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DESCUBRA CUERNAVACA
Cuernavaca é a capital do estado de Morelos, no México, conhecida como “A Cidade da Eterna Primavera” 
devido ao seu agradável clima durante quase todo o ano. Sua magia e cultura que datam tempos antigos 
fazem de Cuernavaca um excelente destino de férias para todos aqueles que gostam de contemplar a flora, 
a fauna, as belezas naturais, zonas arqueológicas, bem como belas praças e edifícios de estilo colonial 
cheios de história. Sem dúvida, seu acolhedor clima, as atrações naturais e a proximidade com a Cidade do 
México, fazem de Cuernavaca um favorito destino de férias para turistas nacionais e estrangeiros.

CIDADE DAS FÉRIAS
Cuernavaca é considerada um dos lugares favoritos para viagens de fins de semana para os 
moradores da Cidade do México, devido à sua proximidade e seu excelente clima. Aparentemente 
isto não é novidade, pois o hábito de visitar Cuernavaca existe desde a época dos astecas. Antes da 
conquista espanhola, os imperadores astecas costumavam passear “sentados em seus tronos” 
conduzidos a partir do centro da Cidade do México ou Tenochtitlán como era conhecido.

UM POUCO DE HISTÓRIA
Cuernavaca está habitada desde o ano de 1200 a.C., por isso é uma das cidades mais antigas do México. 
Hernán Cortés instalou-se aqui e construiu um castelo onde viveu até 1540, antes de voltar para a 
Espanha, o padre José Maria Morelos e Pavón abrigou-se em Cuautla de Amilpas por algumas semanas, 
na época da resistência da independência do México e durante a Guerra da Reforma, inclusive 
Cuernavaca se tornou a capital da República Mexicana por alguns dias!

Desde a época pré-hispânica personalidades famosas têm escolhido Cuernavaca como o local ideal 
para relaxar ou até mesmo estabelecer suas residências, incluindo figuras como Hernán Cortés, Maximiliano 
de Habsburgo, Plutarco Elías Calles e antigos imperadores astecas, além de outras personalidades 
como o grande psicólogo e escritor Erich Fromm e o pintor David Alfaro Siqueiros, entre muitos outros.



2

Magnífico clima temperado quase todo o ano.

Excelente infraestrutura de hotéis para relaxamento e spas.

Cidade com história milenar, mostrada em museus e 
locais turísticos.

Inúmeros espaços para grupos e convenções.

Sede de corporativos e sucursais de empresas nacionais 
e internacionais.

Turismo ecológico nos arredores.

Estrategicamente localizada a poucos minutos da Cidade 
do México, Cuautla, Tepoztlán, Tequesquitengo e Temixco, 
além de contar com excelente acesso para Acapulco 
e Taxco.

PERFIL DE CUERNAVACA

http://www.bestday.com.br/Cuernavaca/Spa/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cuernavaca-por&utm_term=/
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Cuernavaca oferece aos visitantes inúmeras opções de lugares para conhecer e atividades para 
realizar. A cidade lhe permite estar em contato com a natureza, história, cultura e até mesmo 
encontrar o lugar perfeito para relaxar. Caminhar pelo centro de Cuernavaca visitando museus e 
antigos edifícios é fazer uma viagem ao México colonial antigo, no entanto com uma mescla do 
constante crescimento e da modernidade.

Além das ex-fazendas de cana de açúcar, muitas das quais agora são hotéis, existem também 
vários palácios, igrejas e zonas arqueológicas, mas Cuernavaca é mais conhecida pelos seus 
balneários, lagos e parques aquáticos, onde certamente terá grandes momentos.

BALNEÁRIO “AGUA HEDIONDA” 
Este lugar conta com uma lagoa de água doce que é considerada uma das melhores do mundo, devido 
a conter propriedades curativas em sua água. Está localizado na rua Felipe Neri em Cuautla.

BARRANCA DE AMANALCO  
Este belo acidente geográfico pode ser contemplado devido a uma das rotas turísticas mais antigas e 
de maior tradição da cidade, uma tranquila caminhada de 370 metros permite você admirar a exótica 
vegetação, os caminhos ecológicos que foram construídos no nível do canal do cânion, as pontes 
suspensas e esplanadas que são utilizadas como mirantes. Quando você visitar Cuernavaca aproveite 
para presenciar os impressionantes espetáculos de luz e som, teatro ao ar livre, eventos musicais, 

oficinas e visitas guiadas. 

ATRAÇÕES EM CUERNAVACA

http://www.bestday.com.br/cuernavaca/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cuernavaca-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/cuernavaca/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cuernavaca-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Cuernavaca/fazendas/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cuernavaca-por&utm_term=/
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CACHOEIRA DE ANTÓN

O Salto de San Antón é uma caída de água com mais de 45 metros de altura. Em 1933 foi construída 
uma escadaria, além de caminhos que permitiram contemplar o esplendor da natureza deste lugar.

GOLFE
A famosa e belíssima flora de Cuernavaca também é aproveitada para fins esportivos, porque graças 
à abrupta variedade de alturas na área, há uma grande variedade de espécies de plantas de diferentes 
ecossistemas que coexistem harmoniosamente. Desta forma, vários empresários aficionados pelo 
golfe aproveitaram para originar neste destino um mercado turístico e esportivo que atrai a prática 
deste esporte em um ambiente verdadeiramente paradisíaco. 

Destacam-se 7 campos de golfe desenhados por grandes especialistas, como o Percy Clifford, Joe Finger 
e Mario Shjetnan, que oferecem diferentes níveis de desafio, armadilhas surpreendentes e belíssimos 
greens, agradando tanto pela paisagem quanto pelo instinto de competição. Os campos de golfe em 
Cuernavaca estão listados entre os melhores do país e já sediou inúmeras competições nacionais e 
internacionais.
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JARDIM BORDA
Este é um lugar de inigualável beleza natural ideal para uma caminhada próximo ao centro de Cuernavaca. 
Foi criado no século XVIII e pertenceu a um antigo magnata e ourives chamado José de Borda. Este belo 
lugar oferece ao público uma vista de inúmeras flores e plantas, bem como piscinas e belas fontes. Aqui 
são realizadas muitas atividades culturais, como oficinas de fotografia e eventos literários, bem como 
conferências, danças e música, eventos cinematográficos para crianças e adultos, entre outros. Dentro 
do jardim também está localizado um pequeno museu que apresenta exposições de arte e história.

CATEDRAL DE CUERNAVACA
Os espanhóis se apoderaram de Cuernavaca em 
1521 e iniciaram a construção da Catedral em 
1529. Este grande complexo rodeado por várias 
capelas pequenas é um lugar com aspecto de 
fortaleza e conta com murais restaurados que 
mostram a influência de culturas orientais, pois 
se acredita que foram murais feitos por artistas 
trazidos da China ou das Filipinas. Um aspecto 
interessante da catedral é que sua construção foi 
concluída em 1552, ou seja, mais de 20 anos 
de construção!

A catedral está localizada em um lugar onde os 
terremotos são comuns e mesmo assim se mantém 
com suas estruturas sólidas, além do mais faz 
parte do grupo de mosteiros que em 1994 foram 
inscritos na lista de Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. É considerada uma das atrações 
mais importantes da cidade de Cuernavaca por 
seu grande valor arquitetônico e histórico.
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JIUTEPEC
Neste antigo povoado foram encontrados por todos os lados vestígios da cultura Tlahuica, como guinchos, 
selos e flechas, entre outros claros exemplos de que estas terras tenham testemunhado muitos importantes 
eventos históricos, desde períodos anteriores à chegada dos espanhóis. Entre suas atrações mais interessantes 
está um ex-convento franciscano do século XVI, com uma construção e influência regional dos primeiros 
anos da colônia. Jiutepec faz fronteira ao leste com Yuatepec, ao sul com Emiliano Zapata e ao oeste 
com Cuernavaca.

JARDIM ETNOBOTÂNICO 
O Museu de Medicina Tradicional e de Fitoterapia 
ou Jardim Etnobotânico está localizado 
dentro de uma casa de campo também conhecida 
como Casa da Índia Bonita, onde afirmam que 
o imperador Maximiliano mandou construir para 
uma mulher da região. No jardim interior foi 
erguido um pequeno pavilhão ocupado pelo museu 
de fitoterapia, no restante do terreno que em outra 
época foi um jardim, hoje se encontra o jardim 
etnobotânico que é considerado o mais importante 
da América Latina.
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MUSEU ROBERT BRADY
Localizado ao lado da Catedral, este museu contém uma coleção única de pinturas e artes decorativas de 
todo o mundo. As coleções foram reunidas por Robert Brady que durante a sua vida viajou incansavelmente para 
aumentar o seu acervo particular, reunindo mais de 1.300 peças que inclui móveis coloniais mexicanos, 
figuras pré-hispânicas e artes da África, das Américas, Oceania, Índia e do Extremo Oriente. Brady era 
um pintor e desenhista desta maneira teve uma visão criativa de organizar este enriquecedor mosaico de 
diferentes estilos e épocas. As quatorze acomodações estão da mesma maneira como Brady as deixou. 

MUSEU CASA ZAPATA
Utilizando como pretexto as emblemáticas ruínas do que foi a casa onde o general Emiliano Zapata 
nasceu em Anenecuilco, foi construído um espaço para o desenvolvimento cultural contemplando um 
auditório ao ar livre, um mural sonoro que conta a história do herói morelense, uma sala de múltiplas 
facilidades, uma galeria para exposições temporárias, áreas ajardinadas, além do museu que abriga as 
coleções arqueológicas, coloniais e históricas que os moradores quiseram preservar.

MUSEU DE FOTOGRAFIA ANTIGA EL CASTILLITO 
Construído com divisórias de tijolinhos para hospedar os guardas da ferrovia México-Cuernavaca 
durante a Revolução, este pseudo castelo abriga hoje em dia verdadeiros tesouros documentais de 
fotografia, desta maneira mostram jornais, experiências fotográficas e inúmeras imagens que são 
documentários do que esta maravilhosa arte representou ao longo da história.
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PAPALOTE CUERNAVACA
A coisa mais importante neste museu é o jogo, uma vez que você entre já começa a vivenciar uma 
divertida aventura, e a partir daí, todas as atividades, workshops, exposições e espetáculos estão 
direcionados a proporcionar um aprendizado e experimentação. Este museu é o irmão do Papalote 
da Cidade do México e está localizado em um edifício decorado com murais de grandes artistas 
mexicanos, como Diego Rivera e Alfaro Siqueiros, além de serem reconhecidos como os museus 
infantis mais importantes do mundo.

PALÁCIO DE CORTÉS (MUSEU REGIONAL CUAUNÁHUAC) 
O Palácio de Cortés é um belo edifício que data de meados do século XVI, sendo construído sobre 
uma pirâmide asteca que foi destruída e serviu como residência do conquistador Hernán Cortés até 
seu retorno à Espanha em 1540. Atualmente abriga o Museu Cuaunáhuac e é o lugar de uma 
importante coleção de artefatos pré-hispânicos e coloniais, bem como alguns murais muito importantes e 
bem conhecidos pintados por Diego Rivera em 1930, onde se pode contemplar um relato da história do 
México desde a época da conquista até os tempos da Revolução. Está localizado ao lado do Zócalo, 
no centro de Cuernavaca. 

TREM TURÍSTICO
Maravilhoso passeio cultural que ocorre através das principais ruas do centro histórico de Cuernavaca 
e outras áreas da cidade. É uma agradável excursão que detalha aspectos importantes dos cantos da 
cidade e sobre a vida de alguns célebres personagens que deixaram suas marcas por diversos motivos. 
Este trem pode ser abordado na praça General Carlos Pacheco, no centro da cidade.
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PARQUE NATURAL ACUÁTICO LAS ESTACAS

A preservação e a manutenção da beleza natural deste lugar têm feito ao longo dos anos que seja 
considerado e caracterizado como um parque inigualável perante a Associação Mundial de Parques 
Aquáticos Naturais. A origem do seu nome vem das estacas que eram colocadas à beira do rio para 
controlar a subida água, assim podendo irrigar as terras ao redor. O local foi declarado reserva natural 
do estado de Morelos e oferece vários serviços de conforto para seus visitantes, como áreas para 
nadar com corredeiras de até um quilômetro ou em rios de águas totalmente transparentes, além de 
restaurantes, bares e intermináveis comodidades. Vale mencionar que o parque oferece um 
programa ecológico para proteger sua fauna e flora, bem como um programa de tratamento de 
águas e reflorestamento.

TEPOZTLÁN
Considerado como Pueblo Mágico por sua atmosfera mística, cheio de energia e rodeado de 
montanhas, Tepoztlán tem sido famoso desde a época pré-hispânica. Este lugar é preferido por 
aqueles que amam as montanhas e pirâmides que apresentam um poder energético incomparável, 
assim como por aqueles que gostam de estar em contato com as tradições e antigas lendas do 
nosso país. Tepoztlan está localizado na colina de Tepozteco e é considerado o segundo mais 
importante ponto energético de todo o país, logo após as pirâmides de Teotihuacán. 
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LAGO ECOLÓGICO DE TEQUESQUITENGO 
O lago Tequesquitengo está localizado a 48 km de Cuernavaca, ao sul do estado, entre as cidades de 
Puente de Ixtla e Jojutla. A origem desta atração data de 1650, quando uma pequena aldeia foi 
estabelecida na cratera de um extinto vulcão e por razões ainda não esclarecidas foi se inundando 
pouco a pouco até formar este belo lago no qual hoje em dia o esqui aquático é um esporte popular, como 
também o mergulho para admirar esta misteriosa vila localizada no fundo do lago. Atualmente, 
quando o nível da água diminui, a torre da igreja que foi fundada nesta aldeia pode ser apreciada, 
criando um espetáculo único.

XOCHICALCO
Localizada a apenas 38 km ao sudoeste de Cuernavaca, esta é considerada uma das mais belas 
e importantes zonas arqueológicas do México, não só pelo seu valor arqueológico, mas também 
como um lugar sagrado e cheio de energia. Não se esqueça de visitar o museu da área e a Praça 
Cerimonial, onde você irá ver a pirâmide de Quetzalcóatl “a serpente emplumada”. Xochicalco foi um centro 
administrativo religioso e de negociações importantes, cuja construção está em forma de fortificação. 
Considerada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade.
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEOPANZOLCO
Esta bela zona arqueológica consiste em uma pirâmide principal e outros 14 monumentos muito menores, 

é famosa por acontecer de forma bastante peculiar a cada 21 de março o importante evento solar, 

conhecido como equinócio. O seu estilo é similar e contemporâneo ao do Templo Maior em Tenochtitlán 

e as zonas de Tlatelolco e Tena. Dentro de uma das áreas residenciais da cidade de Cuernavaca 

encontram-se vestígios do que parece ser um dos santuários mais importantes da região nos tempos 

pré-hispânicos.

ZOOFARI
Zoofari é um zoológico criado sob um conceito único, onde milhares de animais de 150 diferentes 

espécies convivem ao ar livre, permitindo que mais de um milhão de visitantes observem o meio 

ambiente da fauna do México e de muitos outros lugares do mundo perante rigorosas e planejadas 

condições de segurança.
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Cuernavaca conta com um pouco de tudo: restaurantes com cozinha internacional e regional, especialidades 
em peixes, mariscos, carnes, comida vegetariana e é claro, a típica comida mexicana. Existem inúmeros lugares 
para encontrar novos sabores e experiências gastronômicas para degustar todos os dias. Caminhar por seus 
mercados degustando petiscos mexicanos é definitivamente uma atividade que você não pode perder!

COZINHA 100% CUERNAVACENSE
Um prato clássico de Cuernavaca é o taco acorazado que é preparado com arroz vermelho, pimentões 
recheados, bife a milanesa ou carne seca e logo depois embrulhado em duas tortilhas. Uma deliciosa opção 
para saciar a sua fome e sendo encontrado em inúmeras barracas e restaurantes do centro da cidade. Você 
também terá que provar o tradicional pozole branco à base de milho branco e cabeça de porco, temperado 
com orégano, pimenta em pó, limão e cebola picada. Por toda a cidade você também encontrará barracas 
onde se vendem quesadillas de flor de abóbora, huitlacoche com milho e champignons ou gorditas de 
haba, feijão ou chales (pequenos pedaços de torresmo).  

GASTRONOMIA EM CUERNAVACA
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LAS MAÑANITAS
Este lugar é reconhecido internacionalmente como um dos 25 melhores restaurantes do México e 
do mundo. Seus clientes podem escolher entre uma exclusiva variedade de pratos mexicanos e 
internacionais. As especialidades da casa incluem pratos como o robalo, pargo do Golfo ao curry, 
filé Angus ou camarões à tamarindo, entre outros. Conta com mais de 200 vinhos da mais alta qualidade 
e é claro, que não poderia deixar de mencionar sua selecionada e deliciosa lista de sobremesas.

TEPOZTLÁN
Neste Pueblo Mágico localizado a apenas 30 
minutos do centro de Cuernavaca, podendo ir 
todo fim de semana para tomar café da manhã 
ou almoçar em seu mercado ou “feira” 
de comidas , onde irá encontrar iguarias como 
os impressionantes gafanhotos ao alho, 
as suculentas tortilhas de flor frijolillo ou as 
deliciosas orejitas de cazahuate, um saboroso 
cogumelo preparado com molho de amendoim 
e pimenta chipotle. Além disso, aqui nasceram 
os famosos Tepoznieves agora com lojas em 
quase todo o país.
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TEPOZNIEVES
É imperdoável chegar a Tepoztlán e não experimentar as Tepoznieves. Seus mais de 130 sabores 

possuem nomes tirados tanto das lendas locais como de anedotas sobre da empresa, além de serem 

preparadas artesanalmente com produtos 100% naturais.

EL COLORÍN
Com um ambiente de festa mexicana, o restaurante El Colorín é famoso pelo sabor tradicional de cada 

um dos seus pratos da cozinha mexicana. Você pode encontrá-lo no Rio Usumancita na colônia Vista 

Hermosa.

YECAPIXTLA
Povoado localizado a 50 minutos de Cuernavaca. 

Possui um dos pratos mais representativos do 

estado de Morelos, a carne seca de Yecapixtla, 

geralmente servida com guacamole. Aqui você 

também encontrará um ensopado muito particular, 

um delicioso caldo de porco, saborosas tostaditas 

de tutano, pés de galinhas com creme, tamales de 

iguana e de mojarra.
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COMPRAS EM CUERNAVACA
Quando um lugar foi palco de importantes eventos históricos e culturais de um país, seus habitantes 
tendem a expressar suas experiências e sentimentos de alguma forma. Por este motivo que Cuernavaca 
também é famosa, conta com seus maravilhosos e genuínos artesanatos e produtos feitos à mão 
elaborados por artesãos locais.

Os mercados locais, tais como os estabelecidos na Avenida Hidalgo e na Boulevard Juárez, no centro 
de Cuernavaca são excelentes lugares onde muitos destes belos artesanatos podem ser encontrados. 
Os materiais mais utilizados na criação desses itens são geralmente de cerâmica, prata, madeira, couro 
e tecidos de excelente qualidade.

Se tratando de couro nesta cidade, o design artesanal por excelência são as sandálias, únicas em seu 
gênero e devido a sua ótima qualidade alguns modelos conseguiram ser comercializados internacionalmente. 
Outros produtos em alta demanda são as pinturas a óleo, artigos de vidro soprado, móveis e esculturas 
de madeira e até mesmo objetos feitos com folhas de palmeira.

FEIRA ARTESANAL DE TEPOZTLÁN
Durante o fim de semana no povoado de Tepoztlán, 
uma de suas estreitas ruas se converte em uma 
feira de artesanatos muito concorrida, onde são 
vendidos objetos tradicionais e de arte da maior 
parte do país. O artesanato tradicional de Tepoztlán 
são as pequenas casas esculpidas em espinhos 
de ceiba, um parasita que se desenvolve na casca 
de algumas árvores na região. Atualmente as 
habilidades dos escultores também são aplicadas 
para a fabricação de móveis.
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ARTE E ARTESANATOS DE CUERNAVACA
Para encontrar artigos de fabricação artesanal, desde os mais simples como uma lembrança de uma 
viagem ou até os mais elaborados para decorar a sua casa, existem lojas especializadas, como 
Artesanías Azahares, com mais de 30 anos de tradição comercializando móveis, obras de arte, louças 
finas e artigos decorativos, incluindo o envio nacional e internacional. Há também o Mercado de 
Artesanatos, ao lado do Museu de Cortés, onde você irá encontrar objetos de cerâmica, pinturas, prata, 
têxteis e muito mais.

SHOPPING CENTERS 
Cuernavaca também conta com inúmeros e importantes shoppings onde você poderá comprar desde 
souvenirs mais simples até uma verdadeira obra de arte. Os mais populares são Galerias Cuernavaca 
e Plaza Cuernavaca, porém lembre-se que existem muitos outros locais por toda a cidade, onde você 
também poderá realizar excelentes compras.

BARRO DE TLAYACAPAN 

Localizado em Morelos, o município de Tlayacapan está focado na produção de argila, desta maneira você 
poderá encontrar de tudo, desde molduras para fotos, castiçais, cinzeiros, louças de barro até fontes. 
Para promover estes artesanatos é realizado em novembro de cada ano a Feira do Barro de Tlayacapan com 
apresentações artísticas que inclui música, dança, cinema, teatro e mostras artesanais, por isso é interessante 
aproveitar a oportunidade de conhecer esta feira ou simplesmente ir a Tlayacapan para comprar artesanatos de 
excelente qualidade a preços acessíveis.
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VIDA NOTURNA EM CUERNAVACA
A vida noturna em Cuernavaca conta com muitas opções para escolher, parecendo estar em festas 
todos os dias da semana devido à maioria de sua população ser muito jovem. Durante os fins de 
semana, a explosão de alegria se intensifica ainda mais, abrindo possibilidades de conhecer pessoas 
de todas as partes do mundo que visitam a cidade.

Para aqueles que amam a boemia e a trova existem inúmeros restaurantes, bares e clubes que vão 
preencher sua noite de muita música e romance. Os jovens festeiros vão para o centro em um dos 
variados clubes e bares que tocam os hits mais conhecidos do momento. Se estes ritmos não são 
do seu agrado, existem outras opções para dançar ao ritmo da salsa e da música tropical. Cuernavaca 
conta com um pouco de tudo para satisfazer ao gosto dos boêmios, desta maneira assegurando 

encontrar algum lugar para se divertir.

PLAZUELA DEL ZACATE
Localizada entre as ruas Hidalgo e Galeana, na 
Plazuela del Zacate você irá encontrar vários 
barzinhos com mesas e caixa de som ao ar livre, 
onde excelentes cantores nos fazem lembrar em 
forma de boemia e trova que “não há nada mais 
difícil do que viver sem você”, ou que “quase 
todos sabem querer, mas poucos sabem amar.” 
A noite é uma criança como quase todos reunidos 
nesta surpreendente área buscando um lugar 
para brindar a “eterna primavera”.

CENTRO DE CUERNAVACA
Todos aqueles jovens e amantes dos mais 
vanguardistas ritmos musicais poderão deixar 
fluir seu ímpeto noturno e se empolgar pelas 
batidas dos magníficos DJs que tocam nos 
melhores clubes e bares localizados no 
centro de Cuernavaca. Alguns já são lendários, 
como o Barbazul Cuernavaca, que continua 
sendo um dos mais favoritos desde 1978.



18

O QUE FAZER EM CUERNAVACA

Visite o centro histórico, igrejas e museus, incluindo o Palácio de Cortés e a Catedral.

Relaxe em um dos inúmeros spas que oferecem muitos hotéis de spa em Cuernavaca.

Conheça as falésias e cachoeiras que estão tanto no centro da cidade como aos arredores 
da cidade.

Visite os povoados e áreas urbanas de Cuernavaca, como Temixco, Jiutepec, Ocotepec, 
Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlayacapan, Chiconcuac e Cuautla.

Pratique golfe em um dos seus magníficos campos profissionais.

Conheça as zonas arqueológicas, como Xochicalco, Teopanzolco e Tepoztlán.

Saboreie os deliciosos pratos regionais.

Deixe que o perfume das flores e o maravilhoso clima de Cuernavaca limpem seu corpo e sua alma do 
estresse da vida cotidiana. Relaxe viajando para esta bela cidade, onde você poderá descobrir inúmeras 
novidades em cada visita.

http://www.bestday.com.br/Cuernavaca/Spa/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cuernavaca-por&utm_term=/
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