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DESCUBRA CHETUMAL
Chetumal é uma cidade pequena e encantadora que poderá conhecer com um passeio de bicicleta 
ou mesmo durante uma agradável caminhada. apreciando as vistas, brisa e o cantar das aves, uma 
verdadeira experiência inesquecível. Conheça as festas e tradições, assim como a abundante fauna e 
flora, as lagoas e os fantásticos parques arqueológicos dos arredores.

A área do “Antigo Chetumal”, no centro, é caracterizada pelas suas casas de estilo romântico 
inglês colonial, construídas com madeira e tetos canelados pintados de vermelho. A Avenida Insurgentes, 
na parte norte da cidade, concentra grande parte do desenvolvimento urbano mais recente, incluindo 
shoppings, universidades e atrações. Por outro lado, a avenida costeira, também conhecida como o 
Boulevard, é o epicentro da vida social e noturna.

NASCIMENTO DA MISCIGENAÇÃO 
Foi em Chetumal que passaram alguns dos acontecimentos mais importantes desde a conquista 
espanhola até à dissolução do império maia. Diz a lenda que foi neste lugar que começou a 
miscigenação no continente americano e que o soldado espanhol Gonzalo Guerrero se casou com a 
princesa maia Zazil Há, causando a origem dos primeiros mestiços da história. É por essa razão que 
Chetumal é igualmente conhecida como o local do “nascimento da miscigenação”.

http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chetumal/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
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CHETUMAL E BELIZE, DOIS POVOS IRMÃOS
A cidade de Chetumal e Belize separam o México da América Central e é por esta razão que têm 
relações muito fortes na gastronomia, arquitetura, música e tradições. O reggae, o zanebay (festa 
musical de samba) e o punta rock (mistura entre o inglês e palavras africanas) são alguns dos gêneros 
musicais adotados pela população de Chetumal, enquanto que o “pasacalle” e o “calabaceado” são os 
estilos de dança mais populares da área. 

O fato que a população de Belize vá a Chetumal para aproveitar os serviços das clinicas, escolas, 
comércios e espetáculos, fortaleceu os laços entre as duas partes. Além disso, Belize conta com uma 
área isenta de impostos, onde a população de Chetumal pode comprar roupa, objetos eletrônicos e 
outros artículos importados.

http://www.bestday.com.br/Chetumal/Compras/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
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Capital política do estado de Quintana Roo.

Uma cidade pequena e tranquila com um ritmo de vida 
agradável.

Nascimento da miscigenação na região.

Arquitetura típica inglesa nas áreas do centro.

Turismo de aventura e áreas arqueológicas nos arredores.

Mantêm as tradições da antiga população da região, os 
Mayas, como os hábitos, linguagem e gastronomia.

Uma lagoa fascinante com uma avenida costeira incrível.

Hospedagem acessível em vários hotéis de negócios.

Semelhanças culturais compartilhadas com Belize.

PERFIL DE CHETUMAL
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Há inúmeras atrações que poderá conhecer quando visitar Chetumal, tal como uma cultura rica, história, 
bela arquitetura e actividades de aventura no meio da natureza que rodeia a cidade. Planeje um passeio 
às áreas naturais ou aos parques arqueológicos e aprecie as joias naturais do estado de Quintana Roo.

Aproveite para conhecer a  baía, navegar no Rio Hondo ou visitar Bacalar e as áreas eco arqueológicas 
de Kohunlich e Dzibanchén. Seja em terra ou no mar, viva uma aventura inesquecível em Chetumal!

O BOULEVARD
O Boulevard é um ponto de reunião geralmente frequentado pelos habitantes de Chetumal para relaxar, 
se exercitar e conviver entre si. Além de uma espetacular vista para a baía, esta avenida costeira tem 
mais de cinco quilômetros e vai do Parque Renascimento até à Universidade de Quintana Roo. Durante 
este passeio encontrará restaurantes, clubes, parques e outras opções de entretenimento. Desfrute o 
contato com a natureza, saboreie um sorvete ou divirta-se com os espetáculos musicais, disponíveis 
em diversos lugares.

ATRAÇÕES EM CHETUMAL
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CASSINOS EM BELIZE
Se estiver procurando algo diferente para se divertir, as emoções noturnas dos cassinos estilo Las 
Vegas, que estão localizados na zona livre de Belize, são ideais para uma pequena visita e se a sorte 
o acompanhar, terá a oportunidade de regressar mais rico a casa. Estes cassinos contam com uma 
grande variedade de jogos, como o Black Jack, Roleta e Pôquer, assim como máquinas de moedas. Os 
cassinos de Belize oferecem espetáculos, bares e restaurantes com cardápios deliciosos. 

MUSEU DA CULTURA MAYA  
Neste museu poderá conhecer mais sobre a extraordinária civilização que durou mais de dois mil anos. 
Com o apoio da tecnologia, o museu oferece uma boa apresentação desta cultura, até porque a sabedoria 
e a tradição maia ainda estão presentes na região. Este museu é um reconhecimento à inspiração 
artística e ao conhecimento do povo maia. Visitar os museus é uma das atividades que não pode perder 
durante as suas férias em Chetumal!

MUSEU DA CIDADE
Para proteger e espalhar a memória histórica da cidade, este museu foi inaugurado nas instalações do 
Instituto Quintanarroense da Cultura, um dos edifícios mais antigos de Chetumal. Conta com seis 
salas onde estão expostos documentos históricos, fotografias, móveis, armas e outros objetos que 
representam um passado de luta para o crescimento e prosperidade da cidadania.

http://www.bestday.com.br/Chetumal/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chetumal/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
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BIOUNIVERZOO
Esta pequena reserva ecológica está localizada em uma área de grande desenvolvimento, na parte norte 
da cidade, perto da Avenida Insurgentes. As suas áreas verdes são ideais para dar um passeio familiar, 
enquanto conhece várias plantas e animais da região, alguns em perigo de extinção. As espécies 
estão em habitats naturais similares aos seus, não existindo nenhuma jaula no parque. Além disso, 
é possível fazer um passeio guiado à noite para conhecer as espécies noturnas mais ativas.

BACALAR
Bacalar é uma pequena cidade com origens pré-hispânicas, localizada a 20 minutos ao norte de 
Chetumal. Foi fundada no ano 500 da nossa era pelos maias itzaes. A região servia como ponto de 
desembarque e abastecimento de mercadorias para a rota de Honduras e Guatemala.

O Forte de San Felipe Bacalar foi construído em 1727 para proteger os arredores, já que a cidade era 
frequentemente atacada por piratas do caribe e contrabandistas europeus. Atualmente é um museu 
que guarda aproximadamente 300 anos da história protagonizada pelos maias, espanhóis e piratas, 
exibindo peças pré-hispânicas e coloniais.

A sua linda lagoa, reconhecida como a Lagoa das Sete Cores ou Lagoa do Arco Iris, mistura as 
águas doces e salgadas do Mar do Caribe. Esta fusão cria tons verdes e azulados que podem mudar de 
intensidade dependendo da luz solar. Conta com manguezais e uma vegetação muito rica e variada, 
sendo um lugar ideal para passear e praticar esportes aquáticos, especialmente o mergulho. As 
cavernas submarinas e grutas conectadas ao mar, são ideais para os mergulhadores mais experientes, 
amantes das profundidades.

http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
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CENOTE AZUL 
Ao lado da lagoa de Bacalar poderá encontrar uma fantástica maravilha natural: o Cenote Azul. Este 
lugar mágico é uma visita obrigatória para os fanáticos do mergulho, pela sua profundeza e pelas 
características únicas dos grandes cenotes. Pode mergulhar em várias áreas permitindo explorar cada 
canto. Esta experiência será, sem dúvida, inesquecível!

DZIBANCHÉ
Dzibanché é considerado o lugar maia mais importante ao sul de Quintana Roo e está localizado 
a aproximadamente uma hora de Chetumal. A beleza dos seus edifícios são o testemunho ideal da 
complexidade do sistema sociopolítico maia e um excelente exemplo do desenvolvimento arquitetônico 
da área. Durante o percurso verá o Templo de los Dinteles, que conserva uma base com corpos 
ornamentados, do mesmo estilo que encontra em Teotihuacán. A partir de topo é possível ver a 
grandiosidade do templo, bem conservado desde o ano 554.

http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
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RESERVA DA BIOSFERA BANCO CHINCHORRO 
Esta reserva está localizada em frente das costas de Chetumal no Caribe Mexicano. Encontrará diversos 
destroços de embarcações que naufragaram por causa dos corais e, que hoje, estão espalhados por 
quatro áreas, incluindo o Cayo Norte, Cayo Centro e Cayo Lobos. A fauna e a flora desta área recebem  
uma grande quantidade de espécies e corais, sendo um paraíso para os mergulh<adores, fazendo 
desta área um local que vale a pena visitar.

KOHUNLICH
A menos de 70 km de Chetumal poderá visitar o parque arqueológico mais estudado do sul de 
Quintana Roo, Kohunlich. Este parque atrai a atenção dos visitantes com as suas aglomerações 
arquitetônicas como o Templo de los Mascarones, o edifício mais importante em termos simbólicos e 
rituais. Também convém destacar o conjunto Ya’axná, a base mais antiga da área, assim como a Plaza 
de las Estelas e a Acrópolis. Nesta área já foram encontrados vários edifícios residenciais que outrora 
eram ocupados por governantes, incluindo os famosos 27 Escalones e Pixa’an.
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A gastronomia de Chetumal é influenciada pela 
yucateca e a de Belize, destacando o tradicional 

“rice and beans”. Este guisado é preparado à 

base de arroz frito em azeite de coco, com bananas 

fritas e feijão, acompanhado de carne, frango ou 

peixe. Outro prato tradicional é a “meat pie”, uma 

torta de carne de vaca moída picante.

A cultura maia deixa a sua marca culinária em 
Chetumal com os tamales feitos à base de um 
feijão especial chamado “xpelón”, ou o delicioso 
“brazo de reina”, também conhecido como o 
“sotobichay”. É um tamal cozinhado com ovo 
cozido e chaya (parecido com a alface), que pode 
ser servido em molho de tomate. Nas festas locais 
preparam-se pratos especiais como os “mucbi 
polos”, que são tamales de grande dimensão 
cozinhados no forno, no dia dos mortos.

É obrigatório mencionar os pratos preparados com 
frutos do mar, como o pão de cação, originário 
de Campeche e o peixe à tikinxic, típico de 
Yucatán. As especialidades típicas da área de 
Calderitas (a norte de Chetumal) ou em Bacalar, 
são igualmente alguns pratos que não poderá 
deixar de provar.

GASTRONOMIA EM CHETUMAL

Não pode faltar a sobremesa com os típicos machacados, que são liquefeitos de frutas frescas com 
açúcar, leite condensado e canela, ideais depois de uma tarde de calor. Do lado belizenho o “fruit 
cake” (bolo de fruta) é tradicionalmente consumido na época do natal.

Entre os aperitivos tradicionalmente regionais destacam-se as mangas verdes e as ameixas em salmoura, 
todos preparados com sal e pimento habanero.

http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/


10

COMPRAS EM CHETUMAL
Fundada no século XX, Chetumal é relativamente jovem e o seu auge deve-se principalmente ao 
comércio. Nesta cidade vendem-se artigos importados a um bom preço devido à sua proximidade com 
a área isenta de impostos (fronteira com Belize). No século passado, quando a cidade se converteu na 
capital do estado de Quintana Roo, começou a crescer e a ter um maior poder aquisitivo. 

Uma das melhores opções para ir de shopping em Chetumal é a fronteira com Belize, uma área onde 
existe uma grande atividade comercial durante todo o ano. As suas centenas de lojas permitem encontrar 
uma grande variedade de artículos importados, desde roupa até às bebidas alcoólicas, completamente 
isentas de impostos.

Em Chetumal também encontrará fantásticos objetos artesanais, até porque a fabricação dos produtos 
utilizados para os vestidos, a religião e as artes, foi sempre uma das principais tradições maias. Atualmente 
continuam a ser utilizadas as mesmas técnicas, que foram transmitidas de geração para geração. 

ARTESANATOS
Hoje em dia a atividade artesanal é extremamente importante para o desenvolvimento de região, 
sendo inclusive uma maneira de manter viva a cultura maia. Os artesanatos mais banais da área são 
os têxteis, onde são bordadas figuras ou pintadas com materiais naturais. Algo que também é normal 
na região é a elaboração e trabalho com ovos de avestruz para fabricar caixas de joias, assim como 
o uso de conchas de caracol rosa para fazer lâmpadas. Além disso, é possível encontrar trabalhos 
à base de madeiras tropicais.

http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
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ZONA LIVRE DE BELICE
A poucos minutos do centro de Chetumal, encontrará a fronteira do México com Belize. Cruzando a 
ponte fronteiriça, entra na famosa Zona Livre de Belize e encontrará centenas de lojas, onde as 
mercadorias e os serviços estão isentos de impostos. Obviamente, isto é muito atrativo para a população 
local e para os estados mais próximos. Antes de entrar em Belize recomendámos que se informe sobre 
as quantidades e tipos de produtos que pode trazer de volta para o território mexicano.

PLAZA LAS AMÉRICAS
Conta com imensas lojas onde encontrará uma grande variedade de artigos. Dentro de este enorme 
complexo poderá usufruir das salas de cinema, uma área de restaurantes e comida rápida, assim como 
vários serviços. Venha, divirta-se e faça muitas compras.
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VIDA NOTURNA EM CHETUMAL
Chetumal conta com bastantes lugares de diversão e entretenimento noturno. A cidade oferece locais 
para dançar, onde os ritmos são variados e para todos os gostos, como o rock, hip hop, salsa e merengue, 
além da música eletrônica. Alguns ritmos, como o reggae, são mais tradicionais e foram introduzidos no 
México pela população de Belize.

CASSINOS EM BELIZE
Se estiver procurando algo para se divertir, os cassinos estilo Las Vegas localizados na Zona Livre 
de Belize são ideais. Os cassinos de Belize contam com uma grande variedade de jogos, como o Black 
Jack, Roleta e Poker, além das máquinas de moedas. Oferecem igualmente espetáculos, bares e 
restaurantes com cardápios deliciosos.

http://www.bestday.com.br/Chetumal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chetumal-por&utm_term=/
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O CENTRO DE CHETUMAL
A vida noturna da população de Chetumal não consiste apenas em visitar as baladas e bares. No 
centro existe um lugar que se chama “el boulevard”, onde todos os dias a população passeia e admira 
os fantásticos pores-do-sol, assim como as estrelas à noite, com a baía de Chetumal como imagem 
de fundo. Desfrute este maravilhoso espetáculo oferecido pela natureza comendo um bom gelado ou 
tomando um café em alguns dos vários estabelecimentos mais próximos. Outra possibilidade durante 
este passeio seria ouvir a música tocada na rua por alguns grupos que se reúnem aí. Em algumas 
ocasiões poderá assistir aos espetáculos de diferentes companhias de dança, principalmente nos fins 
de semana.
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O QUE FAZER EM CHETUMAL
Passear pelo Boulevard, seja para fazer exercício, saborear um sorvete ou simplesmente 
admirar a vista para a baía.

Percorrer o centro e conhecer a arquitetura típica do estilo romântico inglês colonial.

Ir nos museus para descobrir a história da cidade e a herança da civilização maia na região.

Visitar os parques arqueológicos mais próximos e entrar em contato direto com o mundo 
dos maias.

Conhecer as diferentes cidades mais próximas como Calderitas e Bacalar, que contam 
com opções gastronômicas e recreativas únicas.

Praticar snorkel ou mergulho nas costas de Chetumal, especialmente na Reserva da 
Biosfera Banco Chinchorro, um verdadeiro paraíso para os mergulhadores.

Ir de compras à Zona Livre de Belize para encontrar produtos importados a excelentes 
preços e isentos de impostos.

Provar o tradicional “rice and bean”, um prato com influência belizenha que inclui ingredientes 
exóticos como o leite de coco e bananas fritas.

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