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DESTINO:
FERNANDO DE
NORONHA

Partiu
Fernando de Noronha?

Para que você possa curtir
cada segundo neste 
arquipélago paradisíaco,
a 123Milhas te apresenta um 
roteirão com tudo o que te 
aguarda no destino.
Vem com a gente!

Fernando de Noronha:
o paraíso fica no Brasil
Fernando de Noronha é o tipo de lugar que se 
valorizou tanto no ramo turístico que acabou virando 
destino-desejo de boa parte do mundo, incluindo 
o público brasileiro. O luxo da visita, porém, fica 
disponível para quem se planeja e consegue dar 
conta de bancar tamanha beleza. Há quem diga que 
é preciso juntar mais grana para visitar o arquipélago 

do que para visitar outros países e regiões, como Estados Unidos e Europa. 

Oficialmente, Fernando de Noronha – que recebe esse nome por causa do explorador 
Fernão de Noronha, a quem se atribui a descoberta das ilhas – fica em Pernambuco, sendo 
parte de Recife. O curioso é que, em 
distância, fica mais próximo de Natal 
(capital do Rio Grande do Norte), a 
360km, do que propriamente da capital 
pernambucana, da qual é separada por 
545km de Oceano Atlântico.

O arquipélago é composto de 21 ilhas, 
ilhotas e rochedos, todos de origem 
vulcânica, e tem dezenas de atrativos 
naturais para os turistas do mundo 
todo. Isso tudo é o cenário perfeito das 
belezas naturais, em terra e mar, que 
Fernando de Noronha tem – e do “perigo 
constante” de andar pelas ruas e esbarrar 
em alguma celebridade, nacional ou 
internacional, já que o arquipélago virou 
ponto de encontro de famosos de todas 
as vertentes da arte.

Alguns, inclusive, já utilizam as benesses do local para começar seus empreendimentos 
turísticos – caso dos atores Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank, que abriram a pousada de 
luxo Maria Bonita, com diárias a partir de R$1.500.
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Aliás, vale aqui um parêntese antes de começarmos 
nosso roteirão mais que incrível por Fernando de 
Noronha: a menos que você tenha muito dinheiro, é 
bom ter planejado com bastante antecedência sua 
viagem à ilha. Esta não é uma viagem necessaria-
mente barata, apesar de ter todo o potencial para 
ser uma das mais inesquecíveis.

Principais pontos turísticos 
de Fernando de Noronha
Ainda que seja recheada de valores históricos e 
tenha uma arquitetura que vale a pena ser visitada, 
o ponto forte de Fernando de Noronha são suas 
belezas naturais. Com praias de água transparente, 
flora e fauna exclusivamente regionais e paisagens 
que parecem ter saído de filmes, o arquipélago 
é prato cheio para os amantes da natureza que 
querem estar mais em contato com o ambiente.

Nessa área também estão as praias...

... do Americano;

... da Biboca;

... do Bode;

... do Boldró (na Vila Boldró);

... da Cacimba do Padre;

... da Conceição (ou de Italcable);

... do Meio;

... dos Porcos;

... da Quixabinha.

As principais praias de Fernando de Noro-
nha são a Baía de Santo Antônio, onde fica 
o porto (muitas pessoas preferem chegar 
à ilha de barco), a Praia do Cachorro (que 
fica na Vila dos Remédios, próximo ao 
centro histórico), a Baía dos Golfinhos (ou 
Enseada do Carreiro de Pedra), a Ponta 
da Sapata e a Baía do Sancho (com águas 
transparentes e cercada por falésias), isso 
dentro da região conhecida como “Mar 
de Dentro”.
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Já na região conhecida como 
Mar de Fora, as principais 
atrações em termos de praia são:

- a Baía Sueste;

- o Buraco da Raquel;

- a Enseada da Caeira;

- a Ponta das Caracas;

- a Praia de Atalaia;

- a Praia do Leão.

Entre um mergulho e outro – que, 
nesse caso, é literal, já que você pode 
optar por fazer cursos de esportes 
aquáticos diversos em Fernando de 
Noronha, dentre eles o mergulho – 
você pode conhecer pontos turísticos 
mais voltados à história e a arquitetura 
da ilha. Os principais exemplos são:

- o Forte de Nossa Senhora dos 
Remédios;

- o Fortim da Praia da Atalaia;

- a Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios;

- o Morro Dois Irmãos;

- o Palácio de São Miguel.

Conhecer Fernando de Noronha por baixo 
d´água não é só uma atividade de lazer, 
mas um passeio turístico que te deixa 
bem mais próximo à vida da ilha. Como 
a prática é algo comum na cidade não 
é difícil achar empresas de turismo que 
prestem esse serviço.

Você pode escolher modalidades como o mergulho livre, o no naufrágio do Porto de Santo 
Antônio ou passar o tempo na piscina natural do Atalaia. Quem gosta de emoção pode fa-
zer a observação detalhada de diversas espécies de peixes da costa noronhense, incluindo 
tartarugas, golfinhos e os temidos – porém incríveis – tubarões.
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Gostou dessa possibilidade? Deixe um 
espacinho na agenda para conhecer 
os principais redutos do arquipélago, 
todos levando nome de santo, onde 
esse tipo de aventura é possível. 
Escolha um (ou todos!) e faça o tour 
com calma pelos seguintes pontos: 
- o Reduto de Nossa Senhora da 
Conceição;

- de Santa Cruz do Morro do Pico;

- de Santana;

- de Santo Antônio;

- de São João Batista;

- de São Joaquim;

- de São José do Morro;

- de São Pedro da Praia do Boldró;

- do Bom Jesus.

Em um lugar tão voltado para o 
turismo de luxo, é inegável que uma 
boa parte das pousadas e hotéis da 
cidade são voltados para o público que 
gosta de conforto. Dessa forma, até a 
estadia pode acabar se tornando um 
ponto turístico.

Ainda que seja uma região 
bem pequena, o que não falta 
no arquipélago são opções de 
hospedagem, mas a dica de ouro 
é escolher bem a localização da 
sua estadia, já que o deslocamento 
facilitado pela ilha é bem importante.

Se não quiser ficar em uma hospedaria 
específica, escolhida a dedo para a 
ocasião, dê preferência para “bairros” 
como a Vila dos Remédios, que fica 
mais no centro do arquipélago e 
tem muitas opções de restaurantes 
e lojas. Outros bons endereços para 
se hospedar são a Vila do Trinta e 
a Floresta Nova, que permitem a 
caminhada até as principais praias, sem 
a necessidade de se utilizar um meio 
de transporte motorizado para isso.

E então, seu coração está preparado 
para ver tanta beleza? Esperamos ter 
ajudado no roteiro da sua viagem.

Partiu!
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123milhas.com

https://123milhas.com/

