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Obrigado por se hospedar conosco, esperamos que 

você aproveite seu tempo aqui e ame Itamaracá 

tanto quanto nós. 

 

Este folheto contém informações úteis para ajudá-

lo durante a sua estadia e se você tiver outras 

dúvidas ou precisar de assistência, nós estaremos 

no apartamento nº7, no térreo. Você também pode 

procurar o nosso zelador Antônio, ele está aqui 

todos os dias. 

 
Jacqueline & Mark 
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Itamaracá Beach Residence 
O seu apartamento está totalmente mobiliado e equipado, caso necessite de 

itens adicionais, por favor não hesite em nos pedir. 

 

Toalhas 
Toalhas de banho, de mão e de praia são fornecidas. Toalhas brancas só devem 

ser usadas no apartamento, por favor, apenas use as toalhas de praia coloridas 

na área da piscina. 

 

Inventário 

Por favor certifique-se de que todos os itens decorativos, móveis e 

eletrodomésticos fornecidos no apartamento estejam presentes quando você for 

embora. Acidentes podem acontecer, então, por favor, nos informe sobre 

qualquer coisa que quebrar ou deixar de funcionar. 

 

Horário tranquilo 

Em respeito aos outros apartamentos, por favor, certifique-se de que o barulho 

seja reduzido nos horários entre as 22:00h e as 07:00h. 

 

Encanamento 
Para evitar problemas no encanamento, certifique-se de que todos os papéis 

higiênicos, absorventes, guardanapos, lenços umedecidos, etc, sejam colocados 

na lixeira e não no vaso sanitário. O mesmo serve para os resíduos na pia da 

cozinha. 

 

Uso de Água 
Por favor, use à água com responsabilidade, pois os reservatórios são limitados, 

e a distribuição pública de água da Ilha é restrita. Um galão de 20litros de água 

mineral é fornecido; basta nos pedir se você precisar de um substituto. 

 

Eletricidade 

Por favor, desligue as luzes e o ar condicionado quando não forem necessários, 

principalmente quando você sair do apartamento. Caso venhamos a perceber 

que o ar condicionado está ligado quando você não estiver no apartamento, 

precisaremos entrar para desligá-lo a fim de controlar o consumo de 

eletricidade. 

 

Chaves 
Existem dois portões de entrada, você receberá o controle para o portão elétrico 

principal. Por gentileza ao sair ou entrar no prédio, certifique-se que deixou o 
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portão fechado. O portão de acesso à praia estará aberto durante o dia e 

fechado durante a noite. Caso você venha perder as chaves, por favor nos 

informe imediatamente. 

 

Check-out às 11.00 
Fazer check-out mais cedo ou mais tarde é possível mediante a nossa 

disponibilidade. Por favor, entre em contato conosco com antecedência para 

nos informar o horário que deseja sair. 

 

Piscina e Segurança 
As regras da piscina estão em uma folha separada no final desse livreto. Por 

favor, leia e siga as regras para garantir a segurança e a diversão de todos na 

área da piscina. A piscina tem aproximadamente 1,5m de profundidade, 

portanto crianças, pessoas que tem uma altura menor que a profundidade da 

piscina e pessoas que não sabem nadar precisam prestar atenção redobrada. 

 

Fumo e Drogas 
Existe uma política rigorosa para não fumar ou consumir drogas no 

apartamento ou no condomínio. Se após o check-out o apartamento estiver 

cheirando a cigarro, teremos que cobrar uma taxa extra pela limpeza profunda. 

 

Vagas de estacionamento 
Não há vagas reservadas no estacionamento. É um local compartilhado com os 

outros moradores e hóspedes do condomínio, por tanto, pedimos a gentileza 

que ao estacionar tenha consideração aos outros usuários. 

 

Lixo 
Temos lixeiras no centro do condomínio para que você possa colocar quando 

recolher o lixo do seu apartamento.  

 

Churrasco 
No jardim dispomos de uma churrasqueira que você poderá usar se quiser, mas 

por favor, certifique-se de limpá-la depois de usá-la para que ela esteja limpa 

para a próxima pessoa desfrutar assim como você. 

 

Visitantes 
Visitantes somente com accordo previo (nem sempre e possivel) e uma taxa de 

R$50 por pessoas, os visitantes devem sair ate as 20h 

 

 



Página 6 de 28  

Limpeza e Troca de roupa de cama e banho 
Os apartamentos são limpos e a roupa de cama e banho é trocada 

semanalmente. Se você precisar de limpeza adicional, por favor entre em 

contato conosco, porém uma taxa adicional será cobrada de acordo com a sua  

necessidade. 

 

Máquina de lavar 
Temos uma máquina de lavar roupa que você pode usar, ela fica na lavanderia 

que está do lado direito do portão principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 7 de 28  

Serviços Adicionais 
 

Temos alguns itens disponíveis para alugar, todos estes itens estão sujeitos a 

disponibilidade. No caso de locação dos mesmos, você será responsável por eles 

e terá o comprometimento de entregá-los sob as mesmas condições que você os 

recebeu. 

 

Cadeiras de praia e guarda-sol 
02 cadeiras e 01 guarda-sol. R$10 por dia. 

 

Caiaque 
 

 
 

R$40 por dia. Para sua própria segurança, use os salva-vidas fornecidos. 

 

Bicicletas 
R$ 20 por dia cada. Para sua própria segurança, por favor, use os capacetes 

fornecidos. 

 

Iate Clube 
Sendo um hóspede do Itamaracá Beach Residence, você pode desfrutar do Iate 

Clube e usar a sua grande piscina gratuitamente. Basta nos pedir uma pulseira 

para obter acesso gratuito. O Iate Clube também oferece almoço todos os dias. 
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Comida & Bebida 

Supermercados 
 

Mercado Regente  
O Mercado Regente é o supermercado mais próximo - eles oferecem uma boa 

seleção de alimentos e utensílios domésticos em geral e têm uma padaria no 

local. 

 

Para chegar lá, basta sair pelo portão da frente, virar à direita e depois à 

esquerda, seguir a rua de paralelepípedos até chegar à estrada principal e, em 

seguida, virar à direita – o supermercado fica do lado esquerdo da rua. 

 

Ou, como caminho alternativo, você também pode ir à praia, virar à esquerda, 

seguir pela praia e caminhar até ver uma pequena cabana de madeira com 

algumas bandeiras em cima dela (a cabana do Aldo). Dobre na primeira rua a 

esquerda depois da cabana, siga em frente e atravesse uma pequena ponte sobre 

o manguezal. Isso o levará até a estrada principal, onde é só seguir à esquerda 

até ver o supermercado (25 metros de distância). 
 

Mercadinho Patrícia 
Este supermercado está localizado no centro de Pilar, perto da praça principal. 

A partir da praça principal, vire à esquerda na estrada principal até ver outra 

pequena praça e uma antiga igreja. De lá, vire à direita e siga em frente por 2 

quarteirões, depois vire à direita novamente e você verá o supermercado 

rapidamente. Este supermercado oferece uma gama mais ampla de produtos, por 

isso vale a pena passar por lá. 

 

Há muitos outros pequenos supermercados entre o Itamaracá Beach Residence e 

Pilar, assim como na ida para o Forte. Você também verá algumas bancas na 

beira da estrada que vendem principalmente mangas e algumas outras frutas e 

legumes. 
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Bares & Restaurantes 
 

 

 

 

Bares de praia  
Há bares ao longo da praia em qualquer direção que servem uma variedade de 

alimentos, incluindo peixe fresco todos os dias. Outro prato popular servido 

basicamente em todos os bares de praia (vendido também por vendedores 

ambulantes) é o caldinho. Os mais populares são os caldinhos de frutos do mar 

(feitos com peixe, camarão, marisco, mexilhões, etc), e o caldinho de feijão. O 

preço varia entre R$5 e R$7 reais. À noite, há uma grande variedade de bares, 

lanchonetes e restaurantes em Pilar. 

Restaurantes 
 

Pousada e Restaurante Chalés da Bela Vista 

Esta pousada e restaurante oferece principalmente almoço, mas dependendo da 

época eles estão abertos todos os dias também para o jantar (principalmente na 

alta temporada, Dezembro/Janeiro). Eles tem uma grande piscina e, como está 

localizado no topo de um morro, tem uma excelente vista sobre a ilha. É um 

bom lugar para almoçar, ou apenas comer um lanche e uma bebida à tarde. 

 

Pousada Ruínas do Pilar 
A Pousada Ruínas do Pilar oferece um ótimo 

bufê de café da manhã (das 7h30 às 10h) por 

apenas 12 reais por pessoa. Uma boa ideia é 

combinar uma caminhada matinal até as praias 

do norte, começando no Itamaracá Beach 

Residence, com um café da manhã na Pousada, 

e um passeio no centrinho de Pilar. 

 

Orange Praia Hotel 

O Orange Praia Hotel está aberto diariamente para café da manhã, almoço e 

jantar. Fica localizado a 300 metros de Forte Orange. 

 

Célia Bar e Restaurante 

O bar da Célia fica na Praia de Pilar, tem um ambiente agradável com cadeiras 

e mesas sob telhados de palha e oferece boas opções para almoço. Aberto das 

Caldinho de feijão 

Pousada Ruínas do Pilar 
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8:00 às 18:00 horas, basicamente todos os dias e certamente nos fins de 

semana. 

  

 

 

Restaurante Tempero Nordestino 

Tempero Nordestino é um restaurante que oferece um almoço simples e 

saboroso. Está localizado na estrada principal, a cerca de 300 m à direita (norte 

da ilha) do Mercado Regente. 

 

Tele-entrega 
Podemos recomendar um serviço de tele-entrega (veja o menu neste pacote de 

boas vindas): 

 

Caminho do Forte - Pizza / Hambúrgueres 

 

Naka Oriental - Chinese 
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Disponível aqui para venda 
 

Para ajudá-lo a aproveitar suas férias, temos um estoque de cerveja e vinho à 

venda. 

 

O fardo de cerveja Premium é R$40; 

 

O vinho chileno (tinto ou branco) é R$35 a garrafa. 
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Contatos de Emergência 
 

Ambulância 

 

192 

Polícia 190 

Bombeiros 193 

 

Se houver alguma emergência, há um hospital na ilha. 

Há também uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas) em Igarassu. 

Está localizada na BR-101, em direção a Recife, em frente ao supermercado 

Atacadão. Telefone: (81) 3184-4280. 

  

Estamos geralmente no condomínio, mas se você precisar de nós, você pode 

ligar ou mandar mensagem no WhatsApp: 

 

Jacqueline + 55 (81) 98141 - 0411 

Mark + 55 (81) 98294 – 0411 
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Deslocamento 
 

Para viagens simples pela ilha, você pode utilizar as Kombis brancas – cada 

trecho custa cerca de R$ 2,00 (algumas Kombis vão até Abreu e Lima por 

cerca de 4 reais). Para entrar é só acenar para uma Kombi na estrada principal e 

para sair é só pedir para o motorista ou cobrador, ou bater no teto da Kombi. 

  

Um trenzinho turístico também percorre toda a extensão do norte ao sul da ilha, 

de Jaguaribe ao Forte Orange, mas é muito menos frequente do que as Kombis 

(os preços variam entre cerca de R$2 a R$ 3). 

 

Para viagens mais longas, recomendamos um táxi. Negocie a tarifa antes de 

sair. Recomendamos os seguintes motoristas: 

 

 

Francisco Bravo é um guia turístico que pode organizar viagens para Recife, 

Olinda e praias de Pernambuco em inglês, espanhol ou português – ligue (81) 

99999-3445 ou nos peça mais detalhes. 

 

Há também o serviço Uber, mas geralmente não há nenhum motorista na ilha, 

eles preferem ficar em Igarassu - uma cidade muito maior. No entanto, na alta 

temporada, às vezes há alguns motoristas pela ilha, e às vezes eles vêm de 

Igarassu para pegar você, então vale a pena tentar. 

 

Sujeito a disponibilidade, também podemos oferecer traslados para o aeroporto 

por R$175. 

 

 

Aluoez 99457 - 8177 

Marconi 99476 - 1734 
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Coisas para fazer na Ilha 
Ficar à beira da piscina ou desfrutar de uma das muitas praias é muito bom, mas 

também há outras opções de lazer na ilha além disso. 

Lugares históricos 
 

Forte Orange/Fortaleza de Santa 

Cruz 
A maioria dos brasileiros conhece Itamaracá por 

causa do Forte Orange, um forte construído pelos 

holandeses em 1631 para proteger seu domínio de 

forças invasoras. Os portugueses destruíram o forte 

holandês quando tomaram posse em 1654. No 

entanto, a localização era tão única que criaram um 

novo forte de pedra no local, que ainda existe hoje e 

se chama Fortaleza de Santa Cruz (embora todos 

ainda o conheçam por Forte Orange). Você ainda 

pode ver restos arqueológicos do forte holandês 

dentro da Fortaleza. 

 

O Forte está aberto para visitação todos os dias, das 9h às 13hs e a entrada é 

gratuita.  

 

Para chegar até o forte você pode pegar uma 

Kombi ou o trem turístico na estrada principal. 

Só não se esqueça de dizer que você quer ir ao 

Forte antes de entrar, porque nem todas as 

Kombis vão para lá. Você também pode 

caminhar do Itamaracá Beach Residence até o 

Forte, uma caminhada com duração de cerca 

de 5,5 km de distância. 

 

 

 

 

  

Entrada do Forte Orange 

Vista do Forte Orange  
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Pilar/Centro da Ilha 
O bairro Pilar é o centro administrativo da ilha e 

sua praia é bastante popular. É também um ponto 

de encontro para música improvisada e dança nas 

noites de fim de semana. 

 

Por ser a sede do município, é onde você encontra 

a maior variedade de lojas e o maior supermercado 

da ilha (Mercadinho Patrícia). 

 

Ao redor da praça principal existem algumas lojas, 

restaurantes, farmácias e pousadas, e a poucos 

metros há também uma praça menor em frente à igreja Nossa Senhora do Pilar, 

com muitas banquinhas vendendo todos os tipos de coisas, desde roupas, 

sapatos e chapéus até frutas, legumes e caranguejos vivos. 

 

Em Pilar, você também pode encontrar um mercado de 

frutos do mar, com peixe fresco pescado pelos pescadores 

locais. Está localizado na mesma rua da Pousada Ruínas 

do Pilar, a poucos metros ao sul da praça principal. Além 

disso, à noite, as banquinhas de comida na praça principal 

estão abertas, com uma variedade de lanches e bebidas 

para escolher. 

 

Do Itamaracá Beach Residence você pode chegar até lá 

pegando uma Kombi na rua principal - basta pedir ao 

motorista para parar em Pilar, é uma parada popular. 

Alternativamente, você também pode caminhar até lá pela rua principal indo 

para a direita (direção norte da ilha) ou pela praia, onde você pode caminhar até 

ver o prédio azul e branco da Pousada Ruínas do Pilar, que está localizado em 

frente a praça principal. São cerca de 3 km de 

caminhada. 

 

Vila Velha 
No sul da ilha (perto do Forte Orange) fica a Vila 

Velha, a uma altitude de cerca de 53 metros. É 

uma das vilas mais antigas do Brasil, desde a 

colonização iniciada aqui no Nordeste. 

 

Os principais marcos da vila são a Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição, do século XVI; as 

ruínas e o antigo cemitério (ainda em uso) da 

Igreja Nossa Senhora do Pilar 

Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição 

Peixaria em Piar 
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Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Negros; e o “Forno da Cal” - um antigo forno rústico 

onde se derretia pedras para obter a cal que era 

misturada com o barro para se obter uma massa que 

substituía o cimento. Além disso, a vila tem uma vista 

espetacular da ilha e do continente que com certeza 

vale a pena admirar. 

 

Se você não tem carro, pode chegar até lá pela Trilha 

dos Holandeses (para mais informações, consulte a 

seção Trilhas deste guia) ou de táxi. 

Praias 
 

O Itamaracá Beach Residence está localizado quase no meio da ilha. Se você 

gosta de caminhar, pode chegar à maioria das praias a pé, basta ir à esquerda (é 

cerca de 6 km mais outros 5 km após a travessia do rio Jaguaribe para chegar ao 

extremo norte da ilha) ou à direita (cerca de 5,5 km até chegar ao Forte Praia no 

extremo sul da ilha). 

 

Em geral, além dos bares e restaurantes, você basicamente encontrará pouca 

sombra ao caminhar pelas praias, então não deixe de levar protetor solar, 

incluindo boné ou chapéu, com você. 

 

No térreo, na parede da recepção (apartamento de Jackie e Mark), você 

encontrará um calendário das próximas marés, que pode ser útil para planejar 

suas atividades de turismo na praia. 

 

NORTE 
 

Praia do Rio Âmbar 
Esta é a praia em frente ao Itamaracá Beach 

Residence. 
 

Praia Baixa Verde 
>> 10 min para chegar a pé, cerca de 800 m 

começando pelo Itamaracá Beach Residence.  Esta 

praia fica entre a Praia do Rio Âmbar e a Praia do Pilar. Começa em torno do 

Bar do Peru e vai até onde a praia começa a curvar para a esquerda – que é o 

início da Praia do Pilar. 

 

Vista de Vila Velha  

Praia do Rio Âmbar 
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Praia do Pilar 
>> 40 min para chegar a pé, cerca de 3 km a partir do Itamaracá Beach 

Residence. 

 

A Praia do Pilar é basicamente a praia mais popular da ilha e, especialmente nos 

fins de semana, fica muitas vezes lotada. Para chegar até lá, basta sair do 

Itamaracá Beach Residence, ir à praia, virar à esquerda e seguir pela praia. 

 

Você vai passar por muitos bares e restaurantes e quando você ver um prédio 

azul e branco, uma pousada chamada "Pousada Ruínas do Pilar" você pode virar 

à esquerda (antes da pousada você encontrará uma passagem com paredes 

artisticamente pintadas) e você vai chegar ao centrinho de Pilar. 

 

Outro ponto de referência é uma cruz branca no oceano - quando você ver esta 

cruz saberá que está na Praia do Pilar e perto do centrinho. 
 

Praia de Jaguaribe & Pontal de Jaguaribe 
>> 1 hora e 20 min para chegar a pé, cerca de 6 km a partir do Itamaracá Beach 

Residence. 

 

Para chegar à praia de Jaguaribe, você 

continua caminhando pela praia sem entrar 

no centrinho de Pilar. Do Itamaracá Beach 

Residence você levará cerca de 1 hora e 20 

minutos para chegar, dependendo do seu 

ritmo e quantas vezes você parar para tirar 

fotos e descansar. 

 

No caminho, não há muitas árvores que 

fornecem sombra, mas você encontrará 

muitas opções de bares e restaurantes onde você pode parar e descansar sob os 

guarda-sóis, ou pode trazer seus próprios, é claro. Fora da alta temporada, 

muitos bares abrem apenas nos finais de semana, mas de qualquer maneira você 

pode aproveitar a sombra mesmo se eles estiverem fechados. 

 

Você pode caminhar até ver uma plantação de coqueiros à sua esquerda, que é a 

ponta da Praia de Jaguaribe (também chamada de Pontal de Jaguaribe) e, 

dependendo da maré, pode oferecer belas vistas de rochas, piscinas naturais e 

bancos de areia. E claro, da Praia do Sossego do outro lado do rio. 

 

De lá, você verá um caminho ao lado da cerca da plantação de coqueiros, você 

pode seguir por esse caminho e dobrar a direita para voltar à estrada principal. 

Pontal de Jaguaribe beach  
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Depois continue seguindo em frente, e dobre à direita novamente, até ver um 

pequeno cais. Lá você pode atravessar o rio Jaguaribe por uma jangada de 

madeira com bancos até a Praia do Sossego. Demora cerca de 5 minutos e custa 

cerca de 2 reais. No entanto, se a maré estiver baixa, você também pode 

caminhar até a Praia do Sossego pela praia (com água mais ou menos até as 

canelas ou joelhos). 

Do píer, você também pode simplesmente pegar um Kombi para voltar para o 

Itamaracá Beach Residence. 

 

Praia do Sossego 
A Praia do Sossego pode ser alcançada 

atravessando o rio Jaguaribe por uma jangada. 

Demora cerca de 5 minutos e custa cerca de 2 

reais. Veja a seção da Praia de Jaguaribe para 

saber como chegar ao pier. 

 

Oficialmente, Praia do Sossego é o nome de toda 

a praia, até a ponta norte da ilha. No entanto, 

muitas pessoas se referem a outras três praias, que 

basicamente seguem o nome dos bairros de lá: 

Praia da Enseada dos Golfinhos, ou apenas Praia 

dos Golfinhos, Praia do Fortinho e Pontal da Ilha. 

 

Do começo ao fim da Praia do Sossego, são cerca de 5,5 km. Assim que chegar 

lá, você encontrará uma bela praia com águas rasas e transparentes, perfeita para 

crianças e com vistas incríveis dos bancos de 

areia que mudam constantemente dependendo 

da maré. 

 

Pelos primeiros 3 km você vai passar por 

alguns bares e restaurantes, mas chegando mais 

perto da ponta da ilha - você sabe que está 

chegando perto quando a praia começa a curvar 

para a esquerda - não há bares, e quase 

nenhuma sombra. Essa área é o local onde as 

tartarugas marinhas põem ovos, e muitas vezes 

você pode ver pequenas bandeiras amarelas 

marcando seus ninhos. 

 

Indo adiante, você alcançará o ponto mais ao norte da ilha (comumente 

conhecido como Pontal da Ilha), e lá você encontrará novamente um bar na 

praia. Lá você pode ver o mar do lado direito e o manguezal ao lado esquerdo. 

Pier e jangada para fazer a 

travessia até a Praia do Sossego 

Bandeira marcando ninhos de tartarugas 

marinhas 
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É bom lembrar que não há Kombis ou 

transporte público naquele lado da ilha. 

Então, se você decidir ir andando até a 

ponta da ilha, você precisará voltar 

andando também - você também pode 

tentar pegar carona com os moradores ou 

outros turistas para voltar. 

 

No entanto, você pode chegar à praia de Sossego também de carro. Basta ir para 

a estrada principal na direção da ponte para sair da ilha. Cerca de 3,5 km após a 

rotatória/girador (cerca de 2 km antes da ponte), você verá uma estrada de terra 

à sua direita. Haverá alguns anúncios de pousadas e imobiliárias para a Praia do 

Sossego no início. Basta seguir esta estrada de terra e após cerca de 8 km, 

chegará à Praia do Sossego. Só tenha em mente que é uma estrada de terra e as 

condições em algumas partes não são as melhores. 

SUL  
 

Praia Forno da Cal 
>> 6 min para chegar a pé, cerca de 400m a partir do Itamaracá Beach 

Residence. 

 

Do seu apartamento, vá para a praia e vire à sua direita, caminhando para o sul 

da ilha. Depois de passar pelas rochas e pelas casas vizinhas ao Itamaracá Beach 

Residence, você chegará a uma praia muito pequena que vai até o Iate Clube. Se 

a maré estiver baixa, você pode 

caminhar em frente ao Iate Clube 

nas pedras à beira-mar e chegará ao 

início da praia do Forno da Cal. Se a 

maré estiver alta ou as ondas muito 

violentas, você pode andar na rua 

atrás do Iate Clube. Seguindo pela 

praia você vai passar pela Marina e 

uma casa grande com uma varanda à 

beira-mar, esses dois edifícios 

podem forçá-lo a caminhar nas ruas 

de trás se a maré estiver alta, do contrário você pode seguir andando pela praia 

mesmo. 

 

A cerca de 1,5 km da Marina, é possível ver outra atração natural da ilha, 

conhecida como “Pedra do Anel” ou “Pedra Furada”. É basicamente uma 

Pedra Furada 

Beach bar at the most northern point of the island 
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formação rochosa com um buraco no meio, parecendo um anel, que surge 

durante a maré baixa. 

 

Praia de São Paulo 
>> 45 min para chegar a pé, cerca de 4km a partir 

do Itamaracá Beach Residence. 

 

Esta praia está localizada entre a praia do Forno da 

Cal e o Forte Orange. A praia começa a cerca de 2 

km após a formação rochosa em forma de anel. 

Você passará por um bar de praia chamado Bar 

Coqueiral, que tem uma bandeira brasileira perto 

das mesas. Pouco depois, você verá a placa verde 

marcando o início da praia de São Paulo. De lá 

siga caminhando pela praia, passando por muitos 

bares e restaurantes, até chegar ao Forte Orange. 

 

Se a maré estiver baixa, você pode continuar 

andando na praia e passar em frente ao Forte até chegar à Praia do Forte, caso 

contrário você precisará andar atrás do Forte, passando próximo a uma área de 

manguezal, depois virar à esquerda, passar pela entrada do Forte até chegar à 

Praia do Forte. 
 

Praia do Forte Orange 
>> 1 hora e 20 minutos para chegar a pé, cerca de 5,5 km a partir do Itamaracá 

Beach Residence. 

 

Conhecida mais comumente apenas por 

Praia do Forte, esta é uma das praias mais 

populares da ilha. Está localizada 

imediatamente ao lado do Forte Orange. 

Há muitos bares e restaurantes, todos 

concentrados a cerca de 100 metros do 

forte. Nos fins de semana, normalmente 

fica bastante movimentada. Se você 

procura um local mais calmo, pode ir 

caminhando pela praia, passando pela 

Marina e então desfrutar de uma praia 

quase privada. Esta área após a praia do Forte é onde o oceano encontra o rio, 

então a água é um pouco mais escura, quase sem ondas, e muitas vezes você 

pode ver caranguejos ao redor. 

 

Praia de São Paulo sign  

Praia do Forte Orange 
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Se a maré estiver baixa, você pode caminhar pela praia até Vila Velha, uma 

alternativa à Trilha dos Holandeses. 
 

Ilhota de Coroa do Avião 
A ilhota de Coroa do Avião é basicamente um banco de areia formado na 

década de 80. Tecnicamente, esse território não pertence a Itamaracá, mas a 

Igarassu. 

 

A partir da Praia do Forte, você 

pode pegar uma lancha para a 

ilhota. Demora cerca de 2 minutos 

para chegar lá. Atualmente a 

travessia custa cerca de R$15 por 

pessoa (ida e volta). 

 

A ilhota não é habitada, mas é 

usada diariamente. Você 

encontrará algumas pequenas 

piscinas naturais / lagos formados 

pelas marés e estruturas semelhantes a dunas. A ilhota é também um ponto de 

observação de aves migratórias. 

 

Você também pode desfrutar de um almoço de 

frutos do mar frescos, como lagosta, ostras ou 

camarões, e as redes no mar - um passeio 

relaxante e imperdível. 

 

Com a maré baixa, você basicamente pode 

caminhar até o continente e verá muitos locais 

pescando, pegando caranguejos, camarões, 

mariscos, mexilhões e assim por diante. 

Certifique-se de levar alguma proteção solar 

com você, incluindo um chapéu ou boné, 

porque além dos restaurantes, não há muita 

sombra. 

 
  

Redes na água em Coroa do Avião  

Prato de camarão com batata frita e 

salada 
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Lagoas 
 

Lagoa Azul 
Uma lagoa de água doce rodeada pela mata atlântica, onde você pode desfrutar 

de uma bebida ou lanche no restaurante à beira d’água. Alugue um pedalinho, 

nade ou, para os amantes de adrenalina, se aventure na tirolesa – há atividades 

para todos os gostos. 

 

Se você vai de carro, basta seguir a 

estrada principal para fora da ilha 

(direção da ponte) e você verá uma 

estrada de terra e uma placa escrito 

"Lagoa Azul" à sua esquerda – fica 

cerca de 5 minutos de carro do 

Itamaracá Beach Residence. Esta 

estrada de terra leva à lagoa. Você 

também pode pegar um Kombi e 

descer na altura da placa e 

caminhar pela estrada de terra até a 

Lagoa Azul (cerca de 30 minutos a 

pé). 

 

Lagoa da Mata 
Assim como a Lagoa Azul, a Lagoa da Mata é um lago de água doce cercado 

pela mata atlântica. Fica a cerca de 35 minutos a pé da Lagoa Azul. Esta lagoa 

tem cerca de duas vezes o tamanho da Lagoa Azul, e não há restaurantes ou 

bares lá. É um ambiente muito tranquilo, bonito 

e natural e muito agradável para relaxar e nadar. 

 

Você pode chegar a Lagoa da Mata de carro 

seguindo a estrada para fora da ilha (direção da 

ponte) e você verá uma estrada de 

paralelepípedos e uma placa escrito “Vila 

Velha” à sua esquerda (essa estrada para Vila 

Velha fica aproximadamente a 10 minutos de 

carro a partir do Itamaracá Beach Residence). 

 

Depois de uns 2 minutos você encontrará a 

entrada para a Lagoa da Mata a sua esquerda 

(não há placas). Se você pegou uma Kombi para 

ir até o início da estrada para Vila Velha, a 

Pedalinhos na Lagoa Azul 

Linda Lagoa da Mata 
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entrada para a Lagoa da Mata fica a uns 15 minutos a pé. 

Kite Surfing 
Há uma escola de Kite Surfing na Praia de São Paulo, cerca de 800m antes do 

Forte Orange. Está localizado próximo ao Manga Verde Beach Residence. 

Eles oferecem um curso de Kite Surf de 10 horas, para ser dividido em quantos 

dias você desejar - também dependendo das condições do vento e 

disponibilidade do instrutor. O preço está em torno de R$ 1.020. Para agendar 

suas aulas, você pode mandar uma mensagem para Marquinhos, o instrutor: 

(81) 98201-9608. Ele também tem uma conta no Instagram: 

@marquinhos_kite. 

Caiaque 
Caiaques podem ser alugados aqui no Itamaracá Beach Residence. Pergunte a 

Jackie ou ao Mark. 

Passeios de barco – Snorkelling, Pesca e Tour 

pelos manguezais 
Existem algumas opções de passeios de barco para fazer na ilha. 

 

O passeio de snorkelling leva-o até algumas piscinas naturais com recifes a 

cerca de 3 km da costa da praia. Melhor planejar quando a maré está baixa e 

não há muito vento. 

 

O passeio pelos manguezais leva você a fazer turismo no ponto sul da ilha, 

passando por lindas paisagens do continente e da ilha. 

 

Para ambas as viagens, você pode pegar uma lancha na Praia do Forte, e vai 

custar entre R$ 40 a R$ 60 por pessoa (dependendo se for apenas 2 pessoas ou 

mais). Ambas as viagens terminarão na ilhota de Coroa do Avião, com a 

viagem de volta à ilha de Itamaracá já incluída no preço. 

 

Você também pode agendar uma viagem de pesca, o preço irá variar 

dependendo de suas necessidades. 

 

Para mais informações sobre os passeios de barco, você pode enviar uma 

mensagem ao marinheiro Willamis Pereira: (81) 98781-9416 / (81) 99461-

9353. 
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Nós também podemos organizar um passeio de barco mais luxuoso, adequado 

para até 8 pessoas, contratando um marinheiro para o dia todo, para um passeio 

ao redor da ilha - pergunte-nos para mais detalhes. 
 

Observação de tartarugas marinhas  
As tartarugas marinhas vêm para a ilha para pôr seus ovos na época em que o 

mar está mais quente (de setembro a março). Assim, durante esses meses, 

especialmente em fevereiro, você tem chances de ver as tartarugas marinhas 

botando seus ovos nas praias do norte da ilha. E mais tarde, cerca de dois a três 

meses depois, poderá ver as tartarugas-marinhas bebes nascendo e correndo 

para o mar. 

Projeto Peixe-Boi 

O Projeto Peixe-Boi (localizado perto do Forte Orange) está atualmente 

fechado. Peça a Jackie e Mark atualizações sobre a reabertura. 

Trilhas 
Há apenas uma trilha oficial na ilha - a Trilha dos Holandeses. No entanto, além 

dela, há outras opções de trilhas também, com beleza e paisagens inesperadas, 

embora não tão fáceis de encontrar ou obter informações sobre. E muitas vezes 

elas terminam repentinamente, tomadas pela floresta por falta de uso e 

manutenção. 
 

Trilha dos Holandeses  
A trilha holandesa é o única trilha “oficial” 

da ilha. Vai da Praia do Forte até a Vila 

Velha. A trilha leva cerca de 45 minutos ao 

longo de 3,5 quilômetros e é de nível fácil. 

 

O ponto de partida em Vila Velha é marcado 

por um sinal, fácil de detectar. No entanto, o 

ponto de entrada do caminho pela Praia do 

Forte não é sinalizado. A maneira mais fácil 

de encontrar a entrada é ir até a Igreja de São 

Paulo, que fica na estrada principal em 

direção ao Forte Orange – cerca de 500 

metros antes do Forte. 

 Igreja de São Paulo 
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De lá, caminhe passando pela igreja e vire 

para a primeira rua à sua esquerda (depois 

de 20 metros). Siga em frente até o final 

desta rua (apenas 2 quarteirões, cerca de 

75 metros) e vire à sua direita. Em 

seguida, ande mais um pouco por cerca de 

200 m até ver um pequeno caminho à sua 

esquerda, ao lado de um muro de tijolos 

com o nº 142 escrito (oposto à entrada da 

trilha, você verá uma estrutura de antena 

alta). 

 

Seguindo a trilha, você logo verá as placas 

dizendo “Bem vindo a Trilha dos Holandeses” e 

outras mensagens como “Guarde seu lixo” e 

“Respeite a natureza” no caminho. Você deve 

sempre seguir em frente (existe apenas uma 

bifurcação com a opção de ir para a direita, apenas 

ignore-a). 

 

A trilha é basicamente plana, metade do caminho é 

coberto por árvores altas, então você terá um 

pouco de sombra, mas o começo e o fim são 

bastante abertos, então é sempre bom usar protetor 

solar e boné/chapéu. 

 

Você vai passar pelas ruínas de uma casa à sua 

esquerda, haverá uma placa sinalizando "Ruínas 

da Casa de Padre Tenório". É a casa de um padre 

que viveu no século 19 e foi um importante 

personagem histórico na Revolução 

Pernambucana de 1817. 

 

Quando você chegar a uma ponte você estará 

quase lá - você já pode ver a igreja da vila no alto 

do morro. Depois da ponte, haverá uma subida 

íngreme até a vila por cerca de 300 m e, em 

seguida, você chegará a Vila Velha, a ocupação 

mais antiga da ilha, e uma das mais antigas do 

Brasil. 

 

 

Muro de tijolo e o início da trilha à direita 

Quando você cruzar essa ponte, vai 

estar quase lá! 

 

Placa dando boas vindas à Trilha dos 

Holandeses 
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Trilhas guiadas 
Para trilhas guiadas, você pode entrar em contato com o Sol do Trilhas 

Ecológicas, que oferece 6 opções de trilhas ao redor da ilha. Ele cobra R$ 40 

por pessoa. 

Telefone / Whatsapp: (81) 93302110 

 

Fauna e flora 
Para mais informações sobre a fauna e flora da ilha, por favor, verifique o 

folheto no seu pacote de boas vindas. 
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Coisas para fazer fora da ilha 
 

Olinda 
A bela cidade de Olinda é definitivamente digna de uma visita. Fundada em 

1535 pelos portugueses, foi construída em encostas íngremes e se destaca pela 

arquitetura do século XVIII, igrejas barrocas, conventos, mosteiros e casas 

pintadas de cores vivas. Originalmente um centro para a indústria de cana-de-

açúcar, agora é conhecida como uma colônia de artistas, com muitas galerias, 

oficinas e museus. E é um Patrimônio Mundial da UNESCO. 

 

Igarassu 
Igarassu, localizada a cerca de 10 km da ilha, é uma das cidades mais antigas 

do país. Seu centro histórico abriga inúmeras estruturas históricas do período 

colonial e uma das igrejas mais antigas do país - a Igreja dos Santos Cosme e 

Damião, construída em 1535. Foi tombada como patrimônio nacional pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1972. 

Há também uma sala de cinema no shopping recém-construído. 

 

Recife 
Recife é a capital do estado de Pernambuco, e se destaca por seus muitos rios, 

pontes, ilhotas e penínsulas. A cidade de Recife tem muito a oferecer, de 

museus e cultura a mercados e grandes shopping centers com marcas de grife 

famosas. 

O Recife Antigo, uma ilhota junto ao porto, é o centro histórico da cidade que 

data do século XVI. Ao sul, a popular Praia de Boa Viagem é protegida por 

recifes e cercada por altos prédios de apartamentos, hotéis e restaurantes 

modernos. 

 

João Pessoa 
João Pessoa está localizada a cerca de 100 km da ilha e é a capital do estado da 

Paraíba. Foi fundada em 1585 e é a cidade mais oriental das Américas. Seu 

centro histórico possui uma variedade de edifícios, igrejas, museus e outros 

marcos com diferentes estilos de arquitetura desde a colonização e foi 

registrado como monumento nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) em 2007. 

Além disso, tem muitas praias para se apreciar e muitas áreas verdes 

distribuídas entre suas avenidas, parques e bairros residenciais - com destaque 

para o Jardim Botânico Benjamim Maranhão, com seus 515 hectares de mata 

atlântica preservada. 
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Outros balneários 
Existem muitos outros balneários ao norte e ao sul da ilha de Itamaracá. 

Apenas para citar alguns dos mais famosos: 

 

Praia de Porto de Galinhas (Pernambuco) 
Cerca de 45 minutos ao sul de Recife, localizada no município de Ipojuca fica 

Porto de Galinhas, provavelmente o balneário mais famoso de Pernambuco. É 

famosa por suas águas cristalinas e piscinas naturais com recifes de corais 

muito perto da costa, onde você pode praticar snorkelling simplesmente à beira 

da praia. 

 

Arquipélago de Fernando de Noronha (Pernambuco) 
Este famoso arquipélago é composto por 21 ilhas e ilhotas no Oceano 

Atlântico, a 354 km da costa brasileira. É um Patrimônio Mundial da UNESCO 

desde 2001, por ser um dos mais importantes parques marinhos do mundo e é 

conhecido por suas águas cristalinas, mergulho recreativo e observação de 

animais marinhos. Há voos diários partindo de Recife com duração de 

aproximadamente 1 hora. Esteja ciente de que há uma taxa diária de 

"preservação ambiental" para visitar a ilha, e outras taxas extras para ter acesso 

às atrações do Parque Nacional. 

 

Praia da Pipa (Rio Grande do Norte) 
Localizada a cerca de 3 horas ao norte da nossa ilha, localizada no município 

de Tibaú do Sul, fica uma das praias mais populares do Brasil: Pipa. Famosa 

por suas águas cristalinas, areias finas e brancas, áreas de preservação da Mata 

Atlântica, falésias verticais de 10 metros de altura e moradores amigáveis, se 

tornou um local internacional, especialmente adorado por mochileiros e 

surfistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


