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DESCUBRA CHIAPAS
Chiapas, um dos estados mais apaixonantes do México, oferece aos seus visitantes um ambiente hospitaleiro, 
a magia de seus lugares e uma cultura extensa, aspectos que podem ser facilmente percebidos em suas cidades 
ou povoados. Descubra sua grandiosidade explorando suas zonas arqueológicas e se deixe conquistar 
por suas belezas naturais.

Durante as últimas décadas, Chiapas apresentou um intenso desenvolvimento devido suas atividades 
turísticas e comerciais, com destaque para as cidades de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque e Comitán, 
onde é possível desfrutar de férias tranquilas com a família ou praticar esportes radicais, caminhadas, rapel, 
rafting e muitos outros.

Graças a uma enorme projeção e investimento derivado de sua versatilidade, Chiapas é sede de eventos 
como a Feira Internacional Mesoamericana de Tapachula e a Maratona do Canyon do Sumidero. Conta 
também com espaços de primeiro nível para a realização de congressos, como o Centro de Convenções e 
Polyforum, o que faz com que este destino ofereça várias opções para os viajantes.

BELEZA NATURAL E RIQUEZA CULTURAL
As belezas naturais de Chiapas são definitivamente um dos principais motivos pelo qual as pessoas 
pensam neste destino ao planejar suas férias. Sua biodiversidade faz com que seja um local ideal para 
quem viaja em busca de aventura e lindíssimas paisagens.

Alguns exemplos disso são o Canyon do Sumidero, uma falha geológica cujas paredes de rocha 
cercam os dois lados do Rio Grijalva, e o Vulcão Tacaná, que está a 4 mil metros a cima do nível do 
mar, além das Lagunas de Montebello, as Cascatas de Água Azul e a Selva Lacandona.

A história, o acervo cultural e os costumes enraizados em Chiapas são também aspectos a serem 
destacados. É um dos estados com maior concentração de grupos étnicos e populações indígenas 
do país, com habitantes que preservaram suas raízes e estilo de vida. Conta também com importantes 
zonas arqueológicas maias, como Palenque, Yaxchilán e Bonampak.

http://www.bestday.com.br/chiapas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/tuxtla/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chiapas/hoteis/Tapachula_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/palenque/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chiapas/Hoteis/Comitan_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/lagunas-montebello/Tarifas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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Portadora de belezas naturais espetaculares e de uma 

grande biodiversidade

Um dos principais expoentes da cultura e dos costumes 

do México 

Lugar de numerosos grupos étnicos

Possui cidades e vilas com diferentes tipos de climas

Extraordinária gastronomia reconhecida em todo o país

Sede de grandes zonas arqueológicas da cultura maia

PERFIL DE CHIAPAS
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Chiapas é um estado cativante e envolvente para os viajantes do mundo todo. Sua beleza se reflete 
perfeitamente em suas numerosas atrações culturais, naturais e religiosas. Estes sãos alguns dos 

lugares imperdíveis em sua visita a Chiapas.

CANYON DO SUMIDERO
Declarado Parque Nacional em 1982, o Canyon do Sumidero está repleto de misticismo e possui uma 
beleza natural imponente. É possível passear ao longo dos 22 quilômetros de comprimento do Rio Grijalva, 
que flui entre lindas paredes rochosas que dão vida ao lugar e que estão a mais de 1000 metros a cima 
do nível do mar. Conta com uma vegetação exuberante e fauna diversificada, com destaque para as 
espécies de crocodilos, macacos-aranha e aves aquáticas. Essa enorme falha geológica se originou há 
aproximadamente doze milhões de anos, onde é possível admirar cavernas nas quais se encontram 
pinturas rupestres, que hoje são parte da história da humanidade.

ATRAÇÕES EM CHIAPAS

http://www.bestday.com.br/chiapas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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CASCATAS DE ÁGUA AZUL
Localizadas a 64 km ao sul de Palenque, estas cascatas são formadas pelo Rio Água Azul, o qual está 
ligado em sua extremidade com o Rio Shumulha. Suas águas criam uma tonalidade azul anil que ao se 
misturar com a vegetação esverdeada, a brisa constante e o som da água, fazem deste lugar um dos 
mais espetaculares e inesquecíveis no México. Ao visitar as cascatas também poderá acampar, nadar, 
tirar lindas fotos, bem como comprar artesanatos com os vendedores locais. 

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
Esta pequena cidade foi estabelecida como “povoado de índios” pelos monges dominicanos, mas se transformou 
em uma das colônias mais importantes da província colonial graças a suas fazendas e construções antigas. 
Lá é possível fazer a Ruta de la Independencia (Rota da Independência) seguindo os passos de Fray Matías 
de Córdova. Comitán é uma interessante atração e chama a atenção de quem gosta de história.

http://www.bestday.com.br/Chiapas/Hoteis/Comitan_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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PALENQUE 
As grandes metrópoles da cultura maia foram construídas na região de selva de Chiapas. A aproximação 
com seus deuses, os gostos pela arquitetura e a perfeição escultural estão muito bem refletidos da 
zona arqueológica de Palenque, lugar onde se encontram edifícios perfeitamente preservados. 

Surpreenda-se com El Palacio (O Palácio), uma complexa estrutura com pátios, passarelas e torres. 
Conheça também o Templo de las Inscripciones (Templo das Inscrições), que não só é conhecido por 
sua arquitetura refinada, mas também porque nele, em 1949, foi encontrado um enorme mausoléu que 
protegia a tumba do Rei Pacal, cercada de ofertas e itens de jade que hoje podem ser apreciadas no 
Museu Nacional de Antropologia e História na Cidade do México.

YAXCHILÁN
Reconhecida por sua grande quantidade de esculturas entalhadas com excelente precisão e detalhes, 
esta cidade pertencente à civilização maia, é outra importante atração turística e cultural do estado de 
Chiapas. Está localizada a poucos metros do Rio Usumacinta, transformando-a em um santuário que 
une as maravilhas criadas pelo homem com as obras da natureza.

http://www.bestday.com.mx/Palenque/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-esp&utm_term=/
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BONAMPAK 
Esta zona arqueológica também pertence às cidades que estão na orla do Rio Usumacinta e está 
localizada no coração da Selva Lacandona, a aproximadamente 30 km de Yaxchilán, da qual foi dependente 
por algum tempo. Ao visitá-la poderá conhecer mais do dia a dia dos habitantes antigos graças a pinturas 
vistosas em seus muros, as quais datam ano 790. 

ROTA DO CAFÉ
Esta rota é um projeto ecoturístico pelas fazendas de café na região de Soconusco, no sudoeste de 
Chiapas. Os passeios se realizam em plantações de café e reservas no meio da selva, passando por 
rios, riachos, cascatas, além de contar com várias espécies de animais. Este passeio é ideal para os 
viajantes que buscam aventura, diversão e interação total com a natureza. A Rota do Café visa proporcionar 
uma experiência de vida única e aumentar a consciência ecológica de cada pessoa.
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CHIAPA DE CORZO 
Esta pequena cidade está localizada no centro do estado de Chiapas, a somente 15 km de Tuxtla Gutiérrez. 
Em Chiapa de Corzo encontrará alguns museus, como o da Marimba, o Laca e o ex-convento de Santo 
Domingo, além de ser um excelente produtor de artesanatos, com destaque para os bordados, trajes 
típicos e outros objetos de madeira.

TAPACHULA
Tapachula ocupa parte da Sierra Madre e da Llanura Costera del Pacífico (Planície Costeira do Pacífico), 
por isso tem um relevo muito irregular. A temperatura costuma mudar ao longo do dia, onde é possível 
desfrutar de uma manhã quente e tarde com o clima mais ameno e diferentes graus de umidade, sendo 
agradável para todos os tipos de viajantes. Sua arquitetura predominante é caracterizada por cores vivas 
nas fachadas com acabamento em madeira e varandas de ferro forjado.

De algumas partes da cidade é possível apreciar o Volcán Tacaná (Vulcão Tacaná), que está a 4.100 
metros a cima do nível do mar e se divide entre o México e a Guatemala. Tapachula é também famosa por 
possuir fazendas de café e por suas lindas paisagens naturais.

http://www.bestday.com.br/Chiapas/Hoteles/Tapachula_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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SAN JUAN CHAMULA 
Visite este pitoresco povoado habitado em sua maioria por grupos indígenas que preservaram seus costumes 
e tem a agricultura, o turismo e a venda de seus artesanatos como principal fonte de renda. San Juan 
Chamula está localizada a 10 km de San Cristóbal de las Casas, sendo possível aproveitar e conhecer as 
duas cidades nas mesmas férias.

ZOOMAT
O Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro se encontra na parte sul da cidade de Tuxtla Gutiérrez, 
na reserva conhecida como El Zapotal. Caminhará por vielas com mais de 2,5 km onde poderá ver as 
espécies que habitam o estado de Chiapas, algumas delas ameaçadas de extinção. Durante o passeio 
é possível observar javalis, veados, perus e onças negras. Além disso, conta com uma sala audiovisual, 
cafeteria e espaço para refeições.  
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A SELVA LACANDONA
Com uma extensão territorial de mais de 900 mil hectares, ocupando 13% de todo o território do 

estado, a Selva Lacandona é outra impressionante atração de Chiapas. Neste vasto território local 

também conhecido como “Deserto de la Soledad” (Deserto da Solidão) é possível realizar atividades 

de todo tipo, desde as mais relaxantes caminhadas e observação de pássaros até aventuras como 

rafting, por essa razão é uma excelente opção para os amantes do ecoturismo.

A Selva Lacandona também abriga 70 espécies de mamíferos e mais de 300 espécies de aves, sendo 

considerada um dos ambientes naturais mais completos do país, além de ser habitada pelo povoado 

maia lacandón.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Fundada em 1528, San Cristóbal recebeu seu nome por seu primeiro bispo, Bartolomé de las Casas, 
que era um defensor fervoroso dos direitos dos indígenas da região. Este povoado abriga o Templo de 
Santo Domingo, uma detalhada estrutura barroca que agora é um excelente museu da cultura maia. 

Hoje em dia, San Cristóbal de las Casas é um clássico povoado colonial com um famoso e vivo coração 
indígena. Possui calçadas de paralelepípedo, telhados vermelhos, igrejas imponentes e pequenas 
praças arborizadas. Ao redor de San Cristóbal se encontra numerosos povoados tradicionais indígenas 
nos quais não se falam menos de 10 dialetos diferentes.

TUXTLA GUTIÉRREZ
Esta cidade cresceu muito ao longo de sua história, prova disso é sua moderna infraestrutura, mas sem 
que isto tenha feito com que perdesse sua essência. Por ser a capital de Chiapas, conserva o encanto 
que caracteriza seus povoados vizinhos, oferecendo várias opções gastronômicas e culturais, assim 
como um ótimo ambiente para negócios. Como muitas cidades do México, Tuxtla Gutiérrez conta com 
uma Praça Matriz (zócalo), ideal para conviver com seus habitantes e absorver seus costumes e estilo 
de vida.

http://www.bestday.com.br/san-cristobal/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/tuxtla/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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A gastronomia de Chiapas nos proporciona o privilégio de provar sabores típicos mexicanos com uma 
grande variedade de pratos à base de raízes indígenas que são o orgulho destas terras.

COMIDA TÍPICA
Desfrutar de uma boa comida faz parte do dia a dia de Chiapas. Entre os alimentos se destacam o mole 
chiapaneco (comida preparada com pimentas e chocolate), e os tamales chiapanecos (espécie de 
pamonha recheada), elaborados com ervas e condimentos locais, como açafrão e a erva santa (uma 
erva aromática).

Existem comidas típicas em cada região do estado, como por exemplo, em San Cristóbal de las Casas 
encontrará deliciosas carnes frias, como o presunto serrano e a butifarra (embutido típico da 
Espanha), os saborosos queijos de bola de Ocosingo, os pictes ou tamales de elote (tamales mais 
concentrados) de Tuxtla Gutiérrez, assim como sua saborosíssima carne de porco com mole.

Por se tratar de um estado que conserva orgulhosamente suas raízes indígenas, na alimentação não é 
diferente, já que muitos de seus pratos possuem como ingredientes principais o feijão, milho, grão de 
bico e outros legumes e ervas característicos da região. Uma prova disso são os tamales de chipilín 
(tamales que levam uma especiaria típica da região), os quais estão presentes nas festas de Chiapas, 
especialmente no Día de la Candelaria, que é uma festa que acontece dia 2 de fevereiro no país inteiro.

Em Chiapas, os doces artesanais são tão variados quanto à comida. Em San Cristóbal são preparados 
doces de camote y membrillo (doces de batata doce e marmelada); em Chiapa de Corzo os famosos 
“suspiros” (bolinho típico preparado com farinha de mandioca); Em Tuxtla Gutiérrez o puxinú, um 
doce feito com sorgo (uma espécie de cereal) e coberto com mel.

Ao visitar alguma das cidades ou povoados do estado de Chiapas, encontrará tanta variedade na hora 
das refeições que a escolha será um tanto quanto difícil. Suas opções vão desde botanero (petiscos) 
ou uma cantina onde as bebidas são acompanhadas por aperitivos típicos, até trattorias com especialidades 
italianas ou restaurantes de cocina mexicana gourmet (culinária mexicana gourmet).

GASTRONOMIA EM CHIAPAS

http://www.bestday.com.br/Tuxtla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/San-Cristobal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chiapas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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CAFÉ CHIAPANECO
Fazendas como Irlanda, Argóvia, Hamburgo e Chiripa, são só algumas das muitas que se encarregam 
de produzir esta semente aromática, tornando o estado o principal produtor de café no México. As 
condições climáticas, a terra e a grande experiência dos cafeicultores, fez com que sua qualidade seja 
reconhecida a nível internacional.

OUTRAS BEBIDAS
Quando faz muito calor, é possível se refrescar com um delicioso tascalate ou com um pozol, duas 
bebidas típicas à base de milho, as quais podem ser consumidas com seu sabor natural ou prepará-las 
de forma especial acrescentando cacau, leite, horchata (bebida feita com arroz) e baunilha. Ambas são 
parte da herança culinária da época pré-colombiana. 
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COMPRAS EM CHIAPAS

O trabalho artesanal feito pela população de Chiapas juntamente com a música e a dança, formam uma 
combinação chamativa entre tradições e folclore.

Os artesanatos tzotziles (feitos pelos maias dessa região), os castiçais e vasos de barro, todos 
delicadamente detalhados, são exemplos da criatividade dos moradores de Chiapas. O tear de cintura 
(tear em forma de cinturão) e a utilização de matérias-primas locais fazem com que essas peças sejam 
muito apreciadas e procuradas pelos visitantes.

http://www.bestday.com.br/chiapas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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MERCADOS LOCAIS
Poderá comprar lindas roupas feitas por artesãos da região enquanto mergulha na cultura local. Um 
aspecto curioso é que cada povoado possui seu estilo próprio de bordado. Nos mercados e shoppings 
de Chiapas também encontrará calçados, poncho, vestidos, xale e todos os tipo de toalhas. 

GALERIAS TAPACHULA
Situado em Tapachula e considerado o maior shopping do estado de Chiapas, Galerias Tapachula 
é um moderno estabelecimento onde encontrará inúmeras opções para realizar suas compras. Conta 
com mais de 100 lojas, entre joalheria, acessórios, calçados, bem como diversão, saúde e beleza, além 
de uma praça de alimentação, cinemas e jogos para as crianças.

http://www.bestday.com.br/Chiapas/Hoteles/Tapachula_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM CHIAPAS

A vida noturna em Chiapas é uma parte importante de seus atrativos, já que geralmente é a atividade 
que completa um dia cheio de aventuras e passeios pelos diferentes ambientes naturais e culturais 
do estado.

Se está em Tuxtla Gutiérrez, o mais comum é ver as pessoas se reunindo durante as noites no Parque 
de la Marimba para escutar grupos ao vivo que tocam este instrumento. Também se reúnem em cafés 
em busca de um ambiente mais tranquilo para conversar, enquanto outros preferem ir ao restaurante 
Las Pichanchas e presenciar seu espetáculo, que se trata de uma comédia dos costumes e danças 
dos diversos grupos indígenas do estado. Claro que, como qualquer cidade moderna, Tuxtla também 
oferece divertidos bares e casas noturnas.

Em Tapachula é comum ir para casas noturnas, enquanto em San Cristóbal de las Casas é possível 
caminhar pelo calçadão antes de decidir onde tomar um drinque. A vida noturna nessa cidade é um 
pouco mais variada e tem opções para todos os gostos, desde artes até lugares com muita diversão. 

http://www.bestday.com.br/Chiapas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Tuxtla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chiapas/Hoteis/Tapachula_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/San-Cristobal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chiapas-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM CHIAPAS

Visitar o impressionante Canyon do Sumidero e fazer um passeio de barco pelo Rio Grijalva 

Admirar as belezas naturais das Cascatas de Água Azul.

Explorar as zonas arqueológicas de Palenque, Yaxchilán e Bonampak.

Conhecer San Cristóbal de las Casas, suas ruas de paralelepípedos, praças e igrejas.

Caminhar pela Rota do Café visitando as principais fazendas de café e conhecer de perto 

esta aromática bebida.

Saborear sua extensa variedade gastronômica, nas quais se destacam o mole chiapaneco 

(comida preparada com pimentas e chocolate), os tamales de chipilín (espécie de pamonha 

recheada que levam uma especiaria típica da região), os suspiros de yuca (bolinho típico 

preparado com farinha de mandioca), e se refrescar com um bom copo de pozol (bebida à 

base de milho).

Visite seus mercados típicos, conheça seus artesanatos e leve para casa lindas recordações.
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