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DESCUBRA COZUMEL
A ilha de Cozumel também conhecida como Ilha das Andorinhas possui encantadoras praias com águas 

de um azul-turquesa intenso, bem como coloridos recifes que atraem milhares de mergulhadores do 

mundo inteiro. Segundo estatísticas a ilha é o principal destino para cruzeiros de toda a América 
Latina, um segmento do turismo considerado o propulsor da economia local. Além de ser um dos poucos 

lugares do Caribe mexicano onde o pôr do sol pode ser admirado desde o mar.

Esta fascinante ilha também é um paraíso para as compras! Caminhando pela Orla Marítima você 

encontrará lojas especializadas em joias e perfumes com o conceito Duty Free, ou seja, livre de impostos. 

Devido à tranquilidade de suas ruas, a simpatia de seus habitantes e a beleza de seus recursos naturais, 

sem dúvida alguma, este rincão com coração mexicano e alma caribenha o encantará.
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MERGULHO E SNORKELING
O mergulho é uma das principais atividades aquáticas da ilha! O mundo submarino de Cozumel é realmente 

incrível, nele os ousados mergulhadores encontrarão uma belíssima paisagem formada pela segunda 
maior barreira de arrecifes do mundo, superada somente pelo da Austrália, além de raias, tartarugas 

marinhas, peixes multicoloridos e corais de diversas formas. 

Praticar snorkeling em Cozumel é a maneira mais relaxada de conhecer a maravilhosa vida marinha da 

ilha. Com águas límpidas e tranquilas todas as praias a oeste da ilha são propícias para a prática deste 

esporte. Você ficará surpreendido, quando observar que caminhando apenas alguns metros dentro do 

mar os peixes ficarão todos ao seu redor. Quando caminhar alguns metros dentro do mar e perceber 

como os peixes o rodeia.

http://www.bestday.com.br/Cozumel/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
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Conta com encantadoras praias com águas do mar azul - 
turquesa.

Preferido para mergulhar e praticar snorkeling, onde você 
encontrará uma parte do recife Mesoamericano considerado 
o segundo maior do mundo.

Porto número um na América Latina para a chegada de 
cruzeiros internacionais.

Com os mais encantadores pores de sol sobre o mar.

Ideal para compra de joias e perfumes com os benefícios do 
Duty Free.

É a maior ilha habitada de todo o México.

PERFIL DE COZUMEL
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A Ilha de Cozumel por possuir a segunda maior barreira de recife de corais do mundo e uma maravilhosa 
diversidade de vida marinha, sempre se caracterizou por oferecer condições de mergulho, tanto amador 
quanto profissional, como uma de suas atrações aquáticas principais.

Não podemos deixar de mencionar os atrativos naturais de valor inestimável do lugar, tais como o 
magnífico pôr do sol sobre o Mar do Caribe e a transparência de suas águas azul-turquesa, que 
permite observar a olho nu os cardumes de peixes multicoloridos, bem como sua atmosfera pitoresca 
e a simpatia de seus moradores.

MERGULHO
Os expertos consideram Cozumel como um dos melhores lugares para mergulhar a nível internacional, 
por contar com uma impactante vida marinha no Parque Nacional Arrecifes, entre os quais destacamos 
os mais conhecidos, como Palancar, Paraíso, Santa Rosa, El Paso del Cedral, Columbia, Villa Blanca 
e Tormentos, todos com uma visibilidade média que varia entre 35 e 65 metros de profundidade.

Os mergulhadores mais experientes passam incríveis momentos nos recifes localizados ao sul da ilha, 
porque nesta área a prática deste esporte é mais desafiadora, por causa das fortes correntes marinhas, 
além de se destacar também por suas cores vivas e rara beleza. Maracaibo, um dos maiores desafios 
submarinos, possui uma área conhecida como “Parede de Maracaibo” formada por túneis cobertos de 
corais com até 490 metros de profundidade.

ATRAÇÕES EN COZUMEL

http://www.bestday.com.br/Cozumel/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Cozumel/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
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SNORKELING
Praticar snorkeling em Cozumel é uma experiência única. Dependendo de sua preferência, há áreas 

para a prática desta atividade a poucos passos de distância da beira-mar ou a poucos metros mar adentro. 

No Parque Chankanaab basta descer uma escada até dentro d´água, para logo em seguida ser ver 

cercado pelos peixes. Por outro lado, na praia Dzul Há, a mais ou menos 4 metros de profundidade, há 

uma grande variedade de espécies aquáticas deslumbrantes, como lagostas, caranguejos, raias e 

peixes de diversas cores.

PRAIAS DO ORIENTE
Ao leste da ilha estão localizadas encantadoras praias semivirgens com ondas e correntes mais fortes, 

motivo pelo qual é necessário ter muito cuidado. Para chegar a estas praias recomendamos alugar um 

carro e conduzir pela Avenida Juárez até chegar à Rodovia Transversal.

Estas praias estão localizadas em uma região pouco explorada pelo turismo, onde encontrará quiosques 

que oferecem serviço de bar e restaurante. Punta Morena e Chen Rio são os pontos mais populares 

para estacionar o carro e passar o dia inteiro divertindo-se na praia e degustando saborosos pratos a 

base de frutos do mar. 

http://www.bestday.com.br/carros/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/carros/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
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PRAIAS DO OCIDENTE
As praias localizadas ao largo da costa de Playa del Carmen quase não possuem ondas e sua 
corrente marinha é quase imperceptível. Algumas delas são públicas e contam com clubes de praia, 
onde poderá relaxar a beira-mar apreciando o pôr do sol, além de oferecerem atividades e instalações 
de lazer para uma experiência mais completa.

As praias Uvas, San Francisco, Mr Sancho´s e Paradise Beach oferecem serviços de bar e restaurante, 
piscina e área com espreguiçadeiras, bem como brinquedos infláveis dentro do mar e atividades aquáticas 
para se divertir em família. A Praia Mía, além de contar com os mesmos serviços das outras possui uma 
cidade maia submarina e é ideal para a prática de snorkeling.

A ORLA MARÍTIMA
Caminhar pela Orla Marítima de Cozumel é um passeio obrigatório para todo o turista que visita à 
ilha, pois nela estão concentrados os comércios de artesanato, perfumes, joias, alguns dos melhores 
restaurantes e casas noturnas. Da orla também é possível apreciar um inesquecível pôr do sol e ver os 
majestosos cruzeiros, um panorama que distingue este destino praieiro. Além disto, encontrará outros 
lugares para tirar fotografias, como os monumentos: a bandeira, ao mergulhador e à miscigenação, 
todos eles com o Mar do Caribe como plano de fundo.

Do outro lado da Orla Marítima está o Parque Benito Juárez, que é um dos principais da cidade e 
onde encontrará lojas de souvenirs, centros de consumo e alguns artistas locais oferecendo suas 
melhores criações.
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PARQUE NATURAL CHANKANAAB
Neste parque encantador, especialmente projetado para preservar a natureza, você terá a  oportunidade 
de explorar o interessante mundo submarino da ilha de uma maneira mais divertida e segura. Considerada 
como patrimônio da ilha a Lagoa de Chankanaab com suas águas transparentes e uma abundante 
fauna se conecta com o Mar do Caribe através de tuneis e canais subterrâneos.

No parque também encontrará um Jardim Botânico com mais de 350 espécies de plantas, além de contar 
com uma área maia que possui réplicas de construções da época pré-hispânica, áreas de descanso 
com redes, um píer muito seguro para as crianças e um programa de nado com golfinhos.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAN GERVÁSIO
Esta é a zona arqueológica mais importante de Cozumel, o qual conserva uma grande parte de suas 
tradições e mistérios. Este lugar no passado foi um importante centro de cerimônias, ponto de encontro 
dos maias que vinham do continente para oferecer homenagens à deusa do amor e da fertilidade Ixchel. 
Além disto, durante a época clássica e pós-clássica este foi um ponto estratégico para o comércio e o 
desenvolvimento político da área.

ISLA PASIÓN
A Isla Pasión por estar longe dos grandes centros oferece uma atmosfera de tranquilidade ao norte de 
Cozumel. Conta com um restaurante e loja de souvenirs, além de propiciar atividades aquáticas, como 
passeio em lancha pelos mangues e tours em jeep pela selva.
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GOLFE
Para os amantes deste apaixonante esporte, Cozumel oferece um impressionante campo de 18 buracos, 
com 6.900 jardas de mangues e paisagens selváticas. O campo de golfe está localizado dentro do 
Cozumel Country Club e foi projetado por Nicklaus Design Group, que considerou a preservação do 
meio ambiente. Uma das características deste campo é a combinação dos buracos com trajetórias 
curtas e largas com a finalidade de convertê-lo em um desafio tanto para jogadores experientes como 
para amadores.

PARQUE ECOLÓGICO PUNTA SUR
O Parque Ecológico Punta Sur foi projetado especialmente para os amantes da natureza. Conta com 
1000 hectares de terreno protegido e uma grande diversidade de flora e fauna, além de uma longa 
extensão de praias com águas azul-turquesa transparentes, onde é possível ver facilmente os arrecifes 
de corais.

O lugar é único e conta com um mirante na Laguna Colômbia, onde poderá avistar a uma curta 
distância enormes crocodilos e aves exóticas, além de ser o lugar preferido das tartarugas marinhas 
para desovar. No parque também está localizado o Museu da Navegação, que exibe a evolução desta 
atividade desde os antigos maias até os dias atuais.
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FEIRA DE CEDRAL
Esta feira acontece anualmente no pequeno povoado de Cedral, que está situado a poucos quilômetros 
ao sul de San Miguel de Cozumel, em homenagem a Santa Cruz, que segundo contam salvou a vida 
dos sobreviventes que se refugiaram na ilha depois do ataque à Sabán durante a Guerra das Castas. 
Nessa feira que é realizada entre os dias 29 de maio e 15 de abril acontecem danças folclóricas regionais, 
exibições de gado, instalação de barracas de comida e corrida de touros.

DISCOVER MÉXICO PARK
Descubra o México neste exclusivo parque temático e museu, onde você terá a oportunidade de explorar 
os muitos pontos turísticos do país em um só lugar conhecendo sua diversidade cultural, história e 
arquitetura. Os passeios pelo parque são com um guia que apresentará e explicará as maravilhas 
mexicanas à medida que passam pelas réplicas em miniatura de sítios arqueológicos e edifícios coloniais 
que foram muito importantes no país, além de visitar exposições de arte permanentes e temporais.

O parque também possui uma sala de vídeos interativos que narram às tradições mexicanas e um 
Museu de Arte Popular onde são expostos objetos confeccionados por artistas de toda a república.
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MUSEU DE LA ISLA
Está localizado no centro da cidade e foi projetado para servir como fonte de informações e educação 
ecológica. O museu possui quatro salas de exibição com uma ampla visão geográfica e histórica de 
Cozumel, além de oferecer exposições de artistas nacionais e internacionais.

Entrando na primeira sala você conhecerá os lugares mais relevantes da ilha e encontrará um esboço 
de sua origem, bem como de sua evolução geológica. Na segunda sala está representado o fundo 
do mar, onde é possível conhecer o frágil ecossistema que se desenvolve ao redor dos arrecifes. Na 
terceira sala está exposto o legado da cultura maia e a quarta sala foi dedicada aos responsáveis pela 
formação da atual população da ilha.
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CARNAVAL DE COZUMEL
O carnaval é uma das festas que mais representativas da ilha, sendo celebrado durante o mês 
de fevereiro. O evento é comemorado durante cinco dias, com muita música, danças nos principais 
parques, desfiles cheios de cor e alegria, bem como com deliciosos pratos da cozinha típica mexicana.

O momento mais esperado do carnaval é a apresentação dos Grupos de Danças formado por 
crianças, jovens e adultos que competem mostrando suas coreografias preparadas com meses de 
antecedência. Sem dúvida, o carnaval de Cozumel, uma das festas mais esperadas pelos moradores 
da ilha, é o melhor do Caribe Mexicano.

TRAVESSIA SAGRADA MAYA
A Travessia Sagrada Maya é um evento anual que recria a peregrinação realizada pelos canoeiros 
maias, todos os anos, saindo de Polé (Xcaret) e remando até Kuzamil (Ilha de Cozumel), com o objetivo 
de levar oferendas de todos os povoados ao Templo da Deusa Ixchel.  Está tradição mais antiga da 
cultura maia é conservada até os dias atuais, assim que os participantes se preparam com meses de 
antecedência guardando o devido respeito ao mar, que os maias consideravam como uma das entradas 
para o mundo inferior.
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A culinária de Cozumel sofre influências de sua posição geográfica como ilha, da proximidade com o 

estado de Yucatán e a constante interação com culturas de outros países. Os restaurantes que servem 

peixes e mariscos são muito comuns nas ruas do centro, nos clubes de praia e na avenida costeira na 

região leste da ilha.

Cozumel por ser um lugar onde as tradições estão profundamente enraizadas entre os habitantes possui 

restaurantes que estão funcionando a muitos anos. Os principais clientes são os próprios residentes que 

costumam fazer recomendações aos turistas para que seus passeios pela ilha sejam complementados 

pela melhor gastronomia do destino. 

PALMERAS
Fundado em 1976 é um dos restaurantes mais tradicionais da ilha. Localiza-se na Av. Rafael Melgar 

(Orla Marítima), em frente ao píer aonde chegam as balsas que vêm de Playa del Carmen. Ao anoitecer 

a iluminação do restaurante cria um ambiente extremamente acolhedor ideal para admirar o Mar do 

Caribe e também para observar o que acontece na orla da cidade.

GASTRONOMIA EM COZUMEL

http://www.bestday.com.br/Cozumel/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Cozumel/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
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GUIDO’S
Neste restaurante inaugurado em 1978 encontrará pratos suíço-italianos de alta qualidade, bem como 

peixes, mariscos e carnes, além de uma grande variedade de vinhos internacionais e a famosa jarra de 

sangria da casa. As especialidades da casa são a pizza e a lasanha, ambas preparadas em um forno 

de lenha, o que lhes dá um toque rústico característico do estabelecimento. Conta com uma excelente 

localização em frente à Orla Marítima.

CASA DENIS
Funcionando desde 1945 e administrado pela mesma família que o inaugurou, o pequeno restaurante 

Casa Denis por sua tradição e história é muito importante na ilha e encanta seus clientes oferecendo 

pratos da cozinha yucateca e a saborosa culinária de frutos do mar. Conta com uma privilegiada 

localização na Praça Benito Juárez,  perto do píer e rodeado por lojas de artesanatos.
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PEPE’S 
A especialidade deste restaurante são os cortes nobres de carne, além de variados pratos da cozinha 

internacional, bufê de saladas e uma excelente carta de vinhos. Está localizado na Av. Rafael 

E.Melgar no segundo andar de um edifício de onde oferece uma excelente vista ao mar através de 

suas grandes janelas.
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COMPRAS EM COZUMEL
O setor de compras em Cozumel se desenvolveu muito e as oferecem mais do que os costumeiros 
estabelecimentos praieiros. Durante seus passeios pela ilha você encontrará lojas que vendem desde 
artesanato tradicional até roupas de marcas reconhecidas, finas joias e perfumes importados. O material 
mais utilizado e apreciado nos acessórios é o coral negro, com o qual adornam brincos, pulseiras e colares.

Em Cozumel existem três áreas comerciais principais, uma em toda a extensão da Orla Marítima no 
centro, outra no mercado de artesanatos ao lado da praça principal e por último o Terminal de Cruzeiros 
mais ao sul da ilha.

JOIAS E PERFUMES
Em Cozumel terá a oportunidade de comprar e admirar finíssimas joias de ouro, prata, pedras 
preciosas e diamantes. Além disto, nas perfumarias do lugar encontrará as mais delicadas fragrâncias 
de marcas reconhecidas.

Tanto as joalherias como as perfumarias oferecem incríveis preços livres de impostos (Duty Free), o 
que as transformam em um lugar ideal para comprar presentes ou simplesmente adquirir uma bela 
recordação desta ilha do Caribe mexicano.

http://www.bestday.com.br/Cozumel/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Cozumel/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
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PUNTA LANGOSTA
Punta Langosta é o shopping mais importante de Cozumel e tem uma arquitetura muito diferente dos 
outros, pois foi construído ao ar livre. Conta com diversas lojas, onde encontrará boutiques de marcas 
famosas, joalherias e lojas de roupas, assim como restaurantes gourmet e fast food.

ARTESANATOS E SOUVENIRS
Por toda a extensão do Parque Benito Juárez e da Orla Marítima estão localizadas diversas lojas e 
barracas que oferecem uma grande variedade de objetos e roupas confeccionados à mão por artesãos 
mexicanos. Também encontrará objetos feitos de madeira e outros confeccionados com estrela do mar, 
conchas e corais. Além disto, poderá comprar peças e acessórios com estampas originais e fabricadas 
em série, como camisetas, canecas, chaveiros, canetas e outros souvenirs.
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VIDA NOTURNA EM COZUMEL
Cozumel se caracteriza por ter uma atmosfera mais relaxada pelas noites, à diferença de Playa del 
Carmen e Cancún. Para iniciar a noite . uma boa opção é caminhar pela Orla Marítima para observar o 
pôr do sol seguindo em direção ao Parque Benito Juárez que oferece uma diversidade de restaurantes 
e bares nos quais poderá saborear deliciosos pratos ou tomar alguns coquetéis.

A diversão continua na Orla Marítima, onde estão 
localizados bares que oferecem música de DJs ou 
artistas ao vivo, entre os quais mencionamos o 
Carlos’n Charlie’s e o Señor Frog’s, que além 
serem os preferidos pelos turistas e moradores 
da ilha possuem um conceito mais casual, onde 
o bom humor e a criatividade dos garçons fazem 
a diferença.

As praias ao leste da ilha são ótimas para observar 
a lua e uma excelente alternativa para os bares e 
discotecas do calçadão.
Agora! Se você está hospedado em algum dos 
hotéis All Inclusive de Cozumel, poderá aproveitar 
para divertir-se nos bares e discotecas do complexo. 
Alguns destes hotéis oferecem shows e outras 
atividades divertidas para realizar à noite.

http://www.bestday.com.br/Cozumel/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ferias-Tudo-Incluido/Hoteis/Cozumel/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM COZUMEL
Mergulhar, praticar snorkeling ou fazer um passeio em um barco com casco de vidro para 
observar a impressionante fauna marinha da ilha.

Visitar algum dos clubes de praia na região oeste da ilha e realizar qualquer uma das 
atividades aquáticas propostas.

Alugar um carro e percorrer a região leste da ilha, onde estão localizadas encantadoras 
praias semivirgens.

Admirar o pôr do sol da Orla Marítima, uma paisagem única do Caribe mexicano.

Tirar fotos dos magníficos cruzeiros que chegam à ilha.

Passear pelo Parque Benito Juárez e pela Avenida Rafael E. Melgar (Orla Marítima), em 
busca dos melhores souvenirs.

Visite as joalherias e perfumarias com o conceito Duty Free.

Dedicar o dia para explorar as atrações naturais dos parques Punta Sur e Chankanaab.

Conhecer a zona arqueológica de San Gervásio, uma cidade mística antiga de grande 
importância para a cultura maia.
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