Guerra Mundial.

PORTO DE SANTO ANTÔNIO

Todos os passeios de barco pela ilha
começam e terminam no pitoresco
porto desta prainha de águas tranquilas
e com boa estrutura, localizada a
2 km da vila. O Morro do Pico
preenche o cenário, enquanto um
navio naufragado a 5 m de profundidade
faz a alegria dos mergulhadores

PRAIA DO CACHORRO

É muito fácil chegar a esta pequena praia
de águas claras, localizada na própria
Vila dos Remédios e muito frequentada
pelos noronhenses. Entre abril e outubro,
quando o mar está mais tranquilo, há
estrutura de barracas na areia.

PRAIA DO CACHORRO
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS

PRAIA DO BODE

FOTO: BRUNO LIMA/MTUR

PRAIA DO BODE

FOTO: SHUTTERSTOCK

Ondas fortes e piscinas naturais fazem um harmonioso contraponto nesta praia,
situada a 3 km da vila.

Areias claras e fofas, com o
Morro Dois Irmãos irrompendo
no mar, compõem o cenário
desta linda praia, a 4 km
da vila. Ela sedia etapas
dos campeonatos de surfe
de Noronha. Você fica
bem servido com a estrutura
dos restaurantes.

FOTO: SHUTTERSTOCK

CACIMBA DO PADRE

CACIMBA DO PADRE

PRAIA DO BOLDRÓ

PRAIA DO BOLDRÓ

Localizada a 3 km da vila, conta com piscinas naturais na maré baixa e ondas ótimas
para surfar no verão.
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PRAIAS

ENSEADA
DOS ABREUS

Quase deserta, ganha duas
piscinas naturais na maré
baixa, com acesso feito por uma
descida íngreme entre as rochas.
Para visitar a praia, localizada a 6 km
da vila, é preciso agendar no centro
de visitantes do parque.

MAR DE FORA

Na costa voltada para o Sudeste,
ou o mar aberto, as águas ficam
calminhas no verão e se agitam
com o “swell” no restante do ano.

PRAIA DO LEÃO

PRAIA DO LEÃO

Esta praia do Mar de Fora tem uma linda combinação de água clara e
areia vermelha. É o principal ponto de desova da tartaruga-verde, entre
dezembro e maio. O nome vem da pedra em forma de leão, que fica em
frente à praia, situada a 6 km da vila.

PRAIA DO ATALAIA

PRAIA DA ATALAIA

Uma das mais famosas praias do arquipélago, tem piscinas naturais repletas
de exuberante vida marinha, que pode ser observada com snorkel. Mas é
preciso agendar a atividade no centro de visitantes do parque, que separa os
turistas em grupos. Atalaia é banhada pelo Mar de Fora e fica a 2,5 km da vila.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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FOTO: SHUTTERSTOCK

PRAIAS
BAÍA DO SUESTE

A praia do Mar de Fora é
perfeita para nadar, mas apenas
na porção central, já que as
duas pontas têm acesso controlado.
O canto esquerdo é exclusivo para
pesquisadores, e o direito é para quem
mergulha, usando colete de flutuação,
para ver as tartarugas marinhas, que
aparecem para descansar e se alimentar
no mangue. Fica a 5 km da vila.

BAÍA DO SUESTE

PONTA DO AIR FRANCE

BURACO DA RAQUEL

FOTO: SHUTTERSTOCK

Do alto de um mirante, você
admira esta praia, que não recebe
visitantes por ser um santuário
de preservação da vida marinha,
a 1 km da Vila dos Remédios.
FOTO: BRUNO LIMA/MTUR

A praia onde antes funcionava uma base da
companhia aérea francesa está localizada
a 1 km da Vila dos Remédios. Nela você
não nada, mas contempla o encontro do
Mar de Dentro com o Mar de Fora.

BURACO DA RAQUEL

FOTO: SHUTTERSTOCK

PONTA DO AIR FRANCE

PONTA DAS CARACAS

O acesso é proibido, mas as piscinas naturais rendem um belo panorama para
quem está no mirante. Fica a 2,5 km da Vila dos Remédios.
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ILHATOUR

Em um veículo off road, preparado
para percorrer os terrenos naturais
de Fernando de Noronha, você
conhece as mais lindas praias e as
principais atrações do arquipélago.
O roteiro passa pela Praia da
Caieira, o Mirante da Praia do Bode,
a Ponta do Air France e a Praia do
Leão, com paradas para banho de
mar na Baía dos Porcos, na Baía
do Sancho, na Baía do Sueste e
na Cacimba do Padre. O passeio
termina ao entardecer, nas ruínas
do Forte Boldró, de onde é possível
admirar um deslumbrante pôr do
sol colorindo o Morro Dois Irmãos.
Inclui: transporte de ida e volta à
pousada e guia. Duração: dia inteiro.

BAÍA DOS PORCOS

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC podem
ser privativos ou em grupo,
à sua escolha, sempre com
conforto, segurança e
assistência da nossa equipe.

ATALAIA SUB (PRANCHA VIP)

Nesta atividade aquática, também
chamada de “voo submarino”, você
faz um “mergulho” de snorkel, enquanto
segura uma prancha puxada por um barco.
Deslizando na água, é possível admirar
o fundo do mar, com arraias, tartarugas
e navios naufragados. Depois dessas
atividades, o tempo é livre para tomar um
banho de mar na Praia da Conceição, e
o saboroso churrasco a bordo do barco
recarrega as energias. Inclui: transporte
de ida e volta à pousada, guia e churrasco
(bebidas pagas na hora, apenas em
dinheiro). Duração: 3 horas.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

VIDA AQUÁTICA EM NORONHA
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PASSEIOS

CURTA VÁRIOS PASSEIOS
COM ECONOMIA

TRILHAS ECOLÓGICAS

Nossos especialistas, disponíveis
para lhe dar total assistência no
destino, criaram passeios incríveis,
que podem ser parcelados em
12x e comprados em combos
(veja pág. 15).

A interação com a exuberante natureza
de Fernando de Noronha é garantida
durante a caminhada por uma de suas
trilhas, com vários graus de dificuldade.
Entre as opções leves, destacam-se a
Esmeralda do Atlântico, percurso de
2 km entre a Baía dos Porcos e a Praia
do Boldró; e a Trilha dos Abreus, que
tem 2 km até as piscinas naturais.
Já algumas trilhas de dificuldade
média são a do Atalaia, com 3,7 km
desde a Enseada da Caieira até a
Praia do Atalaia; e a da Costa dos
Mirantes, com lindas vistas ao longo
de 2,5 km. Com bom preparo físico,
você encara a alta dificuldade da Trilha
do Capim-Açu, de 7 km, passando
pelo Farol da Sapata, a Caverna do
Capim-Açu e a Praia do Leão, local de
desova das tartarugas marinhas. Inclui:
transporte de ida e volta entre o ponto
de partida e a pousada e guia. Duração:
de 4 a 6 horas, dependendo da trilha.

PASSEIO DE BARCO

É emocionante ver os golfinhos,
que, na maioria das vezes,
aparecem se exibindo em
alto-mar durante este passeio de barco.
A bordo de uma traineira ou um catamarã,
você navega ao longo de uma costa inteira
da ilha, de ponta a ponta, passando em
frente às principais praias, como as do
Cachorro, da Conceição e do Boldró, além
das baías dos Porcos, dos Golfinhos e do
Sancho, onde há parada para um gostoso
banho de mar. Inclui: transporte de ida e
volta à pousada e guia. Duração: 3 horas.

GOLFINHOS AVISTADOS DURANTE PASSEIO DE BARCO

EM PASSEIOS PAR A LOCAIS ISOL ADOS, LEVE SEMPRE UM SAQUINHO PAR A
DEPOSITAR O LIXO E DEPOIS DESCARTE NO LOCAL CORRETO.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

MERGULHO AUTÔNOMO
(BATISMO)

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode contratar,
por exemplo, passeios em veículos
individuais, com motoristas-guias,
ou alugar um carro para explorar
a região do seu jeito.

Você entende por que Noronha é
considerado um dos melhores pontos
de mergulho do mundo ao explorar suas
águas mornas, com visibilidade de 50
m e rica vida marinha. Para fazer esse
tipo de mergulho, que desce a uma
profundidade de 12 m, não é preciso ter
o curso de certificação. Um instrutor
passa todas as orientações necessárias
e acompanha a atividade o tempo inteiro.
Inclui: transporte de ida e volta à pousada,
instrutor, equipamentos de mergulho
e saída de barco. Duração: 3 horas.

CANOA HAVAIANA

PASSEIO DE
CANOA HAVAIANA

Um instrutor ensina e ajuda a conduzir
a canoa em estilo havaiano, que navega
pelas praias Air France, do Cachorro
e Conceição, onde uma parada para
mergulho recarrega as energias.
É curioso passar pela gruta onde o
som do mar batendo nas rochas parece
o rugido de um leão. Inclui: instrutor.
Duração: 2 horas.

MERGULHO EM NORONHA

CAMINHADA HISTÓRICA + SEGURO TURISTA +
TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

Caminhada histórica: Você passa pelas mais importantes atrações da Vila
dos Remédios em um percurso a pé, de 1 km, com guia, a partir de um ponto
de encontro combinado previamente. Passa pelo Palácio São Miguel (sede
administrativa da ilha), as ruínas dos presídios masculino e feminino, a Igreja
de Nossa Senhora dos Remédios e os antigos armazéns de cereais. Também
visita o Memorial Noronhense e a Fortaleza dos Remédios, de onde se tem
uma vista privilegiada das ilhas do arquipélago. A dificuldade da caminhada é
moderada, devido às ladeiras íngremes.
Seguro turista: dá direito a assistência médica para eventuais acidentes que
ocorrerem durante os passeios comprados na CVC.
Transporte com assistência na chegada e na partida: o seu transporte entre
aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular, com outras pessoas.
Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada, pronta para te ajudar.
Os três serviços são gratuitos para titulares do cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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COMBOS DE PASSEIOS

Compre mais de um dos passeios incríveis, vistos nas páginas anteriores,
para ter descontos e para aproveitar mais a viagem. Os passeios de cada
combo são feitos em dias diferentes.
RELAXE EM NORONHA

3 CAMINHADA HISTÓRICA +
SEGURO TURISTA + TRANSPORTE
COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA
E NA PARTIDA
3 PASSEIO DE BARCO
3 ILHATOUR

IGREJA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

VIVA NORONHA

3 CAMINHADA HISTÓRICA +
SEGURO TURISTA + TRANSPORTE
COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA
E NA PARTIDA
3 PASSEIO DE BARCO
3 ATALAIA SUB
PASSEIO DE BARCO

PRAIA DE JURERÊ

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Equipe de guias
totalmente
preparados

Atendimento
CVC

Clientes com cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum
ganham a Caminhada Histórica + Transporte na chegada e
na partida com assistência + Seguro turista (cortesia apenas
para os titulares e não para os acompanhantes).

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 12 a 14
4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Comece explorando as belezas
de Noronha com um Passeio de barco
para, quem sabe, ver até golfinhos.
À noite, prove o peixe com camarão do
restaurante Xica da Silva.
2º Dia: Os principais destaques do
arquipélago são visitados a bordo
de um veículo off road no Ilha Tour.
O jantar pode ser no restaurante
Varanda, de frutos do mar.
3º Dia: Com o passeio Prancha VIP, você
desvenda os tesouros subaquáticos
de Noronha. Depois, esbalde-se com a
fartura do Restaurante Zé Maria – melhor
ainda se for o festival gastronômico às
quartas e aos sábados.
4º Dia: Hora de voltar para casa.
PRAIA DO CACHORRO

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Faça um Mergulho autônomo, que
não exige certificação, para se deslumbrar
com a fauna marinha local. Mais tarde,
dance muito no Bar do Cachorro.
5º Dia: O Passeio de canoa havaiana
é uma forma divertida de visitar as
lindas praias de Noronha. À noite,
recarregue as energias com um jantar
no Restaurante Cacimba.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

PRAIA DA CONCEIÇÃO

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Teste seu preparo físico com alguma das Trilhas ecológicas ao redor da
ilha, como a Esmeralda do Atlântico, de dificuldade média. No jantar, a variedade do
restaurante Flamboyant vai agradar a todos os paladares.
7º Dia: Mais uma Trilha ecológica é sempre uma boa ideia em Noronha – a da Costa
dos Mirantes rende lindas vistas, com dificuldade média. Despeça-se à noite no
encantador restaurante Mergulhão, de frente para a praia.
8º Dia: Hora de voltar para casa.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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MORRO DOIS IRMÃOS

MORRO DOIS IRMÃOS

A dupla de rochas vulcânicas que
parece brotar do mar compõe o
cartão-postal mais famoso de
Fernando de Noronha. A linda
formação natural pode ser admirada
a partir de locais como o Mirante da
Baía dos Porcos, a praia Cacimba do
Padre e o Forte do Boldró.

ATRAÇÕES

Formações naturais,
construções históricas e rica
fauna são as grandes estrelas
de Fernando de Noronha.
VILA DOS REMÉDIOS

A vila principal é também o Centro Histórico
e administrativo de Fernando de Noronha,
abrigando importantes construções antigas,
como o Palácio São Miguel, datado de 1948,
e a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios,
erguida em 1772. Ali ficam também as ruínas
do Forte dos Remédios, do século 18, onde é
bacana estar no fim da tarde para admirar
o lindo pôr do sol. Nas noites de sábado, vale
a pena visitar a feirinha de artesanato da vila.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

17

PALÁCIO SÃO MIGUEL

ATRAÇÕES
MORRO DO PICO

FOTO: BRUNO LIMA/MTUR

Ao lado da Praia da Conceição, o ponto mais alto de Fernando de Noronha atinge
323 m, coroando as montanhas de origem vulcânica que formam o arquipélago.
Diz a lenda que um casal de gigantes teria contrariado as regras ao se apaixonar e,
como punição, foi petrificado: ele se transformou no Morro do Pico, que tem formato
fálico; e ela, no Morro Dois Irmãos, com forma de seios.

MORRO DO PICO

FORTE DO BOLDRÓ

FOTO: SHUTTERSTOCK

As ruínas do forte têm um mirante concorrido no fim da tarde, momento em que
você se deslumbra com a vista para o sol se pondo no Morro Dois Irmãos. O forte
fica na escarpa da Praia do Boldró, que ganha piscinas naturais na maré baixa.
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ATRAÇÕES

PROJETO TAMAR

FOTO: RODRIGO CUNHA

PROJETO TAMAR

UM POUCO DE HISTÓRIA

A sede do projeto de
preservação de tartarugas
marinhas tem loja, museu
com réplicas dos animais e palestras
noturnas de ecologia e curiosidades
sobre Noronha. Em datas específicas,
você acompanha a captura intencional
de tartarugas, que são monitoradas e
devolvidas ao mar. Al. do Boldró, s/nº.

Fernando de Noronha foi des
coberta logo nos primeiros anos
da chegada portuguesa ao Brasil
e, nos séculos seguintes, esteve
nas mãos de ingleses, franceses e
holandeses. Os primeiros núcleos
habitacionais e as fortificações
são de meados dos anos 1700,
quando a ilha principal passou a
abrigar prisioneiros. O presídio
só foi fechado em 1957, pouco
depois de Noronha ser ocupada por
militares brasileiros e de receber um
aeroporto construído pelos Estados
Unidos, durante a Segunda Guerra.
Só na década de 1970, o destino
abriria para o turismo, hoje principal
atividade econômica local.

FOTO: RODRIGO CUNHA

Você aprende muito sobre
estes fascinantes peixes
neste museu, que expõe as
arcadas dentárias de diversas espécies.
Em frente, há um mirante de onde se vê
o Buraco da Raquel, formação rochosa
que é berçário natural de várias espécies
marinhas. O restaurante do museu é uma
delícia. Av. Joaquim Ferreira Gomes, 40.

FOTO:SHUTTERSTOCK

MUSEU DOS TUBARÕES

FORTE DOS REMÉDIOS
MUSEU DOS TUBARÕES
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NA HORA
DA FOME...

Peixes e frutos do mar dominam
os cardápios da ilha, em
ambientes que apostam no
rústico-chique.

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

RESTAURANTE MERGULHÃO

XICA DA SILVA

FAIXA DE PREÇOS

São muito variadas as delícias servidas
aqui, entre saladas, carnes, aves, massas,
risotos e frutos do mar. Na dúvida, aposte
no peixe com molho de manjericão, purê
de jerimum e camarões. Al. das Acácias,
11, Floresta Nova. $$

$ – de R$ 50 a R$ 70

$$ – de R$ 71 a R$ 100
$$$ – de R$ 101 a R$ 200

FLAMBOYANT

O restaurante, simples e charmoso,
tem pratos à la carte, como saladas,
massas, carnes e frutos do mar.
R. São Miguel, 638, Vila dos Remédios. $

VARANDA

A grande varanda, bem arejada, é
tão gostosa que dá até nome ao
restaurante, onde peixes e frutos do
mar são servidos de diferentes formas.
As sobremesas e os drinques também
são imperdíveis. R. Major Costa, 130,
Vila do Trinta. $$

CACIMBA

Em uma casa antiga, que serviu como
residência de militares, o charmoso e
romântico bistrô é especializado em
pescados e frutos do mar. Praça Presiden
te Eurico Dutra, 9, Vila dos Remédios. $$

MERGULHÃO

Com vista para a praia do Porto de Santo
Antônio, você prova saborosos pescados
e frutos do mar, como o peixe crocante,
recheado com camarão, lascas de queijo
e palmito. As tendas no gramado e a
música lounge descontraem o ambiente.
Porto de Santo Antônio. $$$

ZÉ MARIA

É para se esbaldar sem culpa no
festival gastronômico do restaurante
da Pousada do Zé Maria, que acontece
nas noites de quartas e sábados. São
mais de 40 pratos em esquema de
bufê, apresentados pelo próprio chef
Zé Maria. Um dos destaques é a paella
gigante. Nos outros dias da semana,
as refeições são à la carte. R. Nice
Cordeiro, 1, Floresta Velha. $$$

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO ZÉ MARIA
FOTOS: RODRIGO CUNHA
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AGITO

BAR DUDA REI

No principal ponto de encontro de
moradores e visitantes, o fim de tarde
é o momento mais badalado, quando
muita gente vem admirar o esplêndido
pôr do sol. À noite, porém, o bar não
funciona. Praia da Conceição.

Dá para dançar e se divertir muito
nos descontraídos bares pé na areia.

BAR DO CACHORRO

É muito animado o forró que
embala as noites de quartas e
sextas na Praia do Cachorro. Às
segundas, a galera dança ao som
do maracatu tocado por grupos
locais. O agito é garantido depois
das 23h. Praia do Cachorro.

BAR DO MEIO

A tarde e o começo da noite são
badalados neste bar de praia. Em
ambiente ao mesmo tempo rústico e
sofisticado, a culinária é saborosa, e os
drinques são caprichados. Praia do Meio.
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PÔR DO SOL EM FERNANDO DE NORONHA

FOTO: SHUTTERSTOCK

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
VILA DOS REMÉDIOS O Centro de Fernando de Noronha concentra

restaurantes, lojas e construções históricas. E também é fácil caminhar até
a Praia dos Cachorros.

VILA DO TRINTA Com restaurantes, mercadinho e farmácia, fica a 500 m da

Vila dos Remédios e da Praia do Cachorro.

FLORESTA VELHA E FLORESTA NOVA A 1 km da Vila dos Remédios,

os dois bairros ficam próximos às praias do Cachorro e da Conceição.

VILA DO BOLDRÓ Você fica a 2 km da Vila dos Remédios e próximo ao mirante

que dá vista para a Praia do Boldró. A sede do Projeto Tamar também fica pertinho.

VILA SUESTE É muito prático ficar perto do aeroporto e também da Baía do

Sueste. A Vila dos Remédios está a 3 km.
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NANNAI NORONHA SOLAR DOS VENTOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito

SIMPLES

POUSADA ALTO DA FLORESTA
A localização, em Floresta Nova, é o ponto
alto por aqui: em uma curta caminhada,
você chega à Praça Flamboyant, a principal
da ilha, e à Vila dos Remédios. Al. das
Amendoeiras, 10, Quadra D, Floresta Nova.

POUSADAS TURÍSTICAS O tipo mais
comum de hospedagem em Fernando
de Noronha são as pousadas turísticas.
A ilha tem cerca de 60 delas,
localizadas nas vilas Floresta Nova,
Floresta Velha, do Boldró, dos Remédios
e do Trinta. Todas têm banheiro
privativo com chuveiro de água
quente. A internet na ilha é pública,
com sinal transmitido via satélite.
Por não ser banda larga, pode oscilar
bastante e não funciona na maioria
das pousadas da ilha.

FOTO: SHUTTERSTOCK

CONFORTÁVEL

POUSADA ESTRELA LUNAR Você fica
em Floresta Nova, a apenas cinco quadras
da Praia do Cachorro, aproveitando um
ambiente simples, mas confortável.
Al. Pau d’Arco, Lote 5, Floresta Nova.
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Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.

POUSADA ALTO
DA VILA É muito
prático ficar a apenas
três quadras da Praça
Flamboyant e bem ao
lado do principal mercado da ilha.
R. Maj. Costa, 185, Vila do Trinta.

POUSADA DO MARCÍLIO
A decoração, feita em materiais
naturais, dá todo um clima praiano
à estadia. Ficar em um dos chalés é
a opção mais romântica. A pousada
fica pertinho da Praia do Boldró e
do Projeto Tamar. R. Padre Gurgel,
3550, Vila do Boldró.

POUSADA ATOBÁ Você chega
rapidamente à Praia do Cachorro e
à Praia do Meio, que ficam a apenas
cinco quadras da pousada. Al. Pau
d’Arco, s/nº, Floresta Nova.

POUSADA DOS CORAIS Esta
pousada de Floresta Nova fica a
apenas 50 m do Bosque Flamboyant,
ponto de encontro repleto de
restaurantes e bares. Tem quartos
duplos e triplos. Al. das Amendoeiras,
s/no, Floresta Nova.

POUSADA SUESTE Além de estar a
apenas uma quadra do aeroporto, na
Vila do Sueste, você ainda aproveita
a piscina da charmosa pousada.
É gostoso descansar nas redes de
balanço do jardim. Estrada do Sueste,
s/nº, Vila do Sueste.

MUITO CONFORTÁVEL

POUSADA TRIBOJU O conforto
está mais que garantido nesta
linda pousada, em Floresta Velha.
Os bangalôs têm decoração
temática, e alguns contam até com
hidromassagem e máquina de café.
A piscina aquecida da área comum
ou o serviço de massagem é
uma delícia para relaxar depois de
um dia na praia – a do Cachorro
fica a apenas quatro quadras.
R. Amaro Preto, Floresta Velha.

POUSADA ESTRELA DO MAR
Os chalés de madeira, espalhados em
um lindo jardim, são muito confortáveis
e espaçosos, com capacidade para até
quatro pessoas. A Praia do Cachorro
fica a apenas cinco quadras. Conjunto
Residencial Floresta Nova.

POUSADA MAR ATLÂNTICO
Você faz até churrasco, se quiser,
nesta pousada localizada em
Floresta Velha, a quatro quadras
da Praia do Cachorro. Alguns quartos
têm varanda com rede, voltados
para o jardim. Al. da Bela Vista, s/nº,
Floresta Nova.

FOTO: SHUTTERSTOCK

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
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NANNAI NORONHA SOLAR DOS VENTOS

POUSADA MARIA BONITA Uma das
pousadas mais conhecidas e sofisticadas
de Noronha fica em Floresta Nova, a
quatro quadras da Praia do Cachorro.
O bom gosto está em cada detalhe da
decoração, que segue a linha rústico-chique no restaurante, na área de estar,
na piscina e nas lindas suítes. R. das
Amendoeiras, 6, Floresta Nova.

POUSADA RECANTO Com ótimo
custo/benefício, é uma pousada nova,
com ótima localização: fica a apenas
400 m do Bar do Cachorro e da Praia
do Cachorro. Quem se hospeda nos
bangalôs aprecia uma linda vista de
Noronha a partir da varanda. R. da
Consolação, 118, Vila dos Remédios

POUSADA ZÉ MARIA Em
uma das melhores pousadas
do Brasil, crianças e adultos
aproveitam a piscina com borda infinita,
rodeada por um lindo jardim, que tem até
horta. A estrutura de lazer é completa,
desde um descanso no redário até
um treino pesado na academia. Mas
o mais imperdível mesmo é o Festival
Gastronômico, apresentado pelo próprio
chef Zé Maria, nas noites de quarta e
sábado. R. Nice Cordeiro, 1, Floresta
Velha.

LUXO

POUSADA MARAVILHA É onipresente a
vista para a Baía do Sueste, seja da piscina
de borda infinita, das varandas amplas dos
apartamentos e bangalôs ou do salão do
restaurante, que está entre os melhores
da ilha. Nas acomodações, a cama é king
size; e os cosméticos são da Natura. E você
ainda relaxa no spa, que tem banho turco
e sauna. Rod. BR-363, Baía do Sueste.

NANNAI NORONHA SOLAR DOS
VENTOS É uma delícia se hospedar em
um dos charmosos bangalôs com vista
para a Baía do Sueste, nesta pousada
que fica a uma quadra da praia e do
aeroporto. A piscina também tem um lindo
panorama. Rod. BR-363, Vila do Sueste.

Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis.

Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FERNANDO DE NORONHA
COMBINA COM....
RECIFE

À beira-mar, a capital
pernambucana, cujo aeroporto é
o único com voos para Fernando
de Noronha, é repleta de atrações
culturais, endereços históricos e
muita animação, que você pode
conhecer na ida ou na volta.
A terra do frevo também é
conhecida pelo apelido de “Veneza
Brasileira”, em referência à sua
geografia singular, com várias ilhas,
canais e pontes, que se destacam
no conjunto arquitetônico de
traços portugueses.
MARCO ZERO, EM RECIFE

PORTO DE GALINHAS

A praia, em Pernambuco, é
palco para o famoso passeio
de jangada até as piscinas
naturais, repletas de peixinhos.
O mar clarinho, represado por
corais e rico em biodiversidade,
tem a agradável temperatura
de 28 oC. A vila de Porto de
Galinhas concentra também
lojas, hotéis e restaurantes, um
belo cenário para bater perna.
Fica a 60 km de Recife.

PISCINAIS NATURAIS DE PORTO DE GALINHAS

NATAL

A capital do Rio Grande do
Norte é conhecida pelas
belas praias, banhadas de
sol praticamente o ano
todo. Além de curtir a orla
urbana, você faz passeios
de bugue pelas dunas
de Genipabu, aproveita
a culinária farta em
camarões e conhece até o
maior cajueiro do mundo.
Fica a 290 km de Recife.

PRAIA DE PONTA NEGRA, EM NATAL
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: BAÍA DO SANCHO / SHUTTERSTOCK

CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

