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DESCUBRA HOLBOX
A ilha de Holbox está localizada em um ponto privilegiado e está rodeada pelas águas turquesas do 

mar do Caribe e do Golfo do México, ao norte da Península de Yucatán. Se chegar à ilha em ferry, 

barco ou lancha, com certeza visitou a pequena cidade Chiquilá e atravessou a lagoa Yalahau. 

Graças à sua localização, a ilha conta com uma maravilhosa variedade de espécies marinhas, 

assim como aves exóticas que vivem nos manguezais. 

A ilha está separada por rios, em três partes principais, uma das quais está habitada e onde foi 

construída a grande parte das infraestruturas turísticas. Holbox tem a alma de uma pequena 

cidade de pescadores onde as pessoas se deslocam em bicicletas ou carrinhos de golfe. É uma 

cidade pequena, com casas, bangalôs e cabanas, onde a vida é completamente sem stress e 

bastante relaxante.

Durante as suas férias em Holbox poderá dormir em redes fabricadas pelas mulheres da cidade, 

passear pelas ruas rústicas e aprecias as praias virgens de areia fina e branca, enquanto respira 

e sente a tranquilidade proporcionada pela ilha.
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Pequena comunidade turística em uma ilha paradisíaca

Fantásticas praias de areia branca e águas azul turquesa

Cidade de pescadores com um importante comércio de lagosta

Próximo às áreas de alimentação do tubarão baleia

Rodeado por áreas protegidas naturais

Destino especial para o ecoturismo

Transporte exclusivo carrinhos de golfe e em bicicletas

Abundância de fauna marina e aves exóticas

Hospedagem em cabanas rústicas até em grandes hotéis de luxo

A três horas de Cancún

PERFIL DE HOLBOX
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Holbox é uma ilha caribenha isolada e espetacular, que oferece atividades para todos os aventureiros 
amantes da natureza. Em Holbox encontrará as condições ideais para a prática do ecoturismo, seja 
descobrindo paisagens através dos manguezais, passeando em caiaque ou nadando com o tubarão baleia. 

Também poderá apreciar outras espécies, como crocodilos, aves exóticas e os mamíferos endêmicos desta 
região, visitar a Isla Pájaros e a Isla Pasión ou então conhecer o cenote Yalahau.

AVENTURA COM O TUBARÃO BALEIA
Uma experiência inesquecível e única que não poderá perder. Estar ao lado do maior peixe do mundo, o 
tubarão baleia (tem até 13 metros de comprimento), observá-lo em mar aberto a poucos metros de distância, 
ter a possibilidade de ver os golfinhos e as arraias gigantes, são sem dúvida algumas atividades que terá 
de fazer. Estes animais alimentam-se exclusivamente de plâncton, o que o torna inofensivo para o ser 
humano. Graças às condições climáticas das águas que rodeiam a ilha Holbox durante os meses de Maio 
a Setembro, esta localização recebe as maiores concentrações do tubarão baleia do mundo.

ATRAÇÕES EM HOLBOX

http://www.bestday.com.br/Holbox/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-por&utm_term=/
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ISLA PÁJAROS
Um espetáculo digno de ser admirado: flamingos, garças, patos, gaivotas, pelicanos cinzentos e brancos, 
entre outros, são algumas das mais de 100 espécies de aves que a Isla Pájaros abriga. Sejam aves nativas 
ou migratórias, todas se reúnem aqui para construírem o seu ninho. Esta ilha está localizada apenas a 10 
minutos, de barco, de Holbox e está rodeada pela lagoa Yalahau.

Sendo que muitas destas espécies estão em vias de extinção, foram construídas duas torres de observação 
para que a sua preservação não seja posta em causa. O amanhecer e o final de tarde, são os momentos 
ideais para apreciar as aves.

OBSERVAÇÃO DE TARTARUGAS
A nidificação das tartarugas é um grande espetáculo natural e Punta Mosquitos é um dos lugares 
indicados para apreciá-lo, graças às suas praias virgens e limpas, que as convertem em uma local-
ização perfeita para que estes enormes animais possam fazer os seus ninhos e depositar os ovos 
durante os meses de Maio, Junho e Julho.

É interessante o fato que cada uma destas fêmeas nasceu nesta mesma praia e que dos 120 
ovos que poderão eventualmente depositar, só uma das crias sobreviverá para regressar 15 anos 
depois e continuar a proliferação desta espécie. Pode demorar uma noite completa para que uma 
tartaruga escave o seu ninho, deposite os ovos e cubra antes de regressar à segurança que o 
mar oferece. Convém remarcar que estas espécies são protegidas, sendo recomendado que não 
sejam incomodadas ou interrompidas durante esta missão de sobrevivência.
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PESCA
Pronto para ir a pescar? Aproveite a experiência dos pescadores locais para pescar a sua própria 
refeição. Dependendo da estação do ano, poderá pescar polvo, caranguejos e outros tipos de peixes. 
Encontrará passeios em barcos com capacidade para cinco pessoas, onde, pescando, desfrutará 
momentos agradáveis e divertidos.

ISLA PASIÓN
Uma travessia de 15 minutos é o suficiente para chegar à Isla Pasión, onde poderá relaxar e desfrutar 
uma atmosfera romântica e acolhedora com a areia branca e a companhia das aves. Não se esqueça 
de trazer a sua rede para descansar enquanto aprecia o fantástico pôr-do-sol que só a Isla Pasión 
oferece.
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CENOTE YALAHAU
O cenote de Yalahau é conhecido pelos locais como a “fonte da juventude”. Durante muitos anos, esta 
era a principal fonte de água doce da ilha e agora atrai bastantes turistas que desejam refrescar-se 
nas suas águas cristalinas. Também poderá snorkelear ou apreciar os flamingos que se aproximam 
para comer crustáceos. Só poderá chegar ao cenote por via marítima e está localizado a 20 minutos 
da ilha Holbox.

ESPORTES AQUÁTICOS
Holbox é uma ilha para relaxar, mas também encontrará a oportunidade de praticar alguns esportes 
aquáticos como o kitesurfe, caiaque e mergulho. Em Holbox existe uma escola de kitesurfe onde 
ensinam o básico para poder deslizar sobre as ondas. Também poderá percorrer os manguezais e a 
costa em caiaque, além de fazer snorkel ou mergulhar, descobrindo a variedade da fauna marítima 
deste paraíso.

http://www.bestday.com.br/Holbox/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-por&utm_term=/
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Os restaurantes em Holbox estão praticamente todos juntos na área da praça principal da cidade. É um 
lugar rústico e em contato com a natureza, onde a maioria dos restaurantes conta com áreas exteriores 
para poder aproveitar o ar puro e a vista à cidade.

Dentro da gastronomia típica de Holbox, os frutos do mar frescos são, sem dúvida, os principais ingredientes 
dentro de uma grande variedade de pratos. Escolha entre camarões, caranguejo, peixe, atum, amêijoas 
e polvo, ou então descubra as delicias preparadas com a lagosta. Prove as empanadas de peixe ou um 
típico ceviche (frutos do mar). Para complementar a sua refeição, prove as fantásticas águas de coco 
com rum, a principal bebida de Holbox.

A maioria dos restaurantes em Holbox conta com serviço de bar e é onde a população geralmente se junta 
à noite.

GASTRONOMIA EM HOLBOX

FESTIVAL GASTRONÔMICO DE 
HOLBOX
Anos atrás começou a ser organizado o Festival 
Gastronômico de Holbox, um evento único onde 
se dá a conhecer o melhor da gastronomia local 
com degustações e cardápios especiais para a 
ocasião, além de oferecer várias atividades culturais, 
música ao vivo de tango, jazz, trova e muito mais.

http://www.bestday.com.br/Holbox/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-por&utm_term=/
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PIZZARIA EDELYN  
Prove a especialidade da casa, a famosa “Pizza de Lagosta”. Além da fantástica vista no segundo andar 
do restaurante, está igualmente localizado na principal pra¬ça da ilha. É um ponto de visita obrigatório 
quando visitar Holbox.

VIVA ZAPATA
Aqui poderá provar alguns aperitivos regionais e pratos internacionais, assim como uma grande 
variedade de bebidas. Este restaurante bar conta com um ambiente muito mexicano, além de oferecer 
música ao vivo.
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COMPRAS EM HOLBOX
Se quiser ir de shopping em Holbox recomendamos que visite a praça central, onde estão várias 
pequenas lojas que oferecem objetos artesanais e souvenirs. A loja mais conhecida é a Papa Rana, 
que vende artículos de praia e souvenirs para os turistas.

Visite igualmente os pequenos postos ambulantes que oferecem objetos artesanais, peças em 
prata e conchas, enquanto visita a praça central durante a tarde sentindo a brisa caribenha.

Nas praias encontrará várias lojas que vendem redes, objetos artesanais, sombreros, acessórios 
em prata e vários objetos tipicamente mexicanos. Ficará maravilhado com a habilidade que os locais 
têm para criar este tipo de objetos, fabricados com materiais básicos, como a madeira e conchas.

http://www.bestday.com.br/Holbox/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM HOLBOX
Holbox não é apenas o contato com a natureza e momentos de descanso. Aqui também poderá 
desfrutar da música, bebidas e noites agradáveis, sejam românticas à luz das velas ou dançando 
com os ritmos caribenhos. A vida noturna de Holbox sempre surpreende com as suas opções atrativas.

Ao cair da noite, os residente gostam de sair, passear e conversar na praça central. É aqui onde 
está concentrada a vida noturna da ilha, com restaurantes e bares que servem pratos deliciosos e 
coquetéis em um ambiente bastante rústico. Alguns bares oferecem pistas de dança com musica 
eletrônica e musica ao vivo interpretada por bandas locais.

Também tem bares na praia que oferecem um ambiente jovem e 100% caribenho, onde ocasionalmente 
são organizadas festas temáticas. Pergunte pelo transporte de dois andares que o leva de um lado 
a outro da ilha, com um ambiente agradável.

http://www.bestday.com.br/Holbox/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-por&utm_term=/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM HOLBOX

Alugar um carrinho de golfe e percorrer a ilha

Relaxar em uma rede à frente do mar

Visitar o cenote de Yalahau

Provar a deliciosa pizza de lagosta

Sair à pesca em barco

Nadar com o tubarão baleia se visitar a ilha entre maio e Setembro

Visitar a Isla Pájaros e a Isla Pasión
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