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Acesse diretamente a partir do 
índice a qualquer questão do 
Guia.

Acesse o Índice, 
os mapas, a 
partir de qualquer 
página.

Acesse a vários 
locais de interesse 
ativando os 
logotipos e os 
anúncios, bem 
como a todos os 
textos interativos.

Faça a sua reserva 
com um único 
clique.

Siga-nos nas redes sociais e tome conhecimento das notícias, promoções, ofertas e novidades sobre 
o meio turístico. Desfrute lendo reportagens, entrevistas, dados curiosos e peculiaridades de todas as
atrações oferecidas pela Cidade do México.

w w w. c a n c u n . t r a v e l

Reserve Aquí

Acesse para ver o clima nesse momento, percorra as zonas arqueológicas com “Street View”, beneficie-se 
do zoológico com um mapa interativo, conheça os museus fazendo um tour virtual, desfrute dos vídeos 
e das melhores fotografias.

INSTRUÇÕES DE USO

Asociación de Hoteles de cancún
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http://cancun.travel/es
https://www.e-tsw.com/Hoteles/Lista?af=AF-TTIA
https://www.facebook.com/PDestinosMexico/
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https://plus.google.com/114989542928032591365
https://www.instagram.com/programadestinosmexico/
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Cancún, situada no extremo sul do México, é uma verdadeira joia do Caribe: É a porta 
de entrada ao Mundo Maya. 
A natureza de exuberante beleza em mar e terra convive com uma moderna e crescente 
metrópole. Cancún enfeitiça a seus visitantes pela transparência de suas águas, suas 

ondas suaves, sua branca e fina 
areia, suas maravilhosas praias, 
suas riquezas naturais e culturais.
Cancún conta com o aeroporto 
mais moderno e funcional da 
América Latina e do Caribe, com 
voos e conexões a todo o mundo.
Cancún conta com uma 
infraestrutura e serviços turísticos 
de primeira ordem. 
Possui um clima tropical, 
contando com 250 dias de sol 

durante o ano e uma temperatura promédio de 23º C. 

Bem vindo ao Paraíso

Mapa

Reserva tu viaje a Cancún

Índice

http://cancun.travel/es
https://www.youtube.com/watch?v=BPMbut7BWbA&feature=youtu.be
https://programadestinosmexico.com/playas/cancun.html
https://www.e-tsw.com/Hoteles/Lista?af=AF-TTIA
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Transporte em Cancún

Condições do Tempo

• O aeroporto fica entre meia hora e quarenta minutos da maioria dos hotéis.

* Tempo aproximado

TABELA DE DISTÂNCIA
FROM CANCUN INTERNATIONAL  AIRPORT

FROM CANCUN INTERNATIONAL  AIRPORT

TO THE CANCUN HOTEL ZONE

FROM CANCUN INTERNATIONAL  AIRPORT

FROM CANCUN INTERNATIONAL  AIRPORT

FROM CANCUN INTERNATIONAL  AIRPORT

FROM CANCUN INTERNATIONAL  AIRPORT 1 HOUR 40 MINUTES

2.5 HOURS TO DOCK +30 “FERRY BOAT CROSS

25 MINUTES TO DOCKS + 25” FERRY BOAT CROSS

30 MINUTES

20 MINUTES
15 MINUTES

TO TULUM

TO HOTELS IN HOLBOX

TO HOTELS IN ISLA MUJERES

TO HOTELS ALONG PUERTO 
MORELOS-CANCUN-RIVIERA

TO THE CANCUN DOWNTOWN

ÔNIBUS. Na zona hoteleira 
funciona um ótimo serviço de 
ônibus local, com passagens a 
10.00 pesos (você pode também 
dar 1 dólar, mas não receberá 
troco). Route 1 corre ao longo da 
zona do hotel, até Av. Tulum no 
centro e para Puerto Juarez. O 
tempo de espera nas paragens 
é de 3-4 minutos. O serviço 
funciona das 6:00 às 24:00 hrs.
TAXIS. Os táxis são tabelados; as tabelas são visíveis na entrada 
dos hotéis. Há mais de três mil táxis que operam na cidade. 

CARRO. Alugar o carro é, sim, 
uma boa idéia: não é caro, e você 
tem autonomia para fazer todos 
os passeios por conta própria, 
no seu ritmo. A maioria das 
grandes empresas de aluguer de 
automóveis do mundo tem filial 
em Cancun.
FERRY. Você também pode 
conhecer Isla Mujeres. Para 

pegar o ferry boat que faz a travessia entre Cancún e Isla 
Mujeres você poderá sair do centro (Puerto Juaréz), existem 
partidas a cada 30 minutos do 5:00-20:30 hrs. De Chiquila 
para Holbox, o TRANSFER é executado a cada 2 horas do 
6:00-21:30 hrs. 

Mes
Temperatura Promedio (ºC)

Condições de tempo atuais

Fuente: Weatherbase

Temperatura Máxima Promedio (ºC)

Temperatura Mínima Promedio (ºC)

A precipitação média (mm)

Duração do día (horas)
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2623

17 17 18 20 21 22 22 22 22 21 19 18

24 25 26 27 27 27 27 27 26 24 23
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Índice

En la Ciudad

https://www.meteored.mx/clima_Cancun-America+Norte-Mexico-Quintana+Roo-MMUN-1-22363.html
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Experiencias Imperdibles en Cancún

Bucear en el Museo Subacuático de Arte Disfrutar de todos los Parques Temáticos como: 
Xcaret, Xplor, Xoximilco, Xenses, Xplor y Xel-Ha.

Gozar de un día de compras

Disfrutar de un paseo en un catamarán Explorar y conocer la maravillosa Reserva 
de la Biósfera Sian Ka’an.

Hacer un rally de golf, disfrutando de algunos 
de los mejores campos del país.

Realizar el recorrido de los cenotes de Puerto 
Morelos.

Visitar Isla Mujeres y conocer todos sus bellos 
rincones y leyendas.

Conocer un poco más de la cultura maya en 
el Museo Maya de Cancún y las Ruinas del Rey.

Consentirse en alguno 
de los Spas de lujo.

Índice
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Cancún para todos

TIP:  Programas infantis nos hotéis são fáceis de encon-
trar e resorts  são seguros.

Viajantes de luxo tem um monte de opções. 
Cancun é considerado o destino ideal de 
quem adora paraísos ecológicos e não abre 
mão de luxo e conforto. Há vários hotéis de 
luxo de cadeia reconhecida globalmente e 
outros serviços, como limousine, jantares 
gourmet, refeições com produtos orgânicos, 
lojas de design, um excitante vida noturna, 
spas sensacionais e passeios personalizados. 

Cancun é o destino ideal para férias em família. 
Crianças são bem-vindos em todos os lugares, 
há uma infinidade de passeios e atividades para 
toda a família, você pode visitar as incríveis 
eco-parques, desfrutar da natureza e aprender 
tudo o antiga história da região. Um bom roteiro 
inclui nadar com golfinhos na parte da manhã, 
subindo pirâmides maias e terminar a noite 
com um delicioso jantar, incluindo os pratos 
favoritos das crianças.

Para jovens solteiros, Cancun oferece clubes, 
discotecas e bares mais prestigiados do México. 
Os estilos incluem clubes de jazz íntimos, salões 
de molho o maior disco chamado The City. Os 
clubes têm shows de laser, DJs profissionais e 
sucessos musicais do momento para manter a 
atmosfera até o amanhecer.

Como para viajantes mais velhos, pode encontrar 
hotéis em Cancún com preços acessíveis, 
descontos AAA, instalações para pessoas com 
necessidades especiais, uma grande variedade 
de opções de alimentos, variedade de atividades 
e oportunidades para interagir com a cultura local. 
Além disso serviços médicos são de primeira 
classe.

TIP:  Cancún cuenta con cuatro ganadores AAA Five 
Diamond y 17 ganadores AAA Four Diamond.

Viajantes de Luxo

Para todas las 
idades

Índice
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Esportes AquáticosCancún tem 23 quilômetros de praias de areia 
branca e fina, que são ideais para o windsurf, o 
kitesurf e o parasail. Em Cancún há mais de 25 
centros de atividades aquáticas e marinhas, 
dirigidos por guias e operadores profissionais, 
com frotas excelentes para oferecer todos 
os serviços que requeira. Pode alugar um 
waverunner ou um catamarã, fazer um tour 
pela selva, viajar em um barco com fundo de 
cristal, inclusive obter um certificado SCUBA 
com um instrutor especialista em mergulho. 

Outra experiência inesquecível é nadar com os 
tubarões baleia, inofensivos animais que chegam 
a medir até 15 metros e passeiam placidamente 
pelas águas caribenhas durante os meses de maio 
a setembro.
Snorkel, esse equipamento de mergulho pode ser 
alugado na maioria dos hotéis. Punta Cancún, 
Punta Nizuc, El Garrafón, Puerto Morelos e Xel-Há 
se encontram entre os melhores lugares para a 
prática desse esporte. 

Mergulho, com snorkel ou escafandro. Cancún 
é renomado por seus arrecifes pouco profundos 
com cores deslumbrantes e uma ampla fauna 
marinha, além de ter o segundo maior arrecife 
do mundo. A linha costeira de Cancún alberga 
cerca de 100 espécies de coral, 350 de moluscos 
e 164 de peixes. As suaves correntes e alguns 
naufrágios fazem com que o mergulhar nestas 
águas seja único. Os mananciais (cenotes) 
localizados em toda a Península de Yucatán 
oferecem experiências inesquecíveis. Pescar – podem usufruir da pesca com iscas, da pesca 

esportiva e da pesca de altura. 
De fevereiro a abril, as águas costeiras de Cancún estão 
cheias de marlim, pequenos tubarões, barracuda e cavala-
wahoo, entre outras espécies. 
De abril a agosto, se pode pescar marlim, peixe vela, atum e 
dourado.
De setembro a fevereiro, pode encontrar barracuda, argo e 
carapau.
Navegação à vela – pode alugar para o seu uso pessoal 
um veleiro ou catamarã para fazer um tour e curtir uma 
romântica viagem na hora do ocaso ou viajar em um cruzeiro 
com barra livre. 

Kitesurf

Índice

https://www.windguru.cz/72791
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MUSA: El Arte de la Conservación
MUSA, o Museu Subaquático de Arte de Cancún, localiza-se em diversas áreas do Parque Nacional Costa Ocidental da 
Ilha Mujeres, Punta Cancún e Punta Nizuc. Este projeto é único e planeja a fusão do Arete com a conservação ambiental 
em grande escala.
O museu já foi listado pela revista “Forbes” como um dos destinos turísticos mais exclusivos do mundo, e tem o objetivo 
de demonstrar a interação entre arte e ciência ambiental, já que os  arrecifes artificiais formam uma estrutura para ser 
colonizado pela vida marinha.
Todas as esculturas foram colocadas perto dos arrecifes naturais com a finalidade de criar um habitat artificial que ajude 
a preservar a beleza do arrecife e seus corais. 

Venha e curta o maior museu subaquático do mundo. Conta com mais de 500 esculturas que estão instaladas em seu leito 
marinho perto dos arrecifes de Manchones e de Nizuc. As esculturas foram feitas por cinco artistas de três países.  
Pretende-se converter o museu em uma obra inigualável e que ao chegar a mais de 10.000 esculturas sob o mar, seja um 
grande patrimônio da humanidade.
Este museu também pode ser apreciado desde a superfície, já que o conjunto das peças submergidas forma a silhueta de 
um olho humano.
O museu possui duas galerias: a Salón Manchones (de 8 metros de profundidade) e a Salón Nizuc (de 4 metros). A primeira 
é adequada tanto para mergulho como para snorkel, enquanto a mais rasa é apta para snorkel.
Mais informações em www.musacancun.com

Índice Mapa

Más información 

http://musamexico.org/es/
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Seu casamento em Cancún será uma celebração única em um 
dos lugares mais românticos do mundo. A cor turquesa das águas, 
a areia branca e o bom clima durante todo o ano, fazem deste um 
local espetacular para o seu dia especial. 
A maioria dos hotéis oferecem pacotes para nubentes projetados 
para todos os gostos e orçamentos. Podem encontrar muitas 
igrejas e capelas católicas, algumas inclusive dentro dos hotéis.
Os organizadores de casamentos em Cancún oferecem assessoria 
durante o processo de planejamento e realização do enlace, 
tanto civil como religioso. Além disso, pode-se escolher entre 
uma variedade de lugares, como um exuberante jardim tropical, 
uma tradicional aldeia Maya ou Xcaret, realizando-se cerimônias 
na praia e nos diferentes locais dos hotéis que possuem salões 
com vista para o mar, capelas, quiosques e piers cobertos. Em 
Cancun você pode realizar quase qualquer idéia, mesmo para um 
casamento debaixo d’água!
Cancún é também um lugar fantástico para curtir sua lua de mel, 
seu aniversário ou simplesmente uma escapada romântica.

TIP: Disfrute de la puesta del sol con una rica 
botella de vino y queso en alguna bella playa, o 
bien en un restaurante a la orilla de la Laguna.

* Dream Wedding Mexico
* Party Boutique Cancún
* Lobel Weddings
* Cancún Unique Weddings
* Celebración
* Karla Sandoval Wedding Coordinator

Casamentos e Romance em Cancún

Certified Wedding Planners

* Core Events
* Negrete Lifestyle Design
* Organiza
* Love Memories
* Blossom
* Intermar Weddings

* Promisses

Índice

https://programadestinosmexico.com/descubre-mexico/bodas-y-romance/bodas-y-romance-en-cancun.html
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Cancún é um destino ao mesmo tempo sofisticado e cosmopolita que 
tem opções para todo tipo de viajantes. O destino conta com mais de 
2.000 boutiques e lojas. 
Aqui encontrará desde lojas de estilistas ultrachiques e marcas 
famosas, até mercados de artesanato e lojas de souvenires. As 
compras em Cancún são livres de impostos por ser zona franca, 
de modo que é fácil encontrar verdadeiras gangas em cosméticos 
e joalheria fina. Tem vários centros comerciais que constituem um 
deleite para o ávido comprador. 
Cancún é uma vitrine do último em moda, com marcas de renome 
internacional como: Audemars, Piguet, Breguet, Bulgari, Burberry,  
Cartier, CH Carolina Herrrera, Fendi, Hublot, Longchamp, Montblanc, 
Pineda Covalin, Purificación García y Salvatore Ferragamo, só para 
mencionar algumas.
Atualmente, consultores profissionais de imagem, oferecem serviço 
VIP e apresentam sugestões para uma escolha de acordo com cada 
personalidade.

Compras e Moda em Cancún

Adeus Impostos! En Cancún a IVA DE 16% (imposto 
sobre o valor acrescentado) pode ser reembolsado 
se você não é mexicano e você tem uma cópia do 
recibo. Se requiere una compra mínima de alrededor 
de $ 88 USD ($1,200 pesos).

Índice Mapa

Más Información

http://www.moneyback.mx
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Gastronomía, Delicias da Culinária

O que distingue a oferta gastronômica de Cancún é um importante 
movimento culinário, com chefes de todas as partes do mundo.
A lista de especialidades é infinita: desde a cozinha mexicana até a 
mais sofisticada cozinha internacional. A gastronomia nesta cidade 
resort é variada. Estima-se que existam mais de 200 restaurantes que 
oferecem todos os tipos de possibilidades: Há restaurantes autênticos, 
inovadores, elegantes e casuais.
A excelência no serviço é o denominador comum. Os cenários fazem 

parte do deleite: quiosques frente ao mar, vistas aos entardeceres desde a lagoa, tudo 
amenizado pelo som de violinos, pianos, trios, mariachis e animadores.

Deliciar-se de uma comida sensacional deverá ser parte de suas férias em Cancún, pois 
encontrará um fabuloso e diferente restaurante para cada uma de 
suas noites, desde os mais informais até os que oferecem comida 
gourmet. Podem-se saborear as delícias culinárias da original 
cozinha yucateca, com uma riquíssima mistura de sabores europeus 
e mexicanos, ou então, desfrutar as típicas comidas mexicanas com 
suas deliciosas carnes assadas ao carvão e uma grande variedade 
de molhos para provar. Além disso, muitos restaurantes oferecem 
lagosta fresca e se lhe agradam os mariscos, deve experimentar o 
ceviche, especialidade tropical mexicana com pescado ou mariscos 

tais como camarão, polvo ou calamar, coentro, tomate e cebola finamente picados.
Para continuar a diversão está a famosa vida noturna de Cancún: discotecas, bares e shows 
de grande qualidade, acompanhados de música ao vivo de diferentes estilos.  
A grande cozinha Cancun levou à criação de festivais dedicados à arte culinária, tais como 
“A Feira Internacional de Alimentos Holbox” e “Cancun Riviera Maya Wine & Food Festival”.

Sabores da Festa

TIP: Em Puerto Morelos, a 
36 quilômetros de Cancun, 
é uma escola de culinária.

Índice

https://programadestinosmexico.com/descubre-mexico/gastronomia/gastronomia-de-cancun.html
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O circuito do golfe de Cancún 
e seus arredores colocam-
se entre os destinos mais 
competitivos do mundo, 
com 15 campos em 
operação e aval de torneios 
internacionais como o PGA 
Mayakoba Golf Classic, único 
evento da PGA fora dos 
Estados Unidos e Canadá.
Jogue golfe em Cancun é o 
sonho de todos os golfistas! 
Além de ter um belo cenário, 
os campos de golfe em 
Cancun e da Riviera Maya 
satisfazer os mais elevados 
padrões estabelecidos para 
os torneios profissionais. Isso 
os torna muito procurado 
pelos jogadores de maior 
prestígio internacional.
Vá a Cancun, onde esperam 
por você campos de golfe 
que oferecem os melhores 
serviços: Driving range, 
putting green, chipping green, 
pro-shop, restaurante e bar. 
Está disponível aluguer de 
tacos, caddies, buggies e 
trolleys. 

Golfo em Cancún

Playa Mujeres Golf Club. Campo de
18 buracos par 72, projetado por 

Greg Norman. O design impressionante e 
buracos com vista para o Caribe oferecem 
uma experiência inesquecível.

Puerto Cancún Golf Club. Campo
de 18 buracos par 72, projetado 

por Tom Weiskopf. Com canais naturais 
que serpenteiam entre os buracos, inclusive 
permitem que desfrute a vista do Mar 
Caribe. 

Cancún Golf Club at Pok-ta-Pok.
Campo de 18 buracos, projetado 

por Robert Trent Jones Jr., incorpora a linha 
costeira e ruinas Maya. 

Iberostar Cancún Golf Club. Campo
de 18 buracos par 72, projetado por 

Isao Aoki Desigs. Ocupa mais de 60 hectares 
de paisagens tropicais com alguns vestígios 
da cultura Maya. Este campo de golfe é um 
desafio. Por esse motivo, é procurada por 
jogadores que gostam de todos os obstáculos.

Índice Mapa

https://programadestinosmexico.com/golf/cancun.html
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Riviera Cancún Golf & Resorts. um novo
empreendimento de golfe no Caribe 

mexicano projetado por Jack Niklaus. Este 
espetacular campo de 18 buracos par 72 com vistas 
espetaculares do Caribe, garante uma experiência 
emocionante para qualquer golfista. 

El Tinto Golf Club. Campo de 18 buracos par
72 projetado por Nick Price. O ambiente 

que rodeia o campo é maravilhoso, um paraíso para 
os jogadores que procuram novos desafios e uma 
vista espetacular.

Moon Spa & Golf 
Club. Campo de 27

buracos par 72, foi projetado com a assinatura de 
Nicklaus, e está rodeado por uma bela paisagem de 
manguezais e animais exóticos. 

Vidanta Golf Riviera Maya. Campo de 18
buracos par 54, projetado por Niklaus, com 

lagos rodeado de rochas naturais e uma intensa 
cor verde. A extraordinária paisagem natural, lagos 
e vegetação nativa maia, torná-lo um desafiante 
campo de golfe.

Iberostar Playa Paraiso Golf Club. Última
criação de P.B. Dye é um dos melhores 

campos a nível mundial. Campo de 18 buracos par 
72, um design de classe mundial com as condições 
originais dos melhores campos de golfe do mundo.

Índice Mapa
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El Camaleón Mayakoba. Projetado por Greg
Norman, estende-se desde a floresta até 

os manguezais com incríveis vistas do Caribe; é o 
primeiro campo selecionado em México pela PGA. 

Grand Coral Golf Riviera Maya.
Campo projetado por Nick Price, 

o campo se mistura perfeitamente com seu entorno
natural e conta com 18 buracos par 71. Seus 8 lagos
e 71 armadilhas são um digno obstáculo a vencer
que desafia a qualquer jogador, seja ele amador ou
profissional.

Hard Rock Golf Club Riviera Maya. Campo
de 18 buracos par 72. Projetado por 

Robert Von Hagge, está rodeado por vários lagos e 
exuberante vegetação e está considerado como um 
dos campos com maiores desafios dentro da região. 

Cozumel Country Club. Campo de 18
buracos par 72, foi projetado com a 

assinatura de Nicklaus Cuidadosamente planejado 
entre manguezais e floresta tropical. O objetivo é 
sempre preservar a sua integridade ambiental. Mas 
proporcionando desafios atraentes para jogadores de 
todos os níveis.

Puerto Aventuras Golf & Racquet Club.
Campo de 9 buracos Par 36, projetado por 

Thomas Leman. O ambiente que rodeia o campo é 
maravilhoso, um paraíso para os jogadores.

Riviera Maya Golf Club. Campo de 18 buracos
par 72 mais 9 buracos par 27 projetado por 

Robert Trent Jones II. É um campo extraordinário de 
90 hectares no meio da floresta tropical.

TIP: Pergunte 
sobre as preços 
de “Crepúsculo”, 
geralmente 
começando depois 
do 14:00 hrs., ou 
pergunte se o hotel 
tem preços especiais 
para campos na 
área. 

Índice Mapa
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Natureza e Eco-aventura

Adrenalina... É a palavra que sintetiza as maravilhosas 
aventuras vividas nos ecossistemas que rodeiam Cancún. 

Os arrecifes coralinos, pantanais, floresta baixa, estuários, 
cavernas, cenotes e os fantásticos manguezais têm sido 

cenários dos passeios mais originais e divertidos.

Os locais de mergulho oferecidos pelo destino, estão entre os 
melhores do Caribe. Lugar privilegiado para admirar as espécies de 

aves, santuários tartaruga e zoológicos com animais exóticos, como 
Crococun e Xcaret mostrar espécies que habitam a região.

Existem inumeráveis tours de aventura e ecoturismo em Cancún e seus 
arredores. Pode-se curtir uma das maiores tirolesas da América Latina, viajar de 

bicicleta à montanha, atravessar a floresta conduzindo jipes conversíveis e nadar 
em mananciais (cenotes). Pode se fazer um tour de um dia ou viajar durante vários 

dias pela península de Yucatán. 

Em nenhuma parte do mundo existem tantos mananciais e rios subterrâneos como nesta 
região. Os mananciais fazem parte dos mitos e da história da cultura Maya pelo que os 

tours, através de labirintos e passagens debaixo da terra têm sido privilegiados como a melhor 
expedição ecológica em toda a América pelo World Travel Awards.

Instaladas no meio da floresta, existem diferentes opções de pontes suspensas e tirolesas, como 
também caminhos para dirigir veículos de tração 4x4. Existem tours para as comunidades Maya que 

têm conservado suas tradições e excursões nas impressionantes zonas arqueológicas.

Também é possível nadar com golfinhos e encontrar-se cara a cara com tubarões com total segurança. 
Há diferentes embarcações que zarpam para as belas ilhas do Caribe: Ilha Holbox, Ilha Mujeres, Ilha Cozumel 

e Ilha Contoy, onde se pode curtir a fauna do Caribe em todo o seu esplendor.

Índice
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Xcaret é um paraíso onde você encontrará mais de 40 atrações relacionadas à natureza 
e cultura, como o Pavilhão das borboletas, com borboletas nativas da Península de 
Yucatán em seu habitat natural, um exclusivo Aquário de recife de corais, um autêntico 
Cemitério mexicano, uma fazenda henequen, onde se encontra o Museu de Arte Popular 
Mexicano. Passeie pela Trilha da selva tropical, admire as vistas do paraíso sagrado 
do México e do Mar do Caribe na Torre panorâmica giratória, maravilhe-se com os 
cheiros e as cores do Museu Vivo de Orquídeas e explore as águas cristalinas dos rios 
subterrâneos de Xcaret. No final do dia, surpreenda-se com a celebração do Xcaret 
México Espetacular, um espetáculo musical que leva você a uma viagem pela história 
do México, desde os tempos pré-hispânicos aos mais tradicionais e típicos. Assista a 
um jogo de pelota maia, uma representação do encontro de dois mundos, e a uma festa 
cheia de luz, magia e cor que surpreenderá os seus sentidos. Xcaret também preserva 
500 estruturas residenciais e 60 templos maias, que estão localizados em todo o 
parque rodeado por selva. Horário: Segunda a sexta-feira 7:00-21:00 pm, sábados e 
domingos 7:00-20:00 hrs.

Conta com um dos maiores sistemas de enseadas e lagoas da região, considerado 
como um dos maiores aquários naturais do mundo. Você pode praticar mergulho 
e snorkel entre centenas de peixes tropicais e mais de 90 espécies marinhas que 
habitam o local. Nade com os golfinhos, deles e veja-os embaixo da água com o 
Sea Trek; experimente a aventura única de explorar as profundezas de um cenote 
maia com o Snuba Cenote. Nade com os peixes-boi, alimente-os e interaja com 
essas doces criaturas. Deslize por uma tirolesa e aterrisse nas águas cristalinas 
e frescas. Em Xel-Há, você aprende mais sobre a cultura maia, com passeios 
ecológicos guiados por toda a reserva. Veja o apiário da abelha Melipona e o 
método tradicional maia de encapsular a colméia em um tronco oco. Descubra 
cenotes, lagoas, grutas e tirolesas, mergulhe em uma enseada espetacular e 
assista às poderosas ondas chocando-se contra a costa, o rio calmo cheio de 
peixes coloridos, exuberantes mangues e a floresta tropical repleta de orquídeas, 
que lhe darão a sensação de descobrir o Paraíso. O parque tem uma loja e têm 
acesso a um buffet com tudo incluído na entrada. Horário: Diariamente 8:30-
19:00 hrs.

Xcaret

Xel-Há

Índice

Xplor

O Xplor está a uma hora de Cancún e a 15 minutos de Playa del Carmen. É possível ir 
de carro ou com transportes oferecidos pelas agências de passeios. A historia do parque 
começa mais ou menos assim: trás o impacto do asteroide que há 65 milhões de anos 
chocou contra a Península de Yucatán e terminou com os dinossauros, a bacia formada 
pela enorme cratera começou a se cobrir de água e formou grandes cavernas. Este é o 
cenário que oferece para você a paisagem subterrâneo de Xplor.
Para quem busca aventura, diversão e uma boa dose de adrenalina, o parque Xplor é o lugar 
certo, pois é um lugar com muita diversão. É formado por diversas grutas e cenotes, além 
de rios subterrâneos limpos e cristalinos. Os visitantes podem fazer passeios remando 
uma jangada, descer em uma de suas 14 tirolesas que vão dos oito aos quatros metros 
de altura. Admire desde as alturas a beleza natural do parque e termine seu recorrido 
pousando nas cristalinas águas dos cenotes.
Esse é um parque para pessoas de diversas idades, que exige esforços físicos de diferentes 
níveis. Dirija um veículo anfíbio por circuitos de dois e até cinco quilómetros ao longo de 
caminhos selváticos, cavernas e grutas. O parque também possui restaurantes e uma 
estrutura perfeita para passar o dia.

http://es.xelha.com/acerca-de-xelha.php
http://es.xelha.com/acerca-de-xelha.php
http://es.xplor.travel/parque-xplor-cancun.php
http://es.xplor.travel/parque-xplor-cancun.php


22 © 2019 Todos os directos reservados. Proibida a reprodução 
total ou parcial sem prévia autorização. Índice

Xoximilco Cancún

Xoximilco Cancún O evento todo ocorre em um passeio 
de barco, com muita música de mariachi e outra música 
tradicional mexicana. O passeio é muito divertido, 
incluindo uma degustação de gastronomia mexicana, 
de drinks e bebidas típicas. 

Boca Puma

Reserva ecológica mágica, você pode andar de bicicleta, nadar em 
cenotes e conhecer o melhor tirolesa na área.

http://www.xoximilco.com.mx/acerca-de-xoximilco.php
http://www.xoximilco.com/es/acerca-de-xoximilco/
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Relaxamento e Bem-Estar

Cancún é um dos principais destinos de spas no mundo. 
Pode se escolher entre mais de trinta spas. A maioria dos 
hotéis de Cancún oferece uma variedade de tratamentos, 
nos quais, combinam ervas e plantas nativas com antigos 
rituais Maya com efeitos curativos, as mais recentes 
tecnologias e tratamentos para reduzir o estresse, melhorar 
a pele e desintoxicar o corpo. 
É uma excelente experiência provar o tradicional banho de 
vapor do temazcal ou uma massagem corporal completa 
na praia, admirando as águas de cor azul turquesa. Usufrua 

do tratamento de talassoterapia e relaxe-se enquanto especializados terapeutas 
colocam envolturas naturais em seu corpo feitas com plantas, chocolate ou e flores 
locais. A máxima experiência de relaxamento deve incluir uma massagem Maya que 

incorpora todas as tradições de um mundo ancestral.
Além de um grande número de amenidades, também se 
oferece uma seleção de chás, bebidas de frutas, pratos 
leves e rotinas de exercícios com: pilates, yoga, tai-chi e 
aeróbicos.
Os Spas de Cancún têm obtido as melhores qualificações 
tanto dos turistas como dos meios especializados nas 
áreas de qualidade, ambiente, inovação e instalações.

Experiências sensoriais únicas que desperta 
e estimula todos os seus sentidos

Índice
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          Grupos e Convenções

O aeroporto de Cancún é o número um do México em recepção de 
voos internacionais.  As linhas aéreas comerciais mais importantes 
oferecem voos diretos a partir de um grande número de destinos em 
todo o mundo, e serve mais de 13 milhões de passageiros por ano.

O destino oferece excelentes hotéis e resorts com modernas 
instalações. Cancún possui uma oferta hoteleira de 170 hotéis com 
mais de 34.000 apartamentos, dos quais, 80% são considerados 
categoria cinco estrelas. 

Cancún conta com mais de 200.000 m² divididos entre 30 hotéis para 
convenções e exibições, e o Centro de Convenções de Cancún.
O Centro de Convenções de Cancún possui instalações ultramodernas e 
mais de 100.000 metros de espaço de exibição e convenções e mais de 
3.500 quartos a uma curta distância. 
Lakam Center oferece 25.000 metros quadrados de área coberta e mais 
de 34.000 ao ar livre em sua primeira etapa. 
Moon Palace Resort (hotel tudo incluído) oferece mais de 14.300 metros 
quadrados de espaço para reuniões.
Além disso, o destino oferece lugares alternativos para eventos sociais: 
hotéis, fazendas, parques temáticos, barcos, quiosques na praia e clubes, 
entre outros.

O destino número um no México, na 
América Latina e no Caribe

Conectividad

Infraestructura

Espaco para Reuniões ou 
Convenocões

Índice

https://programadestinosmexico.com/destinos/cancun.html
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Algunos de los valores agregados del Uma das vantagens do destino 
é a taxa zero para os congressos e convenções internacionais com 
altos padrões de serviço e atenção. Além do mais, Cancún é um dos 
destinos turísticos mais seguros do México. 

O destino tem tudo: agências de viagens especializadas, empresas 
de gestão de destino, decoração e produção de eventos, audiovisuais, 
transporte, despachante aduaneiro, serviços de catering, tradução 
simultânea, impressoras, etc.

Cancun inspira viajantes e organizadores de incentivos como nenhum 
outro destino, a infra-estrutura hoteleira, juntamente com dezenas de 
excursões inovadoras, fazem uma combinação perfeita.

Nas convenções ou eventos é muito fácil divertir aos membros das 
delegações já que existem muitas opções como: 

• 15 campos de golfe nos arredores de Cancun.
• Mais de 40 spas de classe mundial.
• Cinco centros comerciais do Zona Hotelera em Cancun.
• Sítios arqueológicos: Chichen Itza, Tulum, Coba, Ek Balam, El Meco e
El Rey, entre outros.
• Mais de 200 restaurantes.
• Muito entretenimento de noite.
• Mais de 30 locais de atividades de ecoturismo e aventura.
• Uma variedade de parques temáticos.

Valor Agregado

Servicos

Actividades

Incentivos

Índice

Más Información

http://www.cancun.travel/es/grupos
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Cultura Ancestral

Sitios Arqueológicos em Cancún

Entre as muitas atrações de Cancun são os vestígios de uma 
cultura ansestral tão fascinante como a Maya. Apenas duas 
horas de distância de carro você pode visitar vários lugares 
importantes.
Todas as zonas arqueológicas da região podem ser visitadas 
qualquer dia da semana das 8:00 às 17:00 hrs e sempre se 
encontra guias.

A Zona Arqueológica El Rey fica no centro da Zona Hotelera 
de Cancun, na ponta da lagoa. A área é facilmente acessível 
por ônibus ou carro. Este lugar é importante por sua arquitetura 
pouco usual. Consta de 47 estruturas de uma zona religiosa 
e administrativa na qual se levaram a cabo, importantes 
cerimônias. Possui duas praças principais, limitadas por duas 
ruas. Algumas paredes de pedra ainda exibem antigas pinturas. 
Embora os murais tenham sido danificados com o tempo, ainda 
é possível observar as imagens de reis e importantes membros 
da comunidade. 
O lugar se remonta ao século II e III AC., e se relaciona com 
práticas astronômicas.

Se localiza no km 12 do bulevar Kukulcán, é possível acessar 
pela praia. O monumento principal se conhece como Templo del 
Alacrán, e dado este nome porque os restos de uma estrutura de 
aranha. O edifício foi rebocado e pintado, mas, presentemente, 
não é mantido qualquer vestígio. 

Situado a 5 km de Cancun. Este site foi habitada por pescadores 
a partir do terceiro século dC, e para no século XI, tornou-se um 
próspero porto comercial. Na praça, notável por sua altura e 
estrutura monumental que, tradicionalmente conhecido como 
o castelo (El Castillo), uma cave quadrangular e quatro corpos,
(12.5 meters), encimado por uma entrada do templo tripartite,
que mostra o típico estilo de produção East Coast..

Yamil Lu’um

El Meco

Ruinas El Rey 

MapaÍndice

https://programadestinosmexico.com/que-ver/arqueologia/arqueologia-en-quintana-roo.html
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Sites Sul e Oeste de Cancún

É um dos mais belos tesouros arqueológicos do México. Compõe-se de 60 estruturas, 
das quais, a maioria se remonta do século XII ao XV. Tulúm era uma fortaleza e a única 
cidade Maya construída na costa. O primeiro a identificar a cidade foi Juan Díaz, que em 
1518 fazia parte da expedição de Juan de Grijalva. A sua descrição de Tulum é a de uma 
cidade rica e magnífica, à imagem de Sevilha na Espanha. Os maias se anteciparam e, 
aproveitando a beleza do local (e um posicionamento estratégico para se defender de 
tribos inimigas) construíram sua fortaleza envolta por grandes muros em um morro com 
vista para o mar. As ruínas, intactas, se localizam a cerca de 130 quilômetros ao sul de 
Cancún. Entre os edifícios mais importantes encontram-se: O Castelo, o Templo do Deus 
que Desce e o Templo dos Frescos. Tem vários mananciais (cenotes) 
nos arredores de Tulúm. 

Foi uma das cidades/estado mais importantes do império Maya. Estima-se que há cerca 
de 6.500 estruturas na área. A maior parte da cidade foi construída em meados do período 
classico da civilização maia, entre os anos de 500 e 900  da nossa era. Após 1000, a 
cidade perdeu importância política, ainda que pareça ter conservado a sua importância 
simbólica e ritual, que lhe permitiu recuperar certa hierarquia entre 1200 e 1500, quando 
se construíram diversos edifícios já dentro do estilo “costa oriental”. Cobá está dividida em 
grupos: O Grupo Cobá, o Grupo Mecanxoc, o Grupo “D” e o Grupo Nohoch-Mul, que tem 
uma das pirâmides mais altas da península, com 42 metros de altura. 

Uma das cidades maias mais antigas. Ele está localizado a 20 minutos a sul de Tulum, 
próximo a um lago azul chamado Laguna de Muyil.  Ele apresenta uma vegetação 
exuberante e três templos, dos quais se destaca o castelo (El Castillo), com uma altura de 
17 metros, la pirámide recuerda a la magnífica pirámide de Tikal en Guatemala.

Tulum 

Cobá 

Muyil 

MapaÍndice

https://www.google.com.mx/maps/@20.2142063,-87.4291366,3a,75y,29.28h,80.2t/data=!3m7!1e1!3m5!1sGmnaUikzqkik2T4Ey-Y4Nw!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DGmnaUikzqkik2T4Ey-Y4Nw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.34927%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com.mx/maps/@20.4942802,-87.7204212,3a,75y,18.58h,90.97t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-g8LxfocixAM%2FVtikX9PWdsI%2FAAAAAAAAA4o%2FddipheiB0MsJXG7iDem3N0dwj3AFHg_6ACLIB!2e4!3e11!6s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-g8LxfocixAM%2FVtikX9PWdsI%2FAAAAAAAAA4o%2FddipheiB0MsJXG7iDem3N0dwj3AFHg_6ACLIB%2Fw203-h100-k-no-pi-0-ya147.58762-ro-0-fo100%2F!7i8704!8i4352
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As ruínas de Chichén Itzá ficam a 100 quilômetros de Mérida e fica a 200km da Cancún 
(cerca de 2h30 de viagem). Eleita uma das novas Sete Maravilhas do Mundo, Chichén Itzá, 
que também é Patrimônio Cultural da Humanidade é um dos principais sítios arqueológicos 
do México. O sítio reúne 16 grandes estruturas, algumas delas verdadeiras obras-primas 
arquitetônicas, como a pirâmide El Castillo, o Caracol, a , o Templo de los Guerreros e o 
Complexo de las Monjas. Cada uma vai revelando a sabedoria maia em várias áreas do 
conhecimento, como a engenharia, a geometria, a matemática, a astronomia e as artes 
plásticas. Nos equinócios da primavera e do outono, o sol da manhã e da tarde produz 
uma ilusão em luz e sombra de uma serpente subindo ou descendo a escadaria de El 
Castillo (conhecida como Pirâmide de Kukulcán). É aconselhável programar 
um dia inteiro para visitar o sítio arqueológico.

Localizado a 69 quilômetros ao oeste da cidade de Chetumal, capital do Estado 
de Quintana Roo. Fundada em 200 aC, este sítio arqueológico contém cerca de 200 
estruturas. Kohunlich. É de grande interesse para visitar e observar a sua arquitectura.  O 
Templo das Máscaras, que é o mais importante edifício simbólico e ritual, assim como a 
Praça das estelas e Acrópole. Também encontrado nesta área um conjunto de edifícios 
residenciais, o que teria sido ocupada pela elite dominante como os conjuntos conhecidos 
como os 27 Passos e Pixa’an.

Ek’ Balam a uns 20 km de Valladolid, e a 51 km de Chichén Itzá, é um sítio arqueológico 
ainda rodeado pelas matas de Yucatán. Ele representa um dos monumentos mais 
impressionantes do Mundo Maya, em tamanho e expressão artística. Uma de suas 
estruturas principais, é chamada de “Acropolis”, pirâmide de 32 metros de altura, repleta 
de altos relevos e esculturas maias.

Além das sitios arqueológicos, você pode visitar Valladolid, a cidade, em si, é muito 
agradável, com casario e igrejas coloniais, é um Pueblo Mágico. Você também pode 
visitar fazendas do século XVIII, antigos mosteiros e museus.
Cancun é a melhor escolha para aqueles que desejam explorar o passado emocionante 
do México.

Chichén Itzá

Kohunlich 

Ek’Balam 

MapaÍndice

https://www.google.com.mx/maps/@20.6825249,-88.5688569,3a,75y,24.7h,91.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1srIVuh6qj7x_Hg75AtSVnhA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.mx/maps/@18.4191776,-88.7911698,3a,75y,88.85h,80.09t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxlCyyPgOZnLvhAJLQm3uNw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DxlCyyPgOZnLvhAJLQm3uNw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D40.42052%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com.mx/maps/@20.8919801,-88.1358927,3a,75y,357.83h,97.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZmDNXJIg1XjwfrKr0MApTw!2e0!7i13312!8i6656
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Museo Maya de Cancún

O museu conta com instalações modernas e arrojadas linhas 
arquitetônicas. Fica elevado cerca de 10 metros do nível do 
chão e dá vista para a bela Lagoa Nichupté. No acervo há 
um total de 3,5 mil peças, das quais 350 foram selecionadas 
para serem expostas.
São três salas de exibição. Na primeira ala, foca na história 
dos maias que habitaram a parte oriental da Península 
de Yucatán. Há peças de cerâmica de uso cerimonial 
delicadamente pintadas, ornamentos funerários de jade, 
conchas e outros itens que remontam ao período de 350 
a.C. até 1550 d.C. A segunda sala aborda aspectos da arte,
cosmovisão, arquitetura e vida cotidiana nas diversas regiões
ocupadas pelos maias. Há objetos e memórias trazidas de
Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Já a terceira ala é
dedicada a exposições temporárias.

Paralelamente ao museu também foi aberto ao público o 
sítio arqueológico San Miguelito, que foi habitado por mais 
de 800 anos antes da chegada dos espanhóis e se localiza 
num ponto estratégico: a entrada da Lagoa de Nichupté, 
importante rota comercial na parte oriental da Península 
de Yucatán. San Miguelito é o assentamento maia mais 
importante da região e esteve integrado ao sítio arqueológico 
de El Rey.
No museu, você também encontrará modernos recursos de 
áudio e exibições multimídia. O museu está aberto de terça 
a domingo 9:00-18:00 hrs.

Índice
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Puerto Morelos

Localiza-se apenas 25 minutos do aeroporto internacional, ponto de partida 
para a Rota dos Mananciais e outras aventuras na floresta.
Em um ambiente rústico, o destino oferece uma ampla variedade gastronômica 
e uma oferta de hospedagem que vai desde hotéis boutique até grandes hotéis 
de cadeias internacionais.
Lugar ideal para o snorkeling e mergulhar, graças ao grande Arrecife Maya que se 
encontra só a 500 metros de suas tranquilas praias. Os lugares mais recomendados 
para mergulho são: Cuevones, La Pared, La Bocana, El Túnel, Los Jardines eo navio 
da Marinha do México submerso.
Nos finais de maio, leva-se a cabo o “Torneio Internacional da Pesca de Altura”. Na praça 
principal, são realizados festivais de música; em abril o “Festival de Teatro Internacional 
Frente ao Mar” e outras celebrações populares. 
Entre suas atrações encontra-se o Jardim Botânico, com 65 hectares. No jardim você 
pode ver mais de 300 espécies de plantas na região. O parque zoológico “Crococún”, onde 
podem observar crocodilos e coloridas orquídeas. Durante sua visita, você vai encontrar 
crocodilos, macacos amigáveis, uma variedade de serpentes e outras surpresas interessantes.  
E Xoximilco parque temático um lugar mágico com um ambiente de festa, música e tradição. 

Um destino para ser descoberto

Índice Mapa
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Cenotes são vertentes subterrâneas que formam 
piscinas naturais. Há várias opções na rota, com 
alguma infraestrutura e possibilidades de banho 
e mergulho. É uma aventura incomum e que 
vale a pena pela magnífica beleza. Ele é 
diversão garantida para toda a família 
com atividades como tirolesa, mergulho 
e natação.
Cenote Las Mojarras: O cenote é 
aberto, então é bem parecido 
com uma lagoa, a água é 
cristalina esverdeada, tem 
tirolesa e plataforma para 
salto. Ele tem instalações 
como banheiros, mesa 
de picnic e área de 
acampamento.
Cenote Siete 
Bocas: O lugar 
é perfeito para 

uma aventura na natureza. É chamado 7 bocas porque possui 
7 saídas, você pode entrar em uma e sair em outra. Entrando 
por uma das bocas, um pequeno buraco com uma escada de 
madeira, onde se pode nadar de uma caverna para outra. 
Cenote Boca del Puma: está em meio de uma mágica 
reserva ecológica. Existe um parque que oferece atividades 
como tirolesa, passeios em veículos Road Free, nado no 
cenote e acampamento “chiclero.” Horário: diariamente 
de 9:00 -17:00h todos os dias.
Cenote Verde Lucero: Cenote muito bonito ao ar livre, 
com água verde turquesa, super transparente, com 
aproximadamente 20 metros de profundidade. Você 
pode nadar e observar as tartarugas que vivem aqui. 
Aberto diariamente de 9:00 -17:00h.

Cenote Chilam Balam: Pode ser percorrido em veículo Road 
Free e desfrutar do ambiente natural. No cenote você pode 

mergulhar, praticar snorkel e nadar.
Cenote Kin-Ha: É um cenote subterrâneo de águas totalmente 

cristalinas.
Conta com 40 m de diâmetro e uma profundidade de 50 m, isso faz 

com que se torne um dos favoritos entre os amantes de mergulho em 
cavernas. Conta com três tirolesas.

Cenote La Noria: Faz parte do grupo de cenotes chamado “Três Reis”. 
Conta com 18 metros de profundidade e 47 metros de largura, tornando-

se um ambiente favorável para o mergulho, embora você também possa 
nadar. É um dos locais favoritos para o ciclismo.

Zapote: Este cenote tipo lagoa mede aproximadamente 36 metros de diâmetro 
e é totalmente aberto. A água é verde, fresca e cristalina com uma grande 

quantidade de pequenos peixes. Você pode entrar no cenote através de uma 
escada, mas se preferir uma forma mais divertida, você pode usar uma “Tirolesa 

Maya” de 1,80 metros de altura.

Rota dos Cenotes

Índice Mapa Reserva tu viaje a Puerto Morelos
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Isla Mujeres

Com mais de 480 anos de história, a Ilha Mujeres é um lugar 
com grande tradição e cultura caribenha.
Chegar a Ilha Mujeres é como acessar a um mundo de 
sonhos, onde todo viajante encontra sua segunda morada. 
Poderíamos afirmar que é amor à primeira vista, já que é 
impossível desprender-se dos encantos caribenhos e da 
beleza natural dessa ilha. 
Aqui se revelam naturalmente muitos universos relacionados 
por um denominador comum: o autêntico sabor do Caribe 
Mexicano.
Localizada frente às costas de Cancún, sobre uma extensão 
de 7.5 quilômetros de comprimento e um promédio de 500 
metros de largura, Ilha Mujeres tem muito que oferecer. 
Possui uma infraestrutura hoteleira com instalações de uma 
a cinco estrelas, restaurantes de especialidades de comida 
internacional e regional, bares onde escutar trovas e os 
ritmos da ilha, clubes de praia, shows do Caribe, nado com 

Ilha de relaxamento, aventura e diversão
golfinhos, granja de tartarugas e uma infinidade de coisas 
para descobrir.
Os habitantes que são em sua maioria pescadores, nos 
convidam à vida simples e prazenteira do trópico... Não tem 
como negar-se a essas praias que, quase são veredas de 
areia branca, ideais para tomar banho de sol e contemplar o 
mar. É muito fácil cair na tentação da boa comida, do baile, 
dos esportes aquáticos e da serenidade mundana.
Para conhecer todos os rincões e conviver com seus alegres 
habitantes, nada melhor que percorrer a ilha em um carrinho 
de golfe, motoneta ou bicicleta.

Índice Mapa

Reserva tu viaje a Isla Mujeres

https://www.e-tsw.com/Hoteles/Lista?af=AF-TTIA


40 © 2019 Todos os directos reservados. Proibida a reprodução 
total ou parcial sem prévia autorização.

Em cômodas lanchas rápidas. Que 
saem a cada meia hora do 

Puerto Juárez e cobrem o 
trajeto em quinze a vinte 

minutos.

As atividades aquáticas na Ilha Mujeres são aventuras que não têm paralelo: O deslizamento com prancha 
à vela, a contemplação das belas paisagens coralinas enquanto se pratica o snorkeling ou as imersões 

pelos paraísos subaquáticos do Parque Nacional El Garrafón, a impressionante gruta dos tubarões 
dormidos e os arrecifes do Farito, Islaché e Manchones. Extensões de branca e fina areia 

envolvem uma maravilhosa zona chamada Praia Norte, é simplesmente uma 
das praias mais bonitas de toda a redondeza, onde você pode nadar em 

águas mais calmas, ideais para pais com filhos pequenos. 
Um vasto leque de actividades em Isla Mujeres: nadar 

com golfinhos, visite antigas ruínas maias ou 
explore a ilha em um passeio conduzido 

por um perito dacooperativa de pesca 
local.

El Farito

O Parque Natural Aquático está a 1.500 metros da 
ilha. É um pequeno farol marinho que se encontra em 

uma área rochosa no centro de um recife espetacular, 
onde se pode admirar a fauna marinha e a Virgem do 

El Farito, padroeira dos pescadores que foi submersa em 
1966. Tanto os pescadores como os visitantes pagam-

lhe tributo com flores e moedas. É um excelente lugar para 
mergulhadores principiantes e snorkeling.

Cómo Chegar a 
Isla Mujeres

Actividades naIsla Mujeres

Lugares a visitar 

em Isla 

Mujeres

R
ecife  de Manchones

O recife está localizado cerca de 10 minutos de barco a partir de Isla Mujeres, 
e têm 15 metros de profundidade. Aqui vamos ver ainda mais vida marinha como 

arraias, tartarugas, centenas de peixes, lagostas e muito mais!.  Abriga o MUSA (Museu 
Subaquático de Arte). Este é o melhor lugar para mergulhadores de todos os níveis.

Índice Mapa
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Punta Sur

Punta Sur está localizado na ponta sul da ilha. Ele oferece 
uma vista maravilhosa sobre o mar do Caribe, Cancun 

e a Baía da ilha das mulheres. A natureza foi pródiga em 
Punta Sur, onde existem falésias esculpidas em uma maneira 

espetacular. Artistas contemporâneos mexicanos e internacionais 
(Sebastián, Devin Laurence Field, Ingo Ronkholz y Omar Rayo, 

entre outros) criou esculturas modernas que foram estrategicamente 
colocadas para realçar a beleza natural de Punta Sur. Também aqui é 
o santuário de Ixchel, a deusa maia da fertilidade

Hacienda Mundaca

La Hacienda Mundaca foi construída por um pirata e traficante espanhol 
escravo chamado Fermin Mundaca. Ela foi construída por escravos e grande 
parte da pedra usada para construí-lo foi tomada a partir dos templos 
da civilização maia na ilha. A história diz que Mundaca se apaixonou 
com uma beleza local e em sua honra, o chamado grande arco de 
entrada: ‘El Paso de la Triguena’, mas ela nunca correspondeu 
ao seu amor. A Hacienda Mundaca está localizada perto da 
Playa Lancheros até a ponta sul da ilha.

Cueva de los Tiburones Dormidos

 (Cova dos Tubarões Adormecidos)
Impressionante caverna onde é possível Mergulhar com 
tubarões que estão em estado de letargia, ou seja, num sono 

profundo devido a baixa quantidade de oxigênio na água. A caverna contém 
bolhas de água doce, que atraem uma grande variedade de tubarões. A caverna 

fica a apenas 30 minutos de barco.
Recomendando para 
mergulhadores 

experientes.
98 ft.).

El Garrafón

O parque natural é o lugar destinado ao snorkeling devido à 
claridade e calmaria das águas azuis, rodeadas por vários 
arrecifes de corais; uma piscina de frente para o mar, pois não 
tem praia; caiaque, muito bom de se fazer, pois tem umas 
ondinhas; uma tirolesa gigante (as crianças pequenas 
não podem ir sozinhas); um mini playground; nado com 
golfinhos, e muitas espreguiçadeiras para apreciar o 
mar, pois o parque fica em uma encosta rochosa.

L
a Cruz de la Bahía

É uma cruz de bronze que foi colocada no 
recife de “Manchones” como parte da celebração 

da fundação da ilha (1857). A cruz é de 3 metros de 
altura, pesa quase uma tonelada e está a 12 metros de 

profundidade; É uma homenagem aos homens e mulheres 
que morreram no mar.

Índice Mapa
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Isla Holbox

Separada da costa do México por uma lagoa pouco profunda que oferece refúgio 
a milhares de flamencos, pelicanos e outras criaturas exóticas. Holbox é uma ilhota 

na pontinha da península de Yucatán, no encontro entre o mar do Caribe com o Golfo 
do México. Está a aproximadamente 165 km ao norte de Cancún, o melhor ponto de 

partida para se chegar lá. O percurso inteiro dura em torno de 3 horas. 
O acesso à ilha é exclusivamente via ferry. Os carros são estritamente proibidos na 

ilha. Por lá, os únicos meios de locomoção admitidos são carrinhos de golf, inclusive 
com roupagem de taxi, e bicicletas. Para chegar à Ilha Holbox desde Cancún, se faz um 

percurso de 2 horas até o povoado de Chiquilá, de onde saem embarcações com destino 
à ilha, com um horário entre 5:00 a 19:00 hrs.

Por incrível que pareça, as opções de acomodação são diversas e fantásticas! Ilha Holbox 
conta com 53 hotéis boutique de estilo rústico que acentuam a atmosfera de tranquilidade 

que caracteriza a vida na ilha. Existem centros de hospedagem definidos como ecológicos que 
só utilizam recursos naturais para seu funcionamento.

Extensas praias de areia fina, branca e cheia de conchas, banhada por águas calmas, você 
pode caminhar cerca de 1 km mar adentro com água no máximo à altura da cintura e por fim 

sentar-se no meio do oceano. É um lugar ideal para a prática de sorkeling, caiaque e kitesurf. Você 
também pode desfrutar de pratos tradicionais, como lagosta e mariscos frescos.

Combinacão de Encanto e 
Natureza

Índice Mapa
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LHolbox ganhou fama por ser um dos únicos lugares do planeta em 
que é possível nadar com o tubarão baleia, o maior peixe do mundo! 

Mas, infelizmente, esse gigante do mar só aparece pela ilha durante um 
curto período, entre junho e agosto. Da ilha, passeios ecológicos guiados 

pelos pescadores locais levam os visitantes a lugares raramente visitados. 
Você pode nadar e praticar snorkel ao lado das arraias e tartarugas plácido 

branco. 
Chegam à suas praias, tartarugas verdes marinhas para desovar de agosto a 

setembro e a partir de abril até outubro, a ilha é sempre visitada por flamingos. 
Para os amantes da pesca, a ilha oferece uma gama de programas e passeios 

de pescaria, inclusive a modalidade de “fly fishing”.
Em fevereiro, a ilha é sede do Festival Internacional da Arte Pública, o qual 

oferece artistas locais e internacionais, e espaço para criar belas pinturas murais. 
Em Outubro acontece o festival gastronômico de Holbox, que mostra o melhor da 

cozinha da ilha.

Oque você 
não deve perder 
nos arredores de 
Holbox

Isla Pasión, Uma travessia de 15 
minutos é o que dura para chegar à Isla Pasión, onde poderá relaxar 
a dois e desfrutar uma atmosfera romântica e aconchegante. Não 
se esqueça de trazer sua rede para descansar enquanto aprecia o 
fantástico pôr do sol que só a Isla Pasión te oferece. Suas belas 
praias com palmeiras são o habitat natural de várias aves.
Isla Pájaros, localizada a 30 minutos do Holbox. Acompanhado 
por golfinhos brincalhões que seguem na sua esteira, os barcos 
para a Ilha das Aves. No entanto, aqui ninguém passos sobre a 
terra: a ilha é um refúgio para 155 espécies de pássaros e um 
“corte ramo é menos um ninho”, eles são admirados dos dois 
observatórios foram instalados no mar, a poucos metros da 
praia.
Yalahau poderá chegar somente por via marítima e 
encontra-se localizado a 30 minutos da isla Holbox. 
Capricho da natureza para os amantes das belezas naturais, este olho de água doce rodeado por água salgada é conhecido pelos 
islenhos como “a fonte da juventude”. Para os amantes do mergulho, o cenote Yalahau é um excelente lugar para a prática deste 
fascinante esporte, também poderá praticar snorkeling ou curtir os flamingos, garças, jacarés e golfinhos.

Cabo Catoche, outra pequena ilha nas águas de Holbox. Este lugar mágico, 
com areia suave e uma beleza natural única, é um ótimo lugar para 

snorkeling entre peixes coloridos, golfinhos e tartarugas marinhas.
Boca Iglesia: está localizada onde o mar do Caribe e do Golfo do México se 

encontram. É o lugar onde a primeira Igreja Católica da América Latina foi 
construída. As ruínas, cobertas por vegetação, podem ser visitadas, no entanto 

o caminho por terra é um pouco difícil, por essa razão, aconselha-se chegar de
lancha ou barco.

Ekab, você pode chegar por lancha. Foi um porto na época pré-hispânica, inclusive 
na era colonial continuou habitado, mas foi abandonado pelos ataques contínuos dos 

piratas.
Em seu caminho para Holbox você pode visitar Solferino, um povoado maya e o Corchal 

perto da Reserva da Biosfera de Yum Balam. Esta região é uma importante zona húmida 
conhecida por suas árvores de cortiça, bromélias e orquídeas.

Índice Mapa
Reserva tu viaje a Isla Holbox
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Isla Contoy

Essa ilha natural de somente 8,5 quilômetros de largura 
por 30 metros no seu ponto mais estreito, encontra-se 
onde começa o segundo maior recife de coral do mundo. 
Suas belas praias com águas de pouca profundidade e com 
muita vida submarina, fazem dessa ilha um lugar imperdível 
para os amantes da natureza.
O Parque Nacional Ilha Contoy é a área natural protegida mais 
antiga de Quintana Roo. Conta com equipamento de energia eólica 
solar, um museu, um escritório de investigação com laboratório, um 
centro de visitantes e duas sendas interpretativas.
Desde sua torre de observação pode se desfrutar a paisagem da ilha, 
refúgio de aproximadamente 150 espécies de aves, 250 espécies de 
peixes, 98 espécies de flora e três espécies de tartarugas marinhas.
O acesso a Ilha Contoy é por via marítima saindo de Cancún, Porto Juárez 
ou Ilha Mujeres. As visitas estão restringidas, só se permitem 200 visitantes 
por dia.

Um tesouro em seu 
estado natural

Índice



47 © 2019 Todos os directos reservados. Proibida a reprodução 
total ou parcial sem prévia autorização.

MEXICO

186

MEXICO

186

MEXICO

307

MEXICO

293

MEXICO

184

MEXICO

295

MEXICO

184

MEXICO

307

Puerto Progreso

Motul Cansahcab

Temax

Dzilam de Bravo

San Felipe
Chiquila

Punta Sam
Puerto Júarez

San Felipe
Puerto

Kantunilkin

San Andrés

Tres Reyes
Punta Laguna

Laguna
Mojarras

Campamento
Hidalgo

Nuevo
X-Can

Tizimin

Valladolid

Tunkas

Chichén ItzaSotuta

Izamal

Uman

Mayapán

Uxmal Ticul

Tzucacab

Peto Tepich

Uaimax San
Lorenzo Tihosuco

Huay Max
Sabán

Sacalaca
X-Querol

Dziuche

Catmis

José Ma.
Morelos

Laguna
Esmeralda

Laguna
Chinchancanab

Chunhuhub

El Ramonal

San Isidro
Poniente

Othon P.
Blanco

Puerto
Arturo

Candelaria

El Naranjal

Kankab-Chen

Chacchoben
Limones

Laguna
Chancab

Altos de Sevilla

Lázaro
Cardenas

Bacalar
Cenote Azul

Dzibanché

KinichnáEl Cedral

La Libertad

Kohunlich

Tres Garantías
Alvaro

Obregon

Nicolás
Bravo

Arroyo
Negro

Uaxactún

Maachtún
Dos Lagunas

Tikal

La Unión

Belmopan

La Democracia

Bermudian
Landing

Justo
Sierra

Tomás
Garrido

Orange
Walk

Cenote del
Cocodrilo Dorado

La Aguada

Río A
zul

Chicaná

Zoh-Laguna

Tacoh
Carrillo
Puerto

Laguna
Azul

Laguna
Ocom

Laguna
Nonbec

Tulúm

Comitán de
las flores

Calderitas

Corozal

Sarteneja

Oxtankah

Miguel Alemán

Petcacab

Chan Santa
Cruz Poniente

San Silverio

Cobá

Chan Chén

Ixhil

Boca
Iglesia

Isla
Mujeres

Playa del
Secreto

Tres Ríos

San
Miguel

Calica
Puerto

Aventuras

KantenahActún
Chen Xcacel

Tankanah

Chunyaxché

Cozumel

Quintana
Roo

Campeche

Yucatán

Belize
Guatemala

Chetumal

Belize

Ladyville

Alton-Ha

Playa del
Carmen

Cancún

Mérida

Cuyo

Isla
Holbox Laguna

Yalahan

Cabo
Catoche

Isla 
Contoy

Isla
Blanca

Punta Cancún

Punta Nizuc
Puerto Morelos

Punta Maroma

Xcaret

Punta Bete

Paamul

Xpu-Há
Akumal

Molas

Xel-há

Parque
Nacional

TulumMuyil

Boca Paila

El Payón

Punta Allen

Cayo Culebras
Bahía
de la

Ascención
Punta

Pajaritos

Ziquipal
Isla Chal

Punta HerrerosBahía
Espíritu
Santo

Tampalám

Puticub

El Uvero

El Placer

Cayo
Norte

Río Indio

Majahual

Cayo
Centro

Cayo
LobosCayo

Blackford
Banco

Chinchorro
Xcalak

Río
Huach

Arrecife
de

Corales

Islas
Turneffe

Arrecife
del Faro

Bahía
de

Chetumal

MAR
CARIBE

Reserva 
de la

Biósfera
Sian

Ka’an

Parque
Nacional

de 
Quintana

Roo

Parque Natural
San Felipe

Parque Natural
Ría Lagartos

Reserva 
de la

Biósfera
Calakmul

Reserva 
de la

Biósfera
Calakmul

GOLFO DE MÉXICO

Cuyo

Isla
Holbox Laguna

Yalahan

Cabo
Catoche

Isla 
Contoy

Isla
Blanca Isla

Mujeres

Punta Cancún

Punta Nizuc
Puerto Morelos

Punta Maroma

Xcaret

Punta Bete

Paamul

Xpu-Há
Akumal

Molas

CelarainXel-há

Parque
Nacional

TulumMuyil

Boca Paila

El Payón

Punta Allen

Cayo Culebras
Bahía
de la

Ascención
Punta

Pajaritos

Ziquipal
Isla Chal

Punta HerrerosBahía
Espíritu
Santo

Tampalám

Puticub

El Uvero

El Placer

Cayo
Norte

Río Indio

Majahual

Cayo
Centro

Punta 
Herradura

Punta 
Herradura

Cayo
LobosCayo

Blackford
Banco

Chinchorro
Xcalak

Río
Huach

Arrecife
de

Corales

Islas
Turneffe

Arrecife
del Faro

Bahía
de

Chetumal

N

Mapa de Quintana Roo

Simbología

Cancún

30 Min.

1 h.

1.5 h.

2 h.

Puerto Morelos

Punta Maroma

Playa del Carmen

Puerto Aventuras

Akumal

Xel-Há

Tulúm

Boca Paila

Punta Allen

Xcaret

Descarga una aplicación 
gratuita para conocer carreteras, 
puentes, casetas, costos. 
Calcula la ruta y costos de tu 
viaje.

Traza tu Ruta
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