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DESCUBRA CANCÚN
Considerado como a porta de entrada para o Mundo Maia, Cancún é o destino turístico mais 
importante do México. A invejável localização desta cidade no Caribe Mexicano, ao norte do estado 
de Quintana Roo e abençoada com extraordinária beleza natural atrai anualmente milhões de turistas 
nacionais e estrangeiros, desde mochileiros, springbreakers, aventureiros, românticos, empresários ou 
famílias inteiras até ricos e famosos que buscam a mais exclusiva privacidade.

Além disso, este pedaço de paraíso tem muito para oferecer, como uma desenvolvida infraestrutura 
hoteleira e de negócios com opções para todos os gostos e orçamentos, serviços de primeira classe, 
como shoppings e inúmeras marinhas, zonas arqueológicas, spas de classe mundial, esplêndida oferta 
culinária e de entretenimento, bem como uma calorosa hospitalidade que o convida a voltar outras vezes.

PRAIAS DE CANCÚN
A marca registrada da Zona Hoteleira de Cancún, sem dúvida alguma, são as praias com areias brancas 
e suaves que sempre permanecem frescas, além da incrível tonalidade azul-turquesa em seus 22 
quilômetros de costa, o cenário ideal para praticar todas as modalidades de esportes aquáticos, bem 
como realizar caminhadas românticas, relaxar deitado sob o sol ou testemunhar cenas de um romântico 
casamento.

VIDA NOTURNA DE CANCÚN
Cancún também é conhecida por sua agitada vida noturna, contando com um grande número de 
danceterias, bares e centros de entretenimento que oferecem noites inesquecíveis cheias de música, 
luz e diversão, com famosos DJs e apresentações de artistas nacionais e internacionais. Aproveite o 
open bar, passeios noturnos em bares e muitas outras promoções que incluem diversão noturna ilimitada.

http://www.bestday.com.br/Cancun/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Cancun/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Antes da década de 1970, o que agora é Cancún foi uma cidade habitada por alguns pescadores, 
cercada pela lagoa Nichupté e pelo imponente Mar do Caribe, ao nordeste da Península de Yucatán.

Em princípios dos anos 70 que iniciou o desenvolvimento de um mega projeto concebido para dar origem 
à indústria turística, gerando centenas de empregos diretos e indiretos, atraindo investimentos de 
grandes cadeias hoteleiras.

Cancun é hoje definitivamente a vitrine turística do México, pois poucos lugares no mundo contam com 
a infraestrutura, comodidades, atividades e passeios que o tornaram o destino turístico mais famoso 
no México.
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Praias dos sonhos com areia branca e águas azul-turquesa 
no Caribe mexicano.

Infraestrutura hoteleira de primeira classe.

Resorts com excelentes pacotes All Inclusive.

Turismo receptivo de grupos e convenções.

Destino para casamentos, além de ser favorito para lua de 
mel e viagens românticas.

Ideal para férias em família.

Vida noturna conhecida internacionalmente.

Com spas de classe mundial.

Campos de golfe para campeonato.

Zonas arqueológicas de cultura maia.

Ponto de partida para conhecer as maravilhas da Riviera 
Maya e as ilhas do caribe mexicano, como Cozumel, Holbox 
e Isla Mujeres.

Variada oferta gastronômica.

PERFIL DE CANCÚN



4

Cancún oferece uma riqueza de atividades interessantes e divertidas, incluindo a natureza, tradições 
e sua cultura. Há tantas atrações que é difícil decidir o que fazer primeiro. Você pode começar seu dia 
na praia, aproveitando o resplandecente sol e construindo castelos de areia, realizando passeios de 
mergulho e pesca, praticando todos os tipos de esportes aquáticos, fazendo visitas guiadas pelas zonas 
arqueológicas, caminhadas pela selva, divertindo-se nos parques temáticos da região, bem como 

visitando as ilhas mais próximas.

PRAIAS DE CANCÚN
As praias de Cancún são famosas em todo o mundo devido aos benefícios encontrados na maior parte 
do Caribe: suaves areias finas e brancas que nunca esquentam, não importando o quão intenso 
estejam os raios solares e águas cristalinas de cores azul-turquesa e esmeralda. Estar nas praias de 
Cancún é um deleite para os sentidos, pois se destacam entre as mais belas do mundo.

Algumas são calmas e pouco profundas, como a Praia Tortugas e a Praia Caracol, outras mar aberto 
com uma vasta faixa de areia, como a Praia Chac-Mool, Praia Marlin, Praia Ballenas e a Praia Delfines 
(também conhecida como El Mirador), com uma espetacular vista panorâmica.

ATRAÇÕES EM CANCÚN

http://www.bestday.com.br/Cancun/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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MERGULHO E SNORKELING
Sendo um destino líder em mergulho, Cancún conta com opções para satisfazer todos os gostos, desde 

cenotes e cavernas subterrâneas até mergulhos em recifes em mar aberto. Mergulhar em Cancún permite 

contemplar a espetacular beleza do recife de corais em seu habitat natural, bem como coloridos cardumes 

de peixes, arraias e muitas outras espécies.

Um dos tesouros mais valiosos é o Grande Recife Maia, o segundo maior do mundo, que perde 

somente para a Grande Barreira Australiana, contando com fácil acesso saindo de Cancún. Outros 

recifes ideais para mergulhar em Cancún são o de Banderas e o El Bajito, ao norte de Punta Cancún, 

para os mais experientes estão o San Miguel e Aristos no lado leste, bem como o recife Manchones que 

está a 14 km da costa e da Punta Nizuc.

Entre Cancún e Isla Mujeres está localizado o impressionante Museu Subaquático de Arte (MUSA), 

com esculturas de formas humanas que cultivam em sua superfície diferentes espécies de corais. 

LAGOA NICHUPTÉ
Com uma área de mais de 3.000 hectares, a lagoa Nichupté (que consiste em várias lagoas) contorna a 

parte interna da cidade se conectando com o mar através do Canal Sigfrido e o Canal Nizuc. É um lugar 
com grande biodiversidade e ecossistemas onde habitam crustáceos, anfíbios, pássaros, peixes e 

crocodilos. Ao longo da lagoa estão inúmeras marinas, além de centros de atividades aquáticas que 

oferecem interessantes passeios pelos manguezais, navegando nos canais em motos aquáticas, 

contemplando a fauna e a flora. Também há passeios em barcos com fundo transparente, aluguel de 

iates para aqueles que buscam passeios privativos, bem como aluguel de jet-ski. 

MUSEU MAYA DE CANCÚN
Localizado no km 16,5 da Zona Hoteleira, o Museu Maya de Cancún é considerado um dos museus 
mais importantes do país devido a exposição de sua significativa coleção de artigos arqueológicos 

da cultura maia. Conta com duas salas que exibem peças relevantes do estado de Quintana Roo, bem 

como objetos emblemáticos de Palenque, Chichén Itzá e Comalcalco. A visita ao museu também inclui 

acesso à zona arqueológica de San Miguelito, anexado a suas instalações.
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ÁREA ARQUEOLÓGICA “EL REY”
Existem vestígios arqueológicos maias ao longo das praias de Cancún, todos claramente marcados 
na maioria dos mapas, porém uma das mais conhecidas zonas arqueológicas é “El Rey”, localizada no 
quilômetro 17 da Boulevard Kukulkán. Vale a pena visitar, pois está bem preservada, além do seu baixo 
custo para acessá-lo. Você vai se surpreender com o grande número de iguanas que habitam o lugar.

GOLFE
Jogar golfe em Cancún é uma inesquecível experiência, pois além da beleza natural do Caribe Mexicano 
conta com vários campos de golfe para campeonatos e foram desenhados por especialistas, 
como o Robert Trent Jr., Greg Norman e Jack Nicklaus. É por esta razão que Cancún foi premiado, 
junto com a Riviera Maya, como o melhor destino de golfe da América Latina e do Caribe. Os 
diferentes campos dispõem de fariways e greens que desafiam até mesmo o jogador mais experiente, 
decorados por uma exuberante paisagem, onde se pode contemplar a exótica fauna e a flora da região, 
o que garante uma experiência inigualável.
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Xcaret: é um espetacular parque eco-arqueológico localizado a 75 km de Cancún, é um paraíso 
onde a beleza natural está combinada com a cultura e as tradições do México, sendo uma garantia 
de diversão. No Xcaret você poderá praticar diversas atividades aquáticas, nado com golfinhos, 
percorrer o rio subterrâneo, conhecer a ilha das onças pintadas, visitar o borboletário, presenciar interessantes 
shows, como o jogo de bola, a festa charra e para marcar um dia inesquecível, a apresentação artística 
“México Espetacular”, uma viagem pela história do México através de performances, música ao vivo 
e danças tradicionais.

Xplor: Os amantes da adrenalina viverão 
emocionantes momentos deslizando em imponentes 
tirolesas em alta velocidade, com uma incrível 
vista panorâmica da selva. Xplor também oferece 
passeios em balsas, nado em rio subterrâneo 
e passeios pela selva em veículos anfíbios. O 
parque está localizado a 60 minutos de Cancún. 
Esta aventura também pode ser apreciada à noite 
na aventura chamada Xplor Fogo.

PARQUES TEMÁTICOS
Os fascinantes parques temáticos são uma atraente alternativa para diversão, oferecendo inúmeras 
atividades para entrar em contato com a natureza. Cancún é o ponto de partida perfeito para 
explorá-los, pois quase todos estão localizados a uma curta distância. Entre os principais estão:

http://www.bestday.com.br/Passeios/xplor-fuego/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/xplor/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/Xcaret/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Cancun/Passeios/Parques/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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Xenotes: Esta experiência é imprescindível na agenda dos amantes da natureza. A aventura 
Xenotes permite explorar a beleza de quatro diferentes cenotes com distintas atividades, como nadar 
nas piscinas naturais, deslizar nas tirolesas e passear em caiaque, tudo rodeado pela exuberante floresta 
da Península de Yucatán.

Wet’n Wild: Localizado no quilômetro 25 da Zona Hoteleira, este parque aquático oferece diversão 
ilimitada em seus tobogãs, piscinas para crianças e adultos e piscina com ondas, bem como um 
rio de relaxamento. Conta com área de nado com golfinhos e área de alimentação.

Xel-Há: Este parque é um aquário natural localizado a 115 quilômetros de Cancún. Xel-Há é 
perfeito para praticar snorkeling e admirar uma grande variedade de peixes e espécies marinhas, 
nadar com golfinhos, relaxar em bóias infláveis ao longo de um rio e mergulhar nas águas do cenote 
da Caverna Maia. O parque conta com uma área recreativa para crianças, bem como restaurante e 
área com redes.

Xoximilco: Este parque surge como uma homenagem ao antigo Xochimilco, cuja tradição nasceu na 
época pré-hispânica. Conta com 32 canoas “Trajineras”, cada uma representando um estado do México, 
que percorrem os canais artificiais enquanto se aprecia a deliciosa culinária mexicana, acompanhadas 
por diversas bebidas e animadas músicas de mariachis.

Río Secreto: É um parque que oferece uma emocionante expedição subterrânea que permite 
explorar a deslumbrante beleza natural escondida no subsolo da selva. Conta com 15 quilômetros de 
cavernas e intrincados rios subterrâneos decorados com estalactites e estalagmites esculpidas 
pela natureza ao longo do tempo. O Rio Secreto está localizado a 75 quilômetros de Cancún.

http://www.bestday.com.br/Passeios/rio-secreto/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/xoximilco/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/Xel_Ha/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/Wet_and_Wild/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/tour-xenotes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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PASSEIOS PELOS MANGUEZAIS E PELA SELVA
Muitas marinas em Cancún oferecem aventuras ecoturísticas entre os manguezais da Lagoa 
Nichupté. Você poderá pilotar a sua própria lancha ou Jet-ski pela selva até chegar a um dos maiores 
recifes de coral do mundo. Entre em contato com a natureza e obtenha uma incrível experiência.

PESCA
Uma das atividades favoritas de muitos dos turistas que visitam Cancún é a pesca. Este destino conta com 
o que é necessário para esta prática, desde a pesca com equipamento simples até a emocionante 
pesca em alto mar, passando pela espetacular pesca noturna. Nas inúmeras marinas da Zona Hoteleira 
existem empresas dedicadas a este trabalho, com opções para aqueles que desejam aproveitar um dia 
de pesca pela primeira vez ou até mesmo para os mais experientes.

As principais espécies que podem ser encontradas são peixe-serra, pargo e o mero, já em águas profundas 
em uma emocionante tarde em mar aberto poderá encontrar o marlin branco e o azul, agulhão-vela e 
o barracuda. Para ajudar a preservar o ecossistema do Caribe Mexicano, por meio de regulamento, 
algumas espécies deverão ser devolvidas ao mar, como o marlin e o agulhão-vela.
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PUERTO MORELOS
Localizado a apenas 36 quilômetros ao sul de Cancún, o encanto de Puerto Morelos reside em um 
ambiente descontraído que reina neste lugar. É uma pequena cidade de pescadores ideal para aqueles 
que procuram uma estadia tranquila, bem como para aqueles que desejam mergulhar, praticar snorkeling 
e admirar inúmeras espécies, já que possui um parque marinho que faz parte do Grande Recife Maia, 
o segundo maior do mundo. Você também poderá visitar o Jardim Botânico Dr. Alfredo Herrera Marín 
e o parque de crocodilos Crococun. Dispõe de variada oferta hoteleira, desde instalações básicas até 
alguns resorts de conhecidas cadeias internacionais, além de contar com várias lojas de artesanatos, 
restaurantes de peixes e frutos do mar, bem como pequenos cafés com ambiente boêmio.

ISLA MUJERES
Com apenas oito quilômetros de comprimento e 500 metros de largura, esta encantadora ilha cativa por 
suas extensas praias, falésias e recifes ideais para mergulho, assim como seus vestígios da cultura 
maia. Além disso, sua atmosfera tranquila convida você para passar um dia descontraído. Conta com 
variada oferta hoteleira, marinas, restaurantes e todo tipo de comércios, como lojas de artesanatos e 
de mergulho. Com destaques para o Parque Nacional El Garrafon, a área sul onde a deusa Ixchel era 
adorada, Playa Norte, o Museu Subaquático de Arte (MUSA), assim como a área continental onde esta 
localizada a zona arqueológica El Meco. Uma forma comum de percorrer a ilha é a bordo de carrinhos 
de golfe alugados.

AQUÁRIO INTERATIVO
Localizado dentro do La Isla Shopping Village na Zona Hoteleira, este aquário é o lugar ideal para 
conviver e conhecer sobre interessantes espécies marinhas. Conta com uma área de aquários, área de 
contato onde é possível alimentar arraias e um golfinário onde são apresentados divertidos espetáculos, 
bem como diversos programas para interagir com os mamíferos.

http://www.bestday.com.br/Passeios/snorkeling-musa/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/royal-garrafon/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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ISLA CONTOY
Este é um passeio que deve estar presente na agenda dos amantes da natureza. Ilha Contoy está 
localizada ao sul de Isla Mujeres, na confluência do Mar do Caribe e do Golfo do México, com uma 
área de 8,75 quilômetros e uma superfície de 230 hectares. É uma área natural protegida com 
selvas, lagoas e manguezais habitada por mais de 150 espécies de aves, como garças, pelicanos, 
corvos-marinhos e pelicanos marrons, assim como peixes, crustáceos e répteis. Conta com passeios 
que saem de vários pontos de Cancún.

HOLBOX
Esta encantadora e paradisíaca ilha de pescadores com pitorescas casas de madeira está localizada 
ao norte de Quintana Roo. Seus 42 quilômetros de comprimento, dos quais 36 são belíssimas e amplas 
praias, forma parte da Reserva Natural Yum Balam. É conhecida por sua biodiversidade de aves e 
espécies marinhas, entre os quais está a visita do enorme tubarão-baleia (de maio a setembro). Conta 
com uma variada oferta de acomodações, enfatizando os hotéis ecológicos. É conhecida por sua 
deliciosa gastronomia a base de peixes e mariscos.

SPAS
Emoldurados pela beleza do Caribe Mexicano, os spas de Cancún se destacam pela grande variedade 
de programas personalizados, terapias regenerativas, assim como a qualidade dos produtos utilizados, 
aproveitando espécies endêmicas, a fitoterapia mexicana, o antigo conhecimento dos maias, a mais 
avançada tecnologia e as mãos experientes dos terapeutas nacionais e estrangeiros. A maioria destes 
centros de bem-estar estão instalados dentro de hotéis e vão dos mais simples até os mais elegantes, 
sofisticados e exclusivos, garantindo ao visitante a melhor sensação ao final de cada experiência.

MALECÓN TAJAMA
Este espaço de recreação está localizado perto da entrada para a Zona Hoteleira e da área comercial 
da cidade. Conta com 1.100 metros e uma ciclovia, sendo ideal para caminhar tranquilamente e 
contemplar a vista da lagoa Nichupté. Aqui são realizados eventos artísticos e culturais.

http://www.bestday.com.br/Ferias-Spa/Hoteis/Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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Cancún não só é reconhecido como um destino turístico de primeiro nível devido as excelentes opções 
de hospedagem e serviços oferecidos, mas também por sua deliciosa e variada gastronomia.

Como resultado da mistura cultural dos seus visitantes e moradores, bem como o seu elevado nível 
de crescimento, este pedaço caribenho se tornou um paraíso gourmet. Sua identidade gastronômica 
desenvolveu-se adotando e mesclando os ingredientes da culinária mexicana, se destacando a cozinha 
yucateca, além de algumas iguarias de outros países, agradando até os paladares mais exigentes.

Seja na Zona Hoteleira ou no centro da cidade, o passeio culinário é uma deliciosa viagem de sabores. 
São muitas as opções e acessíveis a todos os orçamentos.

CENTRO DE CANCÚN
Nos mercados e restaurantes do centro existem inúmeras opções gastronômicas que vão desde o 
mais econômico até o mais exclusivo, além disso, encontrará uma saborosa e típica comida mexicana 
ou deliciosos frutos do mar frescos, bem como comida libanesa, argentina, indiana, italiana, francesa, 
vegana e outras mais.

La Habichuela: Localizado no centro de Cancún, este restaurante abriu as suas portas em 
1977. Conhecido por seu ambiente romântico, com deliciosos e originais pratos à base de peixe 
e frutos do mar, bem como carnes e a culinária mexicana.

La Parrilla: Uma tradição no centro da cidade, com um ambiente festivo e animado pela música dos 
mariachis, além dos tradicionais pratos mexicanos acompanhados por uma deliciosa tequila, servindo 
ao público desde 1975.

GASTRONOMIA EM CANCÚN

http://www.bestday.com.br/Cancun/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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Puerto Madero: A seleção de nobres cortes argentinos de carne, frutos do mar frescos e sua vasta 
carta de vinhos é uma tradição na Zona Hoteleira de Cancún. O restaurante está localizado em frente à 
lagoa Nichupté podendo contemplar esplêndidos entardeceres em um ambiente elegante e exclusivo.

Lorenzillo´s: Para os amantes da boa culinária à base de peixes e frutos do mar, é obrigatória 
uma visita a este tradicional restaurante localizado às margens da lagoa Nichupté. Conhecido por 
seus irresistíveis pratos elaborados com lagosta.

ZONA HOTELEIRA
A Zona Hoteleira concentra uma grande variedade de restaurantes, alguns localizados em frente ao 
mar, à beira da lagoa Nichupté e nos shopping centers, assim como em hotéis que oferecem aos hóspedes 
opções atrativas e suculentas.
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COMPRAS EM CANCÚN
Não há melhor opção para fazer compras do que um lugar onde você possa encontrar de tudo e para 
todos, para isto Cancún é perfeito! Conta com shoppings a céu aberto que oferecem aos compradores 
agradáveis lugares para passear e comer, bem como shopping centers ultramodernos com boutiques 
de marcas reconhecidas e internacionais, além de atrativos preços duty free. Estes são alguns 
dos principais shoppings em Cancún:

PLAZA LAS AMÉRICAS E MALECÓN AMÉRICAS
Ambos os shoppings estão localizados em uma única propriedade formando o centro comercial mais 
popular no centro de Cancún. Com uma grande variedade de lojas, restaurantes, boutiques, cinemas, 
livrarias, lojas de departamento e praça de alimentação, é o lugar favorito dos turistas e moradores 
de Cancún.

http://www.bestday.com.br/Editorial/Guia-compras-Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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PLAZA KUKULKÁN
Este extraordinário e exclusivo shopping conta com as 
mais importantes marcas de roupas, joias e arte a nível 
nacional e internacional em uma seção chamada 
Luxury Avenue. Oferece uma grande variedade 
de serviços, desde requintados restaurantes 
até exposições de arte contemporânea. O Plaza 
Kukulkán está localizado na Zona Hoteleira em 
meio a diversos hotéis e condomínios residenciais.

LA ISLA SHOPPING VILLAGE
O La Isla Shopping Village está localizado às margens da Lagoa Nichupté e conta com mais de 150 
lojas nacionais e internacionais, sendo considerado o mais importante centro comercial da Zona 
Hoteleira. Este impressionante shopping aproveita o moderno modelo de centros comerciais a céu 
aberto, respeitando a beleza natural do principal destino turístico do México, ao mesmo tempo oferecendo 
a mais avançada tecnologia, a maior comodidade para seus visitantes, as melhores lojas a nível 
internacional e centros de entretenimento. Em suas instalações foram desenhados uma série de canais 
e pequenas pontes para dar a este lugar um look Veneziano. Você não pode deixar de ir!

http://www.bestday.com.br/Ferias-Praia/Hoteis/Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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REEMBOLSO DE IMPOSTOS PARA TURISTAS ESTRANGEIROS:
Caso você visite Cancún de algum país estrangeiro, no Aeroporto Internacional de Cancún foram 
abertos módulos de serviço de reembolso de impostos chamados TAXBACK, para que os impostos 
incluídos na compra de certos itens sejam reembolsados no prazo de aproximadamente 40 dias. Estes 
módulos estão localizados no Terminal 2 e 3 do Aeroporto Internacional de Cancún.

O CENTRO DE CANCÚN
É um lugar pitoresco onde você terá a oportunidade de negociar em seus diversos mercados e lojas. 
Devido à diversidade e riqueza cultural da região, aqui você vai encontrar artesanatos exclusivos, como 
artigos de madeira da mais alta qualidade, coloridas peças mexicanas, joias, cerâmicas e roupas típicas 
da Península de Yucatán. Um lugar perfeito para comprar souvenirs deste tipo é o Mercado 28. Além 
disso, conta com uma série de lojas de roupa moda praia e acessórios para esportes aquáticos por 
toda a cidade.

PLAZA FORUM
O Shopping Plaza Forum está localizado no 
coração do famoso Party Center, onde está a 
famosa Coco Bongo, bem como várias lojas 
e restaurantes da moda. Este shopping conta 
com acesso direto à praia, o que o torna único 
no seu gênero.

http://www.bestday.com.br/Editorial/Tax-back/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM CANCÚN
Cancún conta com um grande número de clubes, discotecas e bares com música ao vivo, karaokê ou 
com a melhor música de grandes DJs, tanto na Zona Hoteleira como no centro da cidade, seja em um 
ambiente tranquilo ou totalmente vibrante, tudo dependerá do seu humor e da sua preferência.

Na alta temporada existem concursos de todos os tipos para homens e mulheres, bem como várias 
promoções, como a “Noche de Chicas”, no qual elas bebem gratuitamente. A Zona Hoteleira conta com 
espetaculares discotecas que trouxeram popularidade a Cancún.

COCO BONGO
Localizada no coração da animada Zona Hoteleira, esta discoteca oferece uma extraordinária mistura 
musical que vai dos ritmos dos anos 70’s, 80’s e 90’s, como Dance, Trance, Hip Hop e Rave até as 
músicas mais atuais. Se prepare para ver um verdadeiro espetáculo com acrobatas voadores, dançarinos, 
clipes de filmes projetados em telões de última geração, bandas ao vivo, DJs, luzes, efeitos especiais, 
balões, explosões de confetes e serpentinas, entre outras coisas. Coco Bongo é simplesmente um das 
melhores discotecas do mundo.

SEÑOR FROG’S
Sendo um restaurante de dia e um ambiente de festa à noite, o Señor Frog’s é um dos pontos mais 
importantes da vida noturna em Cancún. É famoso por sua extasiante atmosfera jovem, onde a música, 
as bebidas e a diversão são infinitas!

http://www.bestday.com.br/Cancun/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/
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PLAZA SOLARE
Esta praça se tornou o centro da vida noturna dos moradores da cidade. Localizada em frente ao 
Malecón Américas conta com uma variedade de bares e discotecas, onde poderá aproveitar excelentes 
noites tomando uma bebida, escutando animada música ou jantando em um dos restaurantes localizados 
nesta praça.

THE CITY
The City é uma das mais importantes discotecas da América Latina, oferecendo a sua fresca e 
inovadora arquitetura, com capacidade para receber mais de 6.000 convidados ao mesmo tempo. Esta 
gigantesca discoteca conta com um impressionante sistema de luzes laser, shows de porte internacional, 
pistas de dança móveis e um sistema de som de alta qualidade para oferecer a melhor experiência. The 
City é famosa por performances de DJs conhecidos internacionalmente e conta com diversas áreas 
que incluem uma discoteca, um clube de praia, um lounge e um terraço bar.
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O QUE FAZER EM CANCÚN
Contemple a beleza de suas magníficas praias.

Viva a experiência All Inclusive nos melhores hotéis em Cancún.

Entre em contato com a natureza em seus inúmeros parques temáticos e ecológicos.

Nade com golfinhos em um dos vários lugares que são oferecidos.

Pratique esportes aquáticos como mergulho, snorkeling e muito mais.

Realize compras nos shoppings mais exclusivos.

Divirta-se sem limites com pessoas de todo o mundo em suas magníficas discotecas.

Saboreie pratos de todo o mundo em seus inúmeros restaurantes.

Aproveite algum dos variados passeios que Cancún oferece para conhecer mais detalha-
damente sobre esse paraíso do Caribe mexicano.

Visite as zonas arqueológicas e museus para aprender mais sobre a cultura maia.

Conheça o parque aquático Wet ‘n Wild e deslize em seus tobogãs.

Nade nas refrescantes e cristalinas águas dos cenotes.

Visite Isla Mujeres e conheça o Parque Nacional El Garrafón e o Museu Subaquático de Arte.

Conheça Puerto Morelos e aproveite a oportunidade de visitar o Jardim Botânico e a fazenda 
de crocodilos.

Faça um tour para Ilha Contoy e contemple a beleza natural desta área protegida.

http://www.bestday.com.br/Ferias-Tudo-Incluido/Hoteis/Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-por&utm_term=/


www.BestDay.com

Viajes Beda S.A de C.V  2015. Todos os direitos reservados          Fale conosco: contenidoweb@bestday.com


