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DESCUBRA ISLA MUJERES
Isla Mujeres é o lugar perfeito para umas férias no Caribe Mexicano. É um ambiente tranquilo 

e ideal para mergulhar e praticar snorkeling admirando a colorida flora e fauna marinha que 

habita suas águas de tons azuis. Está localizado a 20 minutos de barco desde as costas de 

Cancun e tem um atrativo passado pré-hispânico e pirata. A ilha mede menos de um quilômetro 

de largura e apenas oito quilômetros de comprimento, tornando-a o lugar perfeito para descansar 

sob as palmeiras.

A única opção para chegar a Isla Mujeres é pelo mar. Os ferrys saem de Puerto Juárez, enquanto 

os barcos expressos partem de vários pontos da zona hoteleira de Cancun e chegam ao píer da 

cidade. Aqui é possível alugar um carro de golfe ou uma motocicleta para passear pela ilha. Sem 

dúvidas será uma inesquecível experiência!

http://www.bestday.com.br/Isla_Mujeres/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-por&utm_term=/
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PARADISÍACAS PRAIAS
Isla Mujeres é um dos destinos turísticos favoritos dos mergulhadores profissionais, dos viajantes que 
querem fugir da monotonia da vida cotidiana e dos turistas de cidades próximas que chegam para 
relaxar ou aproveitar algum dos passeios.

Na Ponta Norte existem belas praias para praticar ioga, nadar ou tomar sol. Ali também está localizado 
o Rancho do Pirata Mundaca e, entrando em mar aberto, existem famosas áreas para mergulho e 
snorkeling, como El Farito, e ao leste da ilha a Caverna dos Tubarões Adormecidos, rodeada de 
formações de corais. Na Ponta Sul está o Parque Natural “El Garrafón”, que além de um parque 
de esculturas é o templo onde a cultura maia venerava a Ixchel, a deusa do amor.

http://www.bestday.com.br/isla_mujeres/reserva_passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-por&utm_term=/
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Famosa por suas praias de águas tranquilas.

Lugar de parte da segunda maior barreira de corais do mundo.

Ilha atrativa para mergulhos e para os amantes de snorkeling.

Famoso pelo seu ecoturismo.

Local de desova de tartarugas gigantes.

Tentadora gastronomia a base de frutos do mar.

Primeiro ponto do México onde o sol nasce.

PERFIL DE ISLA MUJERES



4

CRIADOURO DE TARTARUGAS
Esta é uma das principais atrações em Isla Mujeres e, todos os anos, durante os meses de maio a 
setembro, é o lugar de desova de gigantes tartarugas marinhas. No criadouro ou Tortugranja, como 
também é conhecida, as tartarugas estão protegidas e os novos filhotes são acomodados em tanques 
para depois serem liberado no mar.

RANCHO DO PIRATA MUNDACA
Neste interessante lugar foi em alguma época a casa de um famoso pirata do Caribe Mexicano: 
Fermín de Mundaca. Atualmente ficaram apenas alguns restos do seu esplendor do século XIX. No 
entanto, instalou-se um pequeno zoológico com fauna nativa e com bonitos jardins que podem ser 
explorados a pé. O lugar contém não uma, mas várias impressionantes histórias de amor e morte que 
serão reveladas pelos moradores.

ATRAÇÕES EM ISLA MUJERES

http://www.bestday.com.br/Isla_Mujeres/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-por&utm_term=/
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PARAÍSO PARA MERGULHAR
Isla Mujeres é conhecida como um paraíso para mergulhar. Em suas águas oculta as belezas naturais 
dos corais como os de El Farito, Islaché e Manchones. Além disso, a área de barcos naufragados é 
excelente para reviver histórias, enquanto que os mergulhadores experientes acharão muito interessante 
a Caverna dos Tubarões Adormecidos.

ISLA CONTOY
Isla Contoy é uma ilha habitada pelo ser humano, de grande importância por ser um santuário 
de aves para grandes colônias de nidificação e fragatas selvagens. A ilha oferece uma maravilhosa 
maneira de aproveitar as belezas da natureza. Localizada a aproximadamente 45 minutos ao norte 
de Isla Mujeres, Isla Contoy conta também com um mirante em uma torre com uma espetacular vista 
panorâmica. Existem várias excursões disponíveis durante todo o dia, embora o número de visitantes 
seja limitado, motivo pelo qual as reservas são obrigatórias.
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PARQUE DE ESCULTURAS
Como resultado do Primeiro Encontro Internacional de Escultura Ponta Sul Isla Mujeres, em 2001 foi 
inaugurado este bonito parque no extremo sul da ilha, que é também o primeiro ponto que tocam os 
raios solares ao amanhecer no México. Neste lugar encontram-se expostas as obras de 23 artistas de 
diversas nacionalidades. Entre os escultores mexicanos que colaboraram com este projeto destacam- 
se José Luis Cuevas e Sebástian. As esculturas são expostas ao ar livre e de maneira permanente, 
tendo as cristalinas águas do Mar do Caribe como tela de fundo.

PARQUE MARINHO “EL GARRAFÓN”
Este lugar é chamado El Garrafón por uma incrível formação de corais de água cristalina que existem na 
região, que é sua principal, mas não única atração. El Garrafón é parte do maior recife do hemisfério e 
um exemplo de um ecossistema que conta com mais espécies em perigo de extinção que nenhum outro 
no planeta. Por outro lado, existem várias tirolesas para aqueles turistas que gostam de adrenalina nas 
alturas, além de piscinas e restaurantes.
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TEMPLO MAIA
Na época pré-hispânica, Isla Mujeres era sagrada para a deusa Ixchel, divindade maia da lua, amor 
e da fertilidade. Eram oferecidas oferendas que, entre outras coisas, incluíam figuras de barro em 
forma de mulheres. Quando os conquistadores espanhóis chegaram às costas da ilha e encontraram 
essas representações em argila, decidiram nomear o lugar como Isla Mujeres (Ilha das Mulheres). 
Atualmente, Isla Mujeres apenas conserva um pequeno templo maia na parte conhecida como 
Ponta Sul.
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PONTA SUL
Aproximadamente a 20 metros acima do nível do mar encontra-se a região rochosa denominada Ponta 
Sul. Neste lugar se presencia um impressionante nascer do sol, pois é o primeiro lugar do país que 
o astro rei acaricia com sua luz. Pela clara cor da areia que rodeia a ilha, observam-se diferentes 
tonalidades de azul em suas águas do Mar do Caribe, que também proporcionam um refrescante 
espetáculo ao bater contra as rochas. Como atrativo adicional, Ponta Sul conta com um pitoresco farol 
de onde é possível ver Cancun, bem como um caminho de pedra que rodeia o lugar.

NADO COM GOLFINHOS
Nadar com golfinhos em Isla Mujeres é uma experiência para toda a vida. Esta incrível vivência 
educacional é segura, divertida e, além disso, está disponível para qualquer pessoa sem que 
necessariamente saiba nadar, pois conta com colete salva vidas. O nível de interação com os 
golfinhos pode ir desde uma saudação “de barbatana”, até um beijo do golfinho, dependendo das 
preferências do visitante. Há também outros animais que te esperam neste maravilhoso lugar, tais 

como tubarões-touro, arraias, saguis, araras e tucanos.

http://www.bestday.com.br/Isla_Mujeres/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-por&utm_term=/
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Na gastronomia de Isla Mujeres destaca-se a influência da comida yucateca e os pratos a base de 
produtos do mar, como peixe e frutos do mar. A criatividade dos moradores da ilha para dar seu toque 
típico à comida fez com que a ilha fosse conhecida pelo “Peixe a Tikin-Xik”, cozido às brasas depois de 
ter sido temperado com molho de urucum e laranja amarga. Também é popular o ceviche de caramujo 
preparado com abacate, laranja e pimenta Xcatik.

Devido a constante migração dos Europeus para este idílico destino, os turistas encontrarão em Isla 
Mujeres vários e deliciosos pratos, desde sobremesas alemãs até deliciosa gastronomia italiana, sem 
deixar de lado, é claro, as maravilhas mexicanas.

GASTRONOMIA EM ISLA MUJERES

http://www.bestday.com.br/Isla_Mujeres/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-por&utm_term=/
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COMPRAS EM ISLA MUJERES
A maioria das lojas em Isla Mujeres oferece uma grande variedade de recordações e detalhes típicos 

desta região do Caribe Mexicano. Se você for um desses colecionadores que adquirem algo em cada 

lugar que visita, nas lojas de Isla Mujeres encontrará vários objetos, principalmente artesanatos feitos 

por artistas locais com materiais do mar, como conchas, areia e estrelas do mar.

CENTRO DA ILHA
Existem incontáveis estabelecimentos de artesanatos na região central de Isla Mujeres, principalmente 

pela Avenida Hidalgo e pelas ruas ao redor. Todos oferecem uma ampla seleção das mais bonitas e 

pitorescas peças da República Mexicana, desde figuras feitas de conchas marinhas e alguma linha, 

peças de barro negro de Oaxaca com as mais diversas formas, máscaras de madeira, cinzeiros de 

vidro talhado e chaveiros de acrílico.

http://www.bestday.com.br/Isla_Mujeres/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM ISLA MUJERES
Isla Mujeres não é precisamente um lugar de muita festa durante a noite, pois há poucas casas noturnas, 

mas é possível encontrar lugares agradáveis e animados perto do mar. Aqueles turistas em busca de 

diversão poderão começar com o pôr do sol em bares, que geralmente estão cheios antes da meia 

noite durante a alta temporada.

A vida noturna em Isla Mujeres está cheia de vida em seu próprio estilo, muito mais boêmio. A Avenida 
Hidalgo é um ponto de encontro obrigatório durante as tardes, pois é aqui onde estão localizados os 

principais bares e restaurantes.

http://www.bestday.com.br/Isla_Mujeres/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM ISLA MUJERES
Bronzear-se nas praias da Ponta Norte.

Praticar snorkeling nas principais barreiras de corais a ilha, como El Farito, Islaché e Manchones.

Visitar o Parque Marinho “El Garrafón”, que possui espécies em perigo de extinção.

Deliciar-se comendo o “Peixe a Tikin-Xik” e o ceviche de caramujo.

Conhecer as histórias que envolvem o Templo Maia da deusa Ixchel.

Participar dos programas de proteção e desova das tartarugas.

Conhecer o Parque de Esculturas ao sul de Isla Mujeres, com esculturas ao ar livre e o Mar 
do Caribe como tela de fundo.

Mergulhar na Caverna dos Tubarões Adormecidos.

Nadar com golfinhos.

Visitar Isla Contoy e admirar o santuário das aves.

Admirar a bonita vista do mar desde a região rochosa da Ponta Sul e presenciar o nascer 
do sol.

Escutar as histórias de amor e morte que envolve o Rancho do Pirata Mundaca.
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