21K NORONHA
2022 será um ano especial com o retorno da 21k Noronha em 3 de dezembro, com percursos de 8 e 21 km
na Ilha de Fernando de Noronha.
A Atairu Brasil e a Kale Sports organizadoras deste evento convidam você a correr no paraíso conosco!!!
ARQUIPÉLADO DE FERNANDO DE NORONHA - PE
Considerada por viajantes e navegadores experientes como uma das ilhas mais paradisíacas do mundo, o
arquipélago esbanja beleza com paisagens estonteantes, praias de águas quentes e cristalinas, natureza
pura e vivaz. Tudo isso temperado pelo povo amistoso, com o calor do nordeste brasileiro.
Fernando de Noronha, Parque Nacional Marinho desde 1988, localiza-se a 360km da cidade de Natal e
545km da cidade do Recife, sendo declarado pela UNESCO Patrimônio Mundial Natural em dezembro de
2001. O Arquipélago, situado a 4 graus abaixo da Linha do Equador, é formado pelo topo das montanhas de
uma cadeia vulcânica emersa do Oceano Atlântico. Sua base está situada a 4.000 metros de profundidade
e suas 21 ilhas, ilhotas e rochedos, se estendem numa área aproximada de 26km2 de superfície.
ATAIRU BRASIL
A Atairu Brasil é uma operadora de viagens personalizadas no Brasil e exterior. Com receptivo local em
Fernando de Noronha, Itacaré, Trancoso, Península de Maraú, Bonito, e muitos outros. Inspirado no tupiguarani, seu nome convida seus viajantes a uma viagem assistida, onde anfitriões locais, com experiência
e visões privilegiadas, recebem seus “companheiros de viagem”, conduzindo-os a experiências únicas e
interativas, na medida de seus desejos particulares.
PACOTE RUNNER 21K NORONHA - 05 dias / 04 noites - Pousada Mabuya
O ROTEIRO ATAIRU NORONHA RUNNER INCLUI:




04 noites de acomodação em pousada acima mencionada com café da manhã;
Recepção no Aeroporto e traslado até a pousada;
Seguro viagem;

NÃO INCLUI:








Passagem aérea cidade de origem para Fernando de Noronha e de Fernando de Noronha para
cidade de origem;
Taxas de embarque;
Taxa ambiental – permanência;
Taxa de entrada no Parque Nacional Marinho – obrigatória para participação da prova;
Despesas pessoais;
Refeições e bebidas não mencionadas;
Qualquer outro item não mencionado como incluso;

VALORES POR PESSOA PARA O ROTEIRO A PARTIR DE
ACOMODAÇÃO SINGLE / INDIVIDUAL: R$ 1.976,00 - Apartamento STANDARD

Condições de pagamento:
- 35 % via depósito bancário na confirmação da reserva e saldo em até 02x – via depósito bancário.
- Para pagamento à vista, desconto de 3%.
Política para Cancelamento:
Não existe devolução da importância paga no caso do não comparecimento. O cliente fica ciente e de
acordo com essa política a partir do momento que efetiva a sua reserva através do pagamento.
Se o cliente informar a impossibilidade do seu comparecimento com uma antecedência de igual ou mínima
de 45 dias da data do embarque, pagará uma multa no valor de 50% do pacote. A desistência não
informada com a antecedência de 45 dias ocasionará a perda total do valor pago. Essa política justifica-se
diante da falta de tempo hábil de comercializar com menos de 1 mês de antecedência, uma vez que uma
viagem à Ilha de Fernando de Noronha requer planejamento de hospedagem e transporte aéreo.
** Consulte nosso atendimento para opções de atividades que podem ser inclusas se desejado, como,
passeios de barco, mergulhos, locação de veículos.
** Atendimento Atairu Brasil de 2ª às 6ª-feiras das 09 às 18 horas, pelo telefone / WhatsApp (11)
98883-0404 ou pelo e-mail: atendimento@atairubrasil.com.br –
** Somente a emissão garante a tarifa.
** Nenhuma reserva foi solicitada.
** Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
** Sujeito a disponibilidade de lugares, no ato da reserva.
** Toda Documentação é responsabilidade do passageiro.
** Não inclusas taxas de proteção ambiental e Parque Nacional Marinho

