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DESCUBRA HUATULCO
Este paraíso está localizado na costa sul do Pacifico Mexicano e conta com fabulosos cenários naturais, 
praias douradas e muito sol. A importante Sierra Madre del Sur é a imagem de fundo, assim como as 
praias que criam este paraíso, separado do resto do mundo por 21 mil hectares de áreas verdes e nove 
fantásticas baías de águas azuis.

As Baías de Huatulco são o lugar perfeito para o turismo alternativo e o ecoturismo, devido à sua 
localização, ideal para atividades na montanha, mar e rio, golfe e muito mais.

UM POUCO DE HISTÓRIA
Até ao principio da década de 1980, este conjunto de nove baías contava apenas com uma pequena 
cidade, sem necessidade de água potável ou eletricidade e era apenas acessível através de um 
caminho de terra. Hoje em dia, dentro dos vários serviços que encontrará em La Crucecita estão 
incluídos bares, restaurantes e hotéis econômicos.

Em 1983 foram construídos os primeiros hotéis de luxo, seguindo a construção do aeroporto, um 
campo de golfe e uma marina. Atualmente, conta com algumas baías bem estruturadas, como a 
Tangolunda, onde estão os hotéis e serviços mais exclusivos, Chahue que inclui áreas residenciais e 
uma marina, Santa Cruz com uma marina, restaurantes e atividades recreativas para toda a família e 
San Agustín com restaurantes e uma excelente área para mergulhar nos magníficos arrecifes.
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Praias exóticas rodeadas pela selva e conjuntos rochosos.

Ideal para praticar esportes extremos.

Golfe de classe mundial.

Uma das melhores áreas para a produção de café.

Destino familiar com atividades para todas as idades.

Pesca esportiva.

Gastronomia rica em peixes e mariscos.

PERFIL DE HUATULCO
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Aproveite as várias atrações que oferece Huatulco, um lugar emocionante e imerso em uma enigmática 
selva. Aqui poderá entrar em contato com a natureza, praticando diferentes atividades de turismo 
alternativo e ecoturismo. Faça uma caminhada e observe as aves, em bicicleta todo o terreno ou de 
cavalo, sem deixar de se refrescar nas águas cristalinas das diferentes praias do Pacifico Mexicano.

BAÍA SANTA CRUZ
Está na origem das tradições de Huatulco, onde estão localizadas as lindas praias de La Entrega, 
Yerbabuena e Punta Cruz. Conta com shoppings, mercados de objetos artesanais, baladas, restaurantes, 
assim como lugares para mergulhar e fazer snorkel. Nesta baía está localizado um píer preparado 
para receber os maiores cruzeiros e uma marina para iates ou barcos de pesca.

BAÍA TANGOLUNDA
É uma das baías mais lindas deste destino, onde estão as maiores infraestruturas hoteleiras, áreas 
residenciais e uma área comercial em plena expansão. Aqui poderá desfrutar qualquer atividade 
recreativa, esportiva e gastronômica, assim como jogar em um dos maiores campos de golfe do 
país, com excelentes vistas para o mar.

ATRAÇÕES EM HUATULCO

http://www.bestday.com.br/Huatulco/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-por&utm_term=/
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BAÍA CHAHUÉ
Esta baía oferece extensas águas azuis com três praias e é onde está localizada a La Crucecita, uma 

pequena cidade de tradição hospitaleira que oferece um quiosque, uma igreja, lojas de artesanatos, 

boutiques e restaurantes.

BAÍA MAGUEY
O turista apreciará as pequenas ondas e a paisagem tranquila, propícia para momentos em família 
com esportes aquáticos, snorkel e motos de água. Poderá provar mariscos frescos nos pratos 
tradicionais da gastronomia local.

MERGULHO
A fascinante costa das Baías de Huatulco é uma mistura de praias, falésias, ilhotes e recifes de corais 
vivos, oferecendo uma experiência de mergulho variada. Se for um mergulhador novato ou um amante 
do snorkel, os recifes da praia de La Entrega na Baía de Santa Cruz, assim como as ilhas de Cacaluta 
e Montosa, são excelentes cenários para encontrar os grandes e coloridos cardumes.
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PARQUE ECO ARQUEOLÓGICO 
DE BOCANA COPALITA
Programe a sua visita a esta excelente reserva ecológi-

ca, onde está localizado o parque arqueológico de 
Copalita, pirâmides, cemitérios e outros detalhes 

dos anos 500 AC. Este parque conta com um 

museu onde poderá conhecer muito mais das 

culturas Zapoteca e Mazateca. Se for um amante 

da história e da natureza, ficará fascinado com 

este lugar.

CAMPO DE GOLFE TANGOLUNDA
Localizado entra as montanhas e o mar, na 

Baía de Tangolunda, este campo de golfe 
é considerado como um dos melhores do 
Pacifico Mexicano. Conta com 18 buracos par 

72, categoria para campeonatos, sendo o buraco 

13 o mais especial, com uma fantástica vista 
panorâmica a Tangolunda.

PARQUE NACIONAL BOTAZOO
A flora e fauna desta área de Oaxaca fazem parte da área protegida do Parque Nacional Botazoo, que 

também protege uma área arqueológica em Punta Celeste. Aqui encontrará árvores que chegam 

aos 10 metros de altura e podem ser observadas mais de 220 espécies de aves tropicais totalmente 

livres em um ecossistema natural. Se você é um fanático da observação de aves e do contato com a 

natureza, terá que visitar este parque, localizado a apenas um quilometro das Baías de Huatulco.

RIOS ZIMATÁN E COPALITA
Não deixe de experimentar as emocionantes descidas de rio, a poucos minutos de Huatulco, deixando 

que a velocidade sobre a água doce façam subir a adrenalina. Há vários passeios que incluem o 

equipamento de segurança e a ajuda de guias com experiência. Também poderá fazer snorkel e 

conhecer a fauna das áreas mais tranquilas destes rios.

http://www.bestday.com.br/Huatulco/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-por&utm_term=/
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RAPPEL
Aproveite a oportunidade para praticar este esporte extremo graças aos cenários naturais de Huatulco, 

que incluem falésias e montanhas, perfeitas para escalar ou experimentar o rapel. A Punta Celeste 

do Parque Botazoo e a ribeira do Rio Copalita contam com excelentes formações rochosas para libertar 

a adrenalina e fazer exercício através destes esportes.

SURFE
Se for um fanático do surfe, poderá praticá-lo na praia La Bocana a 15 minutos de Huatulco, na praia 
Mojón a 20 minutos de Huatulco e na praia Barra de la Cruz a 40 minutos a sul de Huatulco, desfrutando 

em cada uma delas as melhores ondas. Nas várias Baías de Huatulco poderá aprender a dominar a 

prancha com instrutores que explicarão cada detalhe e darão dicas para manter o equilíbrio.
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PEIXE E FRUTOS DO MAR NA PRAIA
Nesta área encontrará os melhores mariscos frescos nos restaurantes com vista para o mar, criando 
um ambiente que dá outro relevo ao sabor da comida. Visite as baías de Santa Cruz e San Agustín, 
onde poderá visitar vários restaurantes, assim como na cidade de La Crucecita.

LA CRUCECITA
Nesta cidade, que é o coração das baías de 
Huatulco, encontrará os clássicos da comida 
mexicana, assim como outros restaurantes 
exclusivos da cozinha internacional. A maioria 
dos restaurantes e tavernas gastronômicas está 
localizada perto da praça principal, permitindo aos 
turistas viver o verdadeiro ambiente mexicano e 
fazer da sua refeição uma experiência memorável.

MEZCAL
A bebida mais tradicional de Oaxaca está 
disponível em muitos lugares de Huatulco. Esta 
bebida é produzida através da destilação do agave 
ou piteira, sendo a tequila apenas um dos tipos de 
mezcal que existem. Podem variar em qualidade 
e preço, dependendo do processo escolhido. Na 
La Crucecita encontrará alguns dos melhores ao 
melhor preço, além de outras opções oferecidas 
nos diferentes hotéis de Huatulco.

GASTRONOMIA EM HUATULCO
Em Huatulco encontrará uma saborosa gastronomia com surpreendentes ingredientes da cultura de 
Oaxaca, incluindo obviamente o mole (um molho feito à base do cacau).

Se gostar de frutos do mar, Huatulco é o lugar ideal para desfrutar os deliciosos pratos com camarões, 
lagosta, calamares e outras variedades de peixe.

Encontrará, igualmente, outras especialidades mexicanas e internacionais nos restaurantes localizados 
nas praias, tanto nas baías de Tangolunda, Chaqué e Santa Cruz, como no centro de La Crucecita.
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COMPRAS EM HUATULCO
Ir de compras em Huatulco consiste em visitar as várias pequenas lojas, mercados e pequenos postos 
ou mesmo vendedores ambulantes.

Se for um colecionador de objetos artesanais regionais e procurar produtos autênticos deste destino, 

como as camisas e vestidos de Oaxaca bordados ou a cerâmica de barro negro desta região, com 

certeza ficará satisfeito. Há também vários brinquedos em madeira e pequenas personagens chamadas 

“Alebrijes”, feitas em madeira, papel ou pasta de papel, que representam as misturas mitológicas de 

animais e estão decoradas com desenhos e cores, um clássico da cultura artesanal desta região. 

A área de Tangolunda conta com a Plaza Las Conchas onde são vendidos produtos básicos, como 

bronzeadores ou repelentes, joalharia, roupa e souvenirs. Grande parte dos hotéis conta com as suas 

próprias lojas, no entanto se for à La Crucecita encontrará sempre os melhores preços. A Plaza Oaxaca 

e a Plaza Madero são outros pontos interessantes para fazer algumas compras.

http://www.bestday.com.br/Huatulco/Reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-por&utm_term=/


9

LA CRUCECITA
Para ter acesso a uma maior variedade de produtos, terá de percorrer a La Crucecita, onde encontrará 
um grande mercado que vende prata, produtos em cerâmica, souvenirs, roupa e objetos artesanais. 
Além deste mercado, há várias lojas à volta da praça principal que oferecem todo o tipo de produtos a 
excelentes preços.

MERCADO DE SANTA CRUZ 
Mesmo em frente da praça principal de La Crucecita encontrará o Mercado de Huatulco ou Mercado 
de Santa Cruz, um centro de comércio pitoresco que reúne todos os tipos de comércios locais. As lojas 
oferecem prata, souvenirs, produtos de cerâmica, roupa e outros produtos mexicanos. Poderá igualmente 
comprar os ingredientes para preparar os deliciosos pratos de Oaxaca!

MUSEU DE LAS ARTESANÍAS
Visite este museu que está localizado na La Crucecita e aprecie os objetos artesanais típicos de Oaxaca. 
Este lugar é em realidade uma grande loja que conta com informações de como foram elaboradas 
as diferentes peças expostas, a história atrás do processo de elaboração e as biografias de alguns 
artistas. A loja está especializada em máscaras, pele, têxteis bordados e outros artículos feitos no 
estado de Oaxaca.

http://www.bestday.com.br/Huatulco/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM HUATULCO
Obviamente não visitará Huatulco apenas pela sua vida noturna, no entanto aqui encontrará várias 

opções para passar uma noite agradável, com bares, cafés e baladas em Santa Cruz, Chaqué e 

na La Crucecita, assim como os tradicionais espetáculos noturnos nos principais hotéis All Inclusive 

de Tangolunda.

De certeza que durante a sua visita a Huatulco viverá uma vida noturna agitada graças ao esforço 

dos locais e dos investidores, que cada vez mais proporcionam melhores opções para passar a noite. 

Mesmo que as baladas mudem de nome e estilo, a diversão e a energia que se sente à noite, em Huatulco, 

jamais terminarão.

LA CREMA
Este lugar é uma tradição nas Baías de Huatulco. É um restaurante-bar exótico localizado na La 

Crucecita onde os clientes podem instalar-se em sofás, descansar ou então dançar até à exaustão. O 

tipo de música vai variando entre o rock até ao reggae e a salsa. Alguns fins de semana apresentam 

música ao vivo. Este é definitivamente um ponto de passagem clássico durante a sua visita à cidade.

http://www.bestday.com.br/huatulco/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM HUATULCO
Relaxar, tomar banhos de sol e nadar em alguma das maravilhosas praias das suas nove baías.

Visitar as baías e conhecer a Tangolunda, Santa Cruz e Conejos com algum dos passeios guiados.

Passear pela cidade de La Crucecita e comprar espetaculares objetos artesanais locais.

Reservar um passeio para a descida rápida em caiaque pelo rio Copalita.

Conhecer as várias formações montanhosas da região com os esportes de aventura.

Alugue um barco ou iate e leve o seu equipamento de pesca em profundidade.

Mergulhe nos fantásticos recifes das baías.

Melhore o seu golfe no campo de Tangolunda.

Prove os pratos regionais nos vários restaurantes locais.

Não pode deixar de provar o mezcal de Oaxaca e o café de Huatulco!

http://www.bestday.com.br/Huatulco/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-por&utm_term=/
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