
 

 

 

 

Pacotes Regulares 

Fernando de 

Noronha 

 

TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 06 DIAS / 05 NOITES 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

O Arquipélago de Fernando de Noronha pertencente ao estado brasileiro de 

Pernambuco e é formado por vinte e uma ilhas, numa extensão de 26 km², tendo uma 

principal - a maior de todas também chamada "Fernando de Noronha" -, como única 

ilha habitada. As demais estão contidas na área do Parque Nacional Marinho e são 

desabitadas, só podendo ser visitadas com licença oficial do IBAMA. 

 

 



 

 

 

SERVIÇOS 

- Passagem aérea; 

- 05 noites de hospedagem em Fernando de Noronha; 

- Transfer aeroporto/ hotel / aeroporto em Fernando de Noronha. 

 

PREÇOS 

Valores por Pessoa, a partir de: 

Hotel Duplo Triplo Individual 

Casas 
Noronha 

R$ 3.249,00  R$ 3.105,00  R$ 3.709,00 

Pousada da 
Michelle 

R$ 3.689,00 R$ 3.689,00 R$ 5.219,00 

Pousada 
Topázio 

R$ 3.715,00 R$ 3.419,00 R$ 4.679,00 

 

Valores para Menores: 

00 a 01 ano e 11 meses: pagam somente taxas de embarque. 

02 a 05 anos de idade acompanhando os pais no mesmo apartamento: R$ 2.169,00 

 

Taxas 

Embarque (paga na entrada): R$ 70,00 

Seguro 
Seguro Viagem GTA até 06 dias (opcional) R$ 39,00 por pessoa 

 
Opcionais 

Passeios Valor por pessoa 

Passeio de Barco R$ 269,00 

Passeio Ilha Tur* R$ 290,00 

Prancha VIP R$ 326,00 

Mergulho Batismo (Praia do Porto) R$ 571,00 

* Recomenda-se equipamento para mergulho (Nadadeiras, Máscara e snorkel). 
  

https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4920
https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4920


 

 

Documentação 

• É imprescindível que o participante leve documento de identidade com foto. 

• Menores de 16 anos devem viajar acompanhados dos pais ou responsável 

legal, comprovado documentalmente. Na ausência deste, o menor deverá portar 

autorização judicial. 

 

Aviso importante sobre taxas de Fernando de Noronha 

Confira a tabela da TPA - Taxa de Preservação Ambiental, destinada a assegurar a 

manutenção das condições ambientais e ecológicas de Fernando de Noronha. 

Atualmente, o valor é de R$ 75,93 por dia e por pessoa. Crianças até 5 anos são isentas. 

O pagamento pode ser feito em dinheiro, cheque ou cartão de crédito ao desembarcar 

na ilha ou antecipadamente através da internet, acessando o site da administração de 

Fernando de Noronha: www.noronha.pe.gov.br 

 

Taxa de preservação Marinha R$111,00  por pessoa (brasileiro) e 

R$222,00  (estrangeiro) para até 10 dias de permanência na ilha. 

Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou de força maior, a ordem 

dos programas poderá ser alterada por critério da empresa ou do acompanhante 

responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados.  

http://www.noronha.pe.gov.br/

