ARQUIDECOR

Acomodações

Os hóspedes podem escolher entre as
acomodações, quatro bangalôs de luxo, especiais
para casais, com decoração temática: África,
Floral 1, Provençal e Floral 2. Para atender
famílias, há duas unidades de suíte luxo que se
conectam dando maior conforto para casais com
filhos. Nos bangalôs, máquinas de café expresso,
Jacuzzi e ampla varanda com rede e foutons.

Gastronomia

Pousada

Triboju,luxo e conforto no paraíso
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o paraíso de Fernando
de Noronha, você pode
contar com o requinte
e o cuidado de uma pousada
que encanta o hóspede em cada
momento de sua vivência. A
Triboju tem conceito exclusivo,
com acomodações amplas e
decoração envolvente, entrega aos
hóspedes o verdadeiro conceito
da excelência em receptividade
em Noronha. Desde o transfer
no aeroporto, ao transporte
de bagagem e agendamento
de atividades, veículos e
roteiros pelo arquipélago, a
pousada dispõe de atendimento
completo a seus usuários.

O restaurante da Pousada Triboju
é o mais bem conceituado da ilha e
recebeu o certificado de excelência
no TripAdvisor, concedido às
acomodações e restaurantes que
recebem as melhores avaliações dos
viajantes. O menu oferece diversos
pratos especiais, atendendo aos mais
variados gostos e estilos culinários.
Atendimento impecável, conforto e
café da manhã servido a qualquer
hora do dia, a partir das 6h30.

Sustentabilidade
O respeito pela natureza se
destaca e está em cada detalhe da
Triboju. A pousada foi construída
com madeira de reflorestamento,
na maior parte das instalações o
acesso de luz natural foi projetado
para diminuir a utilização de energia,
além da instalação de placas de
energia solar. Existe ainda um
programa de seleção de resíduos
sólidos recicláveis e encaminhamento
para a reciclagem. No paisagismo, o
reaproveitamento de água da chuva,
de ar condicionado e das pias. g

A Pousada Triboju
está inscrita no selo
Turismo Responsável
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