
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique hospedado nas belas 

pousadas do arquipélago! 

Para o arquipélago de Fernando de Noronha aconselhamos 

a Pousada Maravilha. Um refúgio exclusivo em perfeita 

sintonia com a paisagem envolvente, localizada na Baía do 

Sueste, que conta apenas com cinco bungalows e três 

apartamentos. Recomedamos também, a deslumbrante 

Pousada Teju-Açu, o lugar ideal para quem procura paz, 

descanso e contacto com a natureza, sem abrir mão de uma 

privilegiada e inesquecível estadia. A pousada conta com 

serviços como, yoga personal trainer, massagista, veleiro, 

passeios a cavalo, entre outras coisas. 

Recomendamos ainda: Pousada Zé Maria e a Pousada Solar 

de Loronha. Se pretender pousadas mais económicas 

aconselhamos: Pousada Beco de Noronha , Pousada do 

Marcilio, Pousada Dolphin e Pousada Solar dos Ventos. 

 
Escolha o melhor programa 

para as suas férias! 

Num arquipélago onde o que não falta são coisas para fazer, 

convém planear com antecedência e escolher o programa 

que mais se adequa à sua viagem ideal! Temos à sua 

disposição diversos pacotes turísticos, entre os quais o 

pacote Golfinho: estadia, transfer In/Out, palestra de 

introdução, caminhada histórica, passeio de barco e tour 

pela ilha em 4x4.  
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A História de Noronha! 

Além das praias, do mergulho e dos passeios de barco, 

Noronha também reserva outras surpresas para os turistas. 

São 500 anos de história, que tornam o Arquipélago, além 

de um Património Natural, um verdadeiro Património 

Histórico que merece ser visitado e, sobretudo, 

preservado. Poderá fazer uma caminhada histórica pela 

ilha, saindo da Vila de Nossa Senhora dos Remédios e 

visitando os pontos históricos: Palácio do Governo, Igreja, 

Museu e as ruínas do Forte dos Remédios. 

 

Para reservas ou informações contactar: 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  

Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director)  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) daniel@globalmundi.com.br 

 
Em Portugal: 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura média em Fernando de Noronha:  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

27 
 

27 27 27 27 26 26 26 26 26 27 27 

 

 Evite, dentro do possível, viajar para o Arquipélago na época 

alta,  principalmente de 3 de Janeiro a 28 de Fevereiro. Além do fluxo 

elevado de turistas, o mar está normalmente bastante agitado. 

 

 Avião: O primeiro passo é chegar até Recife, capital de Pernambuco, ou 

Natal, capital do Rio Grande do Norte. Depois a partir de um destes 

locais poderá apanhar um avião até F.N. 

 

Mergulhe e explore o fundo do 

oceano! 

Considerado como um dos melhores lugares para a práctica 

de mergulho do mundo, esta é sem dúvida a principal 

atracção de Fernando de Noronha! As águas são tão 

transparentes que a visibilidade debaixo de água pode 

ultrapassar os 40 metros. Com aproximadamente 230 

espécies de peixes, 15 variedades de corais e 5 tipos de 

tubarões, esta é sem dúvida uma esperiência única e 

imperdível.   
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