




 

Fernando de Noronha é um arquipélago 
formado por 21 ilhas e ilhotas que 

ocupa uma área de 17km², onde vive 
uma população de pouco mais de 3.000 
habitantes. É um Parque Nacional para 
proteção das espécies endêmicas e área 

de concentração dos golfinhos rotadores, 
que se reúnem diariamente na Baía dos 
Golfinhos, o lugar de observação mais 

regular da espécie no mundo.
É um reduto de mergulho recreativo 

de nível internacional. Sua água de  
temperatura quente permite mergulhos a 

profundidade de até 50 metros.





 

ILHA TUR  
Passeio que percorre toda a Ilha 
de carro e a pé, conhecendo 
as principais praias, piscinas 
naturais e mirantes. Parada para 
almoço de aproximadamente 2h. 
O final do passeio será com o pôr 
do sol. Duração de 8 h. 

 
TRILHA CAPIM-AÇÚ 

Margeada por mata nativa, com acesso ao farol da Sapata 
e mirantes de visuais paradisíacos. Essa trilha continua 
com descida por uma encosta que chega à caverna do 
Capim-Açú e a piscinas naturais, com parada para 
banho. Uma caminhada sobre pedras soltas até a praia 
do Leão, beirando a encosta do “mar de fora” encerra a 
atividade. Percurso longo (9 km). Duração de 6h.  

 
TRILHA COSTA DOS MIRANTES 

Caminhada até o Mirante dos Golfinhos, percorrendo 
mata nativa, seguindo pela encosta da Baía e 
incríveis mirantes até o famoso Dois Irmãos. Após a 
contemplação, uma descida de aproximadamente 50 
metros, por entre rochas, acessando a praia do Sancho, 
eleita a mais bonita do mundo, nosso local de parada 
para banho e mergulho livre. Paisagem de tirar o fôlego! 
Percurso médio (2,5 km). Duração de 4h.

 
TRILHA ESMERALDA DO ATLÂNTICO

Caminhada em maré baixa pelas praias do chamado 
“mar de dentro”, que chama atenção por sua exuberante 
cor esmeralda. A primeira praia visitada é a famosa 
Cacimba do Padre, passando pela Baia dos Porcos e 
pelas praias do Bode, do Americano e do Boldró. Com o 
mar em condições favoráveis, são possíveis paradas para 
refrescantes banhos e mergulhos livres. A melhor opção 
para quem gosta de praia! Percurso leve. Duração de 4h. 



mergulho batismo 
- 1ª experiência  
Para aqueles que não possuem a certificação de mergulho 
e desejam conhecer as maravilhas do mergulho 
autônomo. Os instrutores explicam como funciona cada 
equipamento e como utilizá-los dentro da água.  
O batismo tem profundidade máxima de 12 metros e 
dura em média 30 minutos. Essa é a oportunidade para 
ver de perto tartarugas, arraias, tubarões, peixes e outros 
animais que só Noronha pode lhe proporcionar. 

mergulho duplo 
- credenciado 
Para os que já possuem credencial básica ou avançada. 
Os mergulhos são realizados de acordo com a limitação 
de profundidade e técnica de cada nível. Em Noronha, há 
diversos pontos de mergulho, seja em cavernas (Caverna 
da Sapata – 27 metros), mergulhos profundos Tek 
(Corveta V17 – 63 metros), além de mergulhos em meio 
a beleza da vida marinha, como o mergulho na Ilha do 
Meio (16 metros) e na Laje Dois Irmãos (24 metros).

passeio de barco  
Passeio marítimo pelo “mar de dentro,” 
passando por 09 praias,  incluindo a Baía dos 
Golfinhos, ilhas secundárias, chegando até a 
Ponta da Sapata. Parada de 30 à 40 min. para 
banho na Praia do Sancho. Duração de 3h.

entardecer no mar 
Passeio de barco que vai até o Morro dos Dois 
Irmãos, passando pelas principais praias,  
parando na praia da Conceição ou praia do 
Porto para tirar aquela foto e curtir o pôr do sol. 
Para finalizar o passeio, será servido uma bela 
peixada. Duração de 3h.

prancha submarina
Também conhecido como voo submarino, é uma 
nova modalidade de mergulho onde você segura uma 
prancha presa a um barco através de um cabo de aço de 
aproximadamente 5m. Com a utilização de máscara e 
snorkel (já inclusos), você poderá observar a vida marinha 
de uma maneira bastante descontraída. Duração de 2h.

Há a opção de fazer a versão VIP do passeio, com duração 
de 3 horas e churrasco a bordo, servido no final do passeio.



TRILHA HISTÓRICA 
Perfeita para descobrir a História de Noronha, na 
trilha pela Vila dos Remédios encontramos grande 
parte do sítio histórico da ilha, incluindo o acervo 
resguardado no Memorial Noronhense. Uma subida 
até a fortaleza dos Remédios nos presenteará com 
uma privilegiada vista das ilhas secundárias e praias 
do “mar de dentro”. A trilha segue pelas praias 
do Cachorro, Meio e Conceição, terminando em 
caminhada pela encosta do morro do Pico até a praia 
do Boldró. Parada para banho de mar em condições 
favoráveis. Uma aventura cultural! Duração de 4h.

CAMINHADA HISTÓRICA 

Na caminhada pela Vila dos Remédios vemos boa 
parte do sítio histórico de Fernando de Noronha, como 
o Palácio São Miguel, a Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios, o Forte, antigos casarios, o Museu Histórico 
e o presídio, local onde se contempla uma das mais belas 
paisagens de Fernando de Noronha. Duração de 3h.



restaurante cacimba  
O prédio tombado pelo Patrimônio Histórico acrescenta 
ainda mais charme ao Restaurante Cacimba, que abriga 
um amplo lounge com almofadas e varandas. O estilo 
próprio, seja na decoração, no atendimento, ou no 
cardápio do Chef potiguar mais famoso da Ilha, faz do 
Cacimba um restaurante especialíssimo.  
Telefone: (81) 3619 1200. Localização: Vila dos Remédios 

restaurante zé maria 
O restaurante da Pousada Zé Maria é uma atração à parte. 
Aberto diariamente das 12h as 23:30h atende não somente 
aos hóspedes, mas a todos que queiram saborear os 
quitutes do extenso e criativo cardápio.
Todas as quartas e sábados a partir das 20:30h acontece o 
famoso Festival Gastronômico, onde é servido um farto 
banquete com dezenas de pratos para agradar todos os 
paladares. Sugerimos reservar com antecedência através 
do fone (81) 3619 1258. Localização: Vila Floresta Velha  

Restaurante Varanda  
O Chef Auricélio Romão, potiguar, que já comandou 
as cozinhas dos restaurantes da Pousada Zé Maria e da 
Maravilha, hoje comanda dois dos restaurantes mais 
badalados de Fernando de Noronha: o Varanda e o Cacimba. 
Na especialidade da casa estão os frutos do mar acrescidos a 
ingredientes regionais. Em seu cardápio, pratos que envolvem 
jerimum, macaxeira, pimentão, banana e outras frutas da 
terra. Tudo reunido de maneira caprichada e talentosa. 
Telefone (81) 3619 1546. Localização: Vila do Trinta 

restaurante o pico
Comida, diversão e arte. O Pico para encontrar depois da 
praia, tomar um vinho, um drink ou uma cerveja gelada. 
O Pico para se deliciar com um menu surpreendente.
Pratos, sanduíches, um doce depois de um mergulho e antes 
do pôr do sol. O Pico para escutar boa música. Para um 
esquenta antes do forró. Para um cineminha ao ar livre.  
O Pico para conhecer a arte popular de Pernambuco e de 
outros cantos do Brasil. Telefone: (81) 3619 1377. 
Localização: Vila Floresta Velha 

restaurante chica da silva
Mais uma opção da boa comida servida em Noronha. 
Ambiente agradável, bem localizado e porções sempre 
bem servidas. Baião de dois com carne de sol, camarão 
empanado com coco... hummm uma delícia!  
Não deixe de saborear também as mil folhas de tapioca. 
Telefone: (81) 3619 0437. Localização: Vila Floresta Nova     



Campeonato de Surf  
Considerado o Hawai brasileiro, Fernando de Noronha 
recebe todos os anos surfistas do mundo inteiro. Eles 
chegam em busca do famoso swell, fenômeno natural que 
provoca a formação de ondas gigantes que podem atingir 
até 5 metros. A melhor época para curtir o surf em 
Noronha é entre os meses de novembro à março.  

campeonato de  
pesca oceânica
O evento conta com a presença de nativos e visitantes.  
As 6h da manhã os amantes da pesca esportiva 
partem para o mar e só retornam as 18h com o sol se 
pondo. As mulheres concorrem ao Troféu Sereia e as 
crianças com até 13 anos também não ficam de fora,  
já que podem participar do campeonato infantil. 
O evento acontece no mês de agosto.  

regata recife-noronha
Velas ao vento! Em 2017 chega a 29ª edição um dos 
eventos mais esperado da Ilha. Saindo do Marco Zero 
com destino a Noronha o trajeto tem 300 milhas 
náuticas ou 545 km de muita emoção e atrai todos 
os anos competidores do Brasil e do mundo, como o 
experiente velejador paulista Amyr Klink.

corrida 21k noronha
A proposta da 21k Noronha é oferecer uma experiência única: 
a superação de limites em uma meia maratona no paraíso.  
Uma excelente oportunidade de curtir as belezas de Noronha 
e de quebra participar de uma prova bela e cheia de desafios. 
A largada e chegada acontecem na Praia do Porto, famoso 
ponto turístico da ilha. Com terrenos variados e trechos 
íngremes com asfalto, estradas, trilhas e praias, a corrida 
passa por vários lugares incríveis de Noronha.  
A corrida contece todo ano no início de dezembro. 



Pousada Zé maria  
Conforto e requinte com simplicidade. 
Esse é o conceito da Pousada Zé Maria 
em Fernando de Noronha. Piscina 
com borda infinita, espaço zen e um 
restaurante que é uma atração à parte. 
Localização: Vila Floresta Velha 

• 03 bangalôs  especiais                     
com varanda e jacuzzi

• 12 bangalôs 
• 06 apts STD

 

réveillon
zé maria 

  
A Pousada Zé Maria organiza 

uma das melhores festas de 
Réveillon de todo o Brasil. 

Natureza viva, energia 
contagiante, animação, 

gastronomia inesquecível, 
gente bonita e celebridades. 

 

O anfitrião da pousada é o 
carismático Zé Maria, um 

verdadeiro especialista na arte 
de receber e de tornar os seus 

dias repletos de alegria, prazer 
gastronômico e beleza natural.



dolphin hotel    
Concebido com a filosofia de bem viver e receber, 
o Dolphin está estrategicamente aos pés do mais 
famoso e imponente cartão postal de Noronha: 
o Morro do Pico. Piscina e restaurante deixam o 
Dolphin Hotel ainda mais completo.
Localização: Vila Boldró

• 02 apts mini 
• 04 apts STD - 02 apts STD master
• 03 apts varanda - 04 apts varanda master

pousada solar 
de loronha
Todos os bangalôs tem 64m², varanda e vista 
para o mar. A vista da piscina é um show à parte. 
Localização : Vila Floresta Velha 

• 06 bangalôs superior
• 03 bangalôs luxo  

pousada teju-açu 
É uma pousada que tem desde a sua concepção, 
doutrinas para trazer aos seus hóspedes tranqui-
lidade, paz e máxima harmonia com a natureza. 
Restaurante, piscina e bangalôs com varanda fazem 
a diferença para quem se hospeda na Teju-Açu, 
que desde 2009 faz parte da Associação Roteiros de 
Charme. Localização: Vila Boldró 

• 06 bangalôs Teju - térreo
• 06 bangalôs Teju Açu - 1º andar   

Pousada maravilha  
Tudo na Pousada Maravilha emoldura a vista: 
a piscina de borda infinita, as varandas amplas das 
oito acomodações (com ofurôs e redes) e o salão 
do restaurante, entre os melhores de Noronha. 
Localização: Vila do Sueste

• 05 bangalôs
• 03 apts

Pousada Morena
Oferece uma das mais belas vista do arquipélago 
de Noronha: o Morro do Pico, além de uma piscina 
com borda infinita, cromoterapia e restaurante. 
Localização: Vila Floresta Velha

• 08 apts luxo
• 04 bangalôs luxo 
• 01 bangalô master com jacuzzi 

Pousada maria bonita
É um refúgio, um lugar para descansar,  
relaxar com naturalidade, despretenciosamente.
Localização: Vila Floresta Nova 

• 05 suítes luxo com varanda - térreo
• 05 suítes superior com varanda - 1º andar
• 01 suíte Maria Bonita  com varanda - 1º andar

Pousada
solar dos ventos 
Com uma vista exclusiva da Baía do Sueste, 
a pousada oferece bangalôs confortáveis e 
restaurante. Localização : Vila do Sueste

• 03 bangalôs master luxo com varanda
• 05 bangalôs luxo com varanda

Pousada triboju 
Única, exclusiva e surpreendente. Busca a 
satisfação dos hóspedes oferecendo sofisticação
e excelência em cada detalhe. Oferece piscina 
aquecida, serviço de spa e restaurante.  
Localização: Vila Floresta Velha

• 04 suítes
• 04 bangalôs com varanda



Pousada do vale  
Situada no coração de Fernando de Noronha,  
a apenas 250 metros do mar, a Pousada do Vale 
mistura requinte e simplicidade. 
Localizacão:Vila dos Remédios

• 03 apts STD
• 03 apts premium
• 04 apts superior
• 02 apts master 
• 01 apt duplex 

pousada mar
atlântico 
Tranquila, confortável e aconchegante, 
construída em madeira, com uma ampla 
varanda com redes e espaço para relaxar. 
Localização: Vila Floresta Nova

• 04 apts standard
• 08 apts luxo
• 03 apts especial com varanda

beco de noronha
Os seis apartamentos da “Beco”, como 
é carinhosamente apelidada por seus 
frequentadores, foram inspirados pela mãe 
natureza e decorados pela artista plástica 
Silvana Rondelli. A pousada tem lounge,  
ofurô, mesa para jogos e internet wi-fi.  
Localização: Vila Floresta Nova 

• 05 apts STD especial - térreo
• 01 apt especial - 1º andar

pousada colina 
Com uma localização muito privilegiada,  
quem se hospeda na Pousada Colina tem a vista 
de um dos belos cartões postais de Noronha:  
o Morro do Pico. E ainda pode contar com uma 
linda vista do mar. Localização: Vila do Trinta 

• 06 apts

Pousada das flores  
Rodeada por jardins, a pousada oferece
piscina e bangalô com varanda privativa. 
Localização: Vila do Trinta

• 07 apts
• 01 bangalô

Pousada Atobá 
Uniu o conforto com a praticidade da boa 
localização. Um estilo de pousada que oferece 
excelente custo-benefício, sem abrir mão do 
bem estar e da satisfação de cada hóspede. 
Localização : Vila Floresta Velha

• 09 apts com varanda 

Pousada da praia  
Única pousada pé na areia, oferece todo o 
conforto à beira mar. Ambiente natural, areia 
branca, sombra e água fresca. Aqui você acorda 
com um visual maravilhoso, em suítes à beira 
mar. Localização: Praia da Conceição

• 03 apts vista mar 
• 02 apts sem vista 

Pousada da villa 
Oferece conforto e um conceito rústico/
contemporâneo. É decorada com artesanato 
brasileiro e possui um belo jardim. 
Localização : Vila do Trinta

• 11 apts



Pousada
da Michelle  
Simplicidade e aconchego é o que oferece 
a pousada que tem a sua localização como 
ponto forte. Localização: Vila Floresta Nova

• 05 apts 
• 02 chalés 

pousada  
Lenda das águas  
Carisma e simplicidade é a marca 
registrada da Lenda das Águas.
Localização : Vila Floresta Nova 

• 09 apts 

floresta 
e mar  
É conhecida pelo excelente atendimento, o 
que faz com que o hóspede sinta-se em casa. 
Localização: Vila Floresta Nova 

• 03 apts 
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