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DESCUBRA MÉRIDA
A Branca Mérida é uma cidade com identidade própria, muito diferente dos outros lugares do país. 
Resultado da mistura entre a cultura maia e a espanhola, a capital yucateca é conhecida por ter o 
segundo centro histórico mais extenso do México, bem como por sua intensa atividade cultural, a 
beleza arquitetônica de seus edifícios e o delicioso sabor de seus pratos típicos.

Os moradores de Mérida são muito orgulhosos de sua cidade, como evidenciado por estudos que 
estão em vigor há muitos anos entre as cidades mais seguras no México e com melhor qualidade de 
vida. Pela hospitalidade de sua gente, a excelência em seus serviços urbanos, os bonitos lugares ao 
redor e as místicas zonas arqueológicas de seus arredores, Mérida é um excelente ponto de partida 
para conhecer as maravilhas da Península de Yucatán e é a porta de entrada ao mundo da cultura 
Maya, uma das mais importantes civilizações que floresceram na América.

http://www.bestday.com.br/Merida_Yucatan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-merida-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Merida_Yucatan/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-merida-por&utm_term=/
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A CAPITAL DO SUDESTE MEXICANO
Atraídos pelo bom nível de suas universidades, a tranquilidade que predomina nas ruas e a próspera 
situação econômica, pessoas de outras partes do México e do mundo tem feito de Mérida sua nova 
casa. É por esta razão que a linha de negócio tem crescido significativamente, dando aos moradores e 
turistas muitas opções para comer, fazer compras e divertir-se de dia ou de noite.

Mérida conta com hospitais de alta especialidade e é o centro operacional de muitas empresas 
instaladas na península. Com mais de um milhão de habitantes incluindo sua zona metropolitana, 
Mérida se coloca como a cidade mais importante do sudoeste do México e uma das relevantes 
no âmbito nacional. 
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UM POUCO DE HISTÓRIA
O conquistador Francisco de Montejo fundou a agora capital yucateca sobre os escombros de Tho’, 
uma cidade maia que se destruiu junto com o seu exército. O nome foi em homenagem a Mérida de 
Espanha, já que Tho’ possuía grande similaridade com as ruínas romanas encontradas neste lugar.

Mérida ficou dividida em bairros bem definidos: San Sebastián, Santiago, Santa Catarina, Santa Lúcia e 
Santa Ana. Fora desses limites era necessário estabelecer a população indígena, de tal forma que não 
se misturassem com os habitantes provenientes da Espanha. Daí o apelido de “Cidade Branca”, pois a 
ela somente se permitia a entrada dos europeus.

Mérida, por estar localizada no centro do país, viveu seus próprios episódios históricos. O desenvolvimento 
econômico depois do henequém (um tipo de planta) deu a cidade um toque francês palpável no 
Passeio de Montejo, definindo o padrão de prosperidade que a coloca hoje como uma das mais rep-
resentativas de todo o México.
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Possuidora de uma grande quantidade de museus, teatros 
e outros espaços culturais.

Rodeada de zonas arqueológicas do Mundo Maya e 
preciosos lugares naturais.

Sotaque e expressões muito diferenciados em relação a 
outros lugares do país.

Deliciosa gastronomia reconhecida a nível mundial.

Arquitetura com influência espanhola e francesa.

Clima tão quente como a hospitalidade de seus moradores.

A cidade mais importante e povoada do Mundo Maya.

PERFIL DE MÉRIDA
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CENTRO HISTÓRICO
O centro histórico da cidade, com suas ruas de pedras, seus edifícios da época da Colônia, seus museus, 
restaurantes e cafeterias com vista para o Zócalo e para a Catedral, constitui em si mesmo uma atração 
para o visitante que quer relaxar por um dia e aproveitar uma tarde tranquila sem preocupações. Um 
passeio em bugg ou um tour completo pela cidade no Turibus, são atividades altamente recomendáveis 
para conhecer um pouco mais da Cidade Branca.

A CATEDRAL
Em Mérida, como em qualquer cidade que surgiu na época da Colônia, é possível apreciar uma bonita 
igreja principal no centro histórico, bem em frente a Plaza Grande. A Catedral de Mérida combina vários 
estilos em sua arquitetura, já que a fachada é renascentista e os detalhes são barrocos, enquanto as 
torres e o interior da mesma contam com um estilo mourisco. Sua edificação começou em 1561 por ordem 
do Rei Felipe II e foi concluída em 1598. A maquinaria do grande relógio que exibe foi construída em 
Londres em 1731 e se manteve funcionando até o ano de 1871, quando marcou a hora pela última vez.

ATRAÇÕES EM MÉRIDA

http://www.bestday.com.br/Merida_Yucatan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-merida-por&utm_term=/
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PASSEIO DE MONTEJO
Construído em homenagem ao fundador de Mérida Francisco de Montejo, este bonito passeio reúne as 
mais belas construções de toda Mérida. Foi incorporado ao traço urbano da cidade no século XIX, 
quando o presidente Porfirio Díaz colocou em moda a arquitetura afrancesada como parte das festas 
pelo Centenário da Independência. O anterior é refletido nas mansões muito bem conservadas que 
estão ao longo deste percurso, muitas das quais são escritórios governamentais ou privados, museus, 
sofisticados locais comerciais ou casas noturnas.

CASA DE MONTEJO
Mesmo que construída há mais de 450 anos, a bonita fachada desta casa é conservada magnificamente até 
hoje. O estilo de sua ornamentação é a amostra perfeita do usado pelos ourives espanhóis no século XVI, 
motivo pelo qual este edifício foi considerado a joia mais valiosa da arte “plateresco” do país. Esta magnífica 
propriedade foi moradia do fundador de Mérida e de seus descendentes até 1832, e por isso ostenta orgulhosa 
o escudo das armas de Montejo, entre muitas outras figuras talhadas em pedra que enaltecem suas sancas, 
colunas e varandas.
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CENTRO CULTURAL OLIMPO
O centro Cultura Olimpo conta com interessantes exposições culturais, mas sem dúvida, sua atração 
principal é o Planetário, que leva o nome do distinto astrônomo yucateco Dr. Arcadio Poveda, que foi, em 
1956, o primeiro astrônomo mexicano com formação acadêmica. O Planetário conta com um sofisticado 
sistema de projeção e som envolvente, fazendo com que o espectador aproveite uma fascinante viagem 
virtual através dos cosmos, enquanto aprende sobre a formação do universo.

MÉRIDA NO DOMINGO
Todos os domingos, desde muito cedo, as ruas principais do centro da cidade ficam fechadas para o 
acesso de carros e ônibus para permitir o livre trânsito dos visitantes. Entre a Plaza Grande e o Parque de 
la Madre são colocadas pequenas barracas de comida, roupa, artesanatos, brinquedos e uma infinidade 
de curiosidades. Também conta com a biciruta (espaço de convivência para andar de bicicleta e fazer 
caminhadas) para conhecer de maneira divertida as atrações em Mérida mais importantes. Sem dúvida, 
um evento semanal que permitirá familiarizar ainda mais com a cultura yucateca.
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UNIVERDIDADE AUTÔNOMA DE YUCATÁN
O edifício central da Universidade Autônoma de Yucatán abriga os escritórios administrativos e 
a biblioteca principal da mais alta sede de aprendizado do estado. Está em uma bela construção 
que se diferencia por contar com um bonito pátio, arcos decorativos nos corredores e seu próprio 
teatro. É a passagem constante de alunos e frequentemente escolhido para realizar pequenos 
eventos acadêmicos.

TEATROS
Os teatros da cidade de Mérida são verdadeiras joias arquitetônicas. O Teatro Peón Contreras, por 
exemplo, é um bonito edifício em estilo neoclássico francês que foi inaugurado em 1908. O Teatro Daniel 
Ayala, por sua vez, foi construído no século XVII, e graças a seu título de “Teatro Principal” recebeu 
as melhores companhias de comédia, revistas e zarzuelas (estilo de música teatral) provenientes da 
Cidade do México e Havana, durante muitos anos. Outro bonito lugar que vale a pena conhecer é o 
Teatro Armando Manzanero, que antes era o Cinema Mérida.
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PALÁCIO CANTÓN
Inaugurado no século XX, esta bela casa de arquitetura afrancesada serviu como moradia de Francisco 
Cantón Rosa e sua família. Cantón foi o gorvenador de Yucatán de 1898 a 1902 e se destacou pela sua 
participação na Guerra de Castas contra os rebeldes maias, além de ter sido um importante empresário 
de henequén e ferroviário. Atualmente, este edifício é o Museu Arqueológico e Histórico de Yucatán. 
Nele são exibidas algumas peças da cultura maia e alguns artigos originários da época colonial.

EREMITA DE SANTA ISABEL
Edifício eclesiástico erguido por ordem de Gaspar González de Ledesma, um dos membros da elite 
local, durante o período no qual se pensava em construir uma igreja que garantisse a salvação das 
almas. Pela sua localização, também foi conhecida como A Eremita de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, já que está localizada no antigo caminho real para Campeche. Está ao lado de um pitoresco 
parque, em um dos bairros mais tradicionais de Mérida.
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TURIBUS
Um fantástico passeio neste peculiar ônibus de dois andares pode tornar sua estadia em Mérida 
inesquecível, já que transita confortavelmente pelas principais atrações da cidade e compartilha durante 
o trajeto uma magnífica explicação do significado histórico, arquitetônico e religioso de cada um dos 
importantes pontos que fazem parte da sua rota. Depois de contratar o Turibus, é possível embarcar 
várias vezes durante o dia, sempre nas paradas estabelecidas, o que é muito indicado para conhecer 
as belezas da bonita Cidade Branca.

QUINTA MONTES MOLINA
Esta imponente mansão foi erguida durante o Porfiriato e é um símbolo do desenvolvimento yucateco, 
graças à exportação de henequén nos princípios do século XX. Sendo a única casa de seu tipo 
conservada em seu estado original e aberta ao público, a Quinta Montes Molina geralmente é a sede 
dos eventos sociais mais exclusivos de Mérida. Também é um museu decorado com móveis europeus 
e luxuosos adornos para recriar o estilo de vida dos ricos yucatecos da época.
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GRANDE MUSEU DO MUNDO MAIA
Este museu foi inaugurado no marco do fim do calendário maia de 21 de dezembro de 2012. Sua 
arquitetura é uma representação da árvore da ceiba, considerado sagrado por esta milenária cultura 
mesoamericana. Tem uma sala sobre a vida yucateca e outra que conta a história do meteorito de 
Chicxulub que acabou com os dinossauros, além de espaços interativos para conhecer a história do 
estado de forma mais dinâmica.

OUTROS MUSEUS
Mérida é uma orgulhosa casa de vários museus onde é reconstruída a história da cidade e do estado. 
O Museu de Arte Popular conta com exposições sobre a arte e os costumes maias, além de amostras 
da arte popular do estado. É onde está também o Museu da Cidade, lugar onde são exibidas peças 
pré-colombianas, coloniais, da independência e seus anos posteriores, assim como a época do auge do 
henequén e da revolução. O Museu M.A.C.A.Y (Museu de Arte Contemporânea Ateneo de Yucatán) 
tem exposições permanentes da História da Arte, Bordado Yucateco “Maya Chuy”, Prata Mexicana, Três 
Expressões de Arte Contemporânea e História do Edifício, entre outras. Além disso, são realizados em seu 
interior eventos culturais e exposições temporárias de artes plásticas.
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PARQUE DAS AMÉRICAS
O Parque das Américas está subdividido em quatro: a primeira seção está composta por uma enorme 
fonte com serpentes de pedra que representam Kukulkán; a segunda, por uma concha acústica e uma 
esplanada na qual acontecem eventos culturais; a terceira, por jogos infantis e uma área para aluguel 
de patins e bicicletas; e a quarta, por uma construção em forma de cabana maia onde são expostos 
murais sobre o continente americano e retratos de figuras famosas de vários países do continente.

Em cada uma das seções é possível apreciar colunas com nomes e símbolos que representam os 
países que compõem a América Latina, do mesmo modo que são encontrados bancos de leitura abrigados 
pela sombra das grandes árvores.

PARQUE DO CENTENÁRIO
É um dos lugares com mais tradição na cidade de Mérida. Aqui é onde crianças e adultos entram em 
contato com belas espécies de animais, se divertem nos jogos mecânicos ou sobem em uma balsa 
para passear pela lagoa artificial. Uma visita ao Parque do Centenário, no entanto, não está completa 
sem um passeio no “trenecito”, composto por vários vagões sem teto, o mesmo que faz um passeio por 
toda a extensão do parque, e cujo trecho mais emocionante é um túnel escuro.



13

PORTO PROGRESSO
Localizado a 36 quilômetros ao norte de Mérida, Progresso é uma cidade pequena em pleno auge 
econômico. Seu porto tornou-se o principal acesso marítimo à Península de Yucatán e um dos mais 
relevantes do Golfo do México. É o lugar predileto dos moradores de Mérida durante as férias de 
primavera e verão, além de ser cada vez mais frequentado por cruzeiros com passageiros internacionais. 
Seu calçadão, a deliciosa gastronomia com ingredientes do mar e a tranquilidade que ainda conserva, 
transforma Progresso em uma boa alternativa para aproveitar o calor das terras maias.

DZIBILCHALTÚN
Este antigo povoado está localizado a 10 minutos de Mérida, perto do acesso à Universidade del 
Mayab. Entre suas construções destaca-se o Templo das Sete Bonecas, chamado assim pela oferenda 
com pequenas figuras humana ali encontrada, e muito famosa pela paisagem que oferece durante os 
equinócios de primavera e outono. O lugar também conta com o Museu do Povo Maia, onde é possível 
conhecer o estilo de vida dos maias antigos e alguns costumes ainda vigentes nas comunidades rurais 
do estado de Yucatán. O cenote Xlacha, com lírios e profundo em seu centro, é outro lugar que você 
não pode perder nesta zona arqueológica.
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UXMAL
A arquitetura desta antiga cidade maia é destacada pelos seus frisos e arcos de incomparável beleza. 
Possui imponentes edifícios, como a Pirâmide do Divino, o Palácio do Governador e a Casa das 
Tartarugas. Localizada na Ruta Puuc, esta zona arqueológica oferece, ao cair da noite, um espetáculo 
de luz e som que ocorre no Quadrilátero das Freiras.

IZAMAL
Izamal é ressaltada pelos seus arcos, fachadas e uma cor amarela que fica gravada na memória de 
seus visitantes. As bonitas construções distribuídas nesta tranquila população são muito peculiares e 
se distinguem imediatamente pelo seu estilo do resto dos povos coloniais da Península de Yucatán. O 
Antigo Convento de Santo Antônio de Pádua, onde está a imagem de Nossa Senhora de Izamal, se 
caracteriza por ter o segundo maior pátio do mundo, ficando atrás apenas do localizado no Vaticano. 
Além disso, foi sede da visita do Papa Juan Pablo II.
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GRUTAS DE LOLTÚN
As Grutas de Loltún, localizadas a 110 quilômetros ao sudeste de Mérida, contêm evidência de povoamentos 
na Península de Yucatán desde os tempos primitivos. Também foram encontrados restos de mamutes 
e outros animais já extintos, demonstrando que anteriormente predominava o clima frio na região. 
Atualmente, conta com 2 quilômetros abertos ao público para fazer um tour guiado e apreciar as majestosas 
formações rochosas que surpreendem os visitantes.

SOTUTA DE PEÓN
Esta fazenda, ainda em funcionamento, oferece aos seus visitantes a oportunidade de entrar em contato 
direto com a história, a natureza e com os processos de industrialização do henequén, que deram 
riqueza à Yucatán nos séculos passados. É possível passear pelos espetaculares edifícios antigos, 
percorrer toda a propriedade em um pequeno carro sobre trilhos chamado “truck”, puxado por mulas, e 
nadar em um fantástico cenote que se encontra dentro de uma caverna.
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CELESTÚN
Este pequeno povoado segue sendo um porto de pescadores de ambiente tranquilo. Nomeado Reserva 
da Biosfera por sua riqueza natural, Celestún mostra a seus visitantes uma paisagem exuberante 
composta por manguezais, olhos d’água, um bosque petrificado e um rancho com coqueiros. O principal 
atrativo são os flamingos rosa que passeiam em bandos ao longo da costa. Possui também espetaculares 
praias semi virgens de ondas tranquilas e bonita tonalidade cor verde esmeralda.

CENOTES DE CUZAMÁ
Este lugar localizado a 40 quilômetros de Mérida é um circuito formado por três cenotes. A primeira 
parada é no cenote Chelentún, que se encontra semiaberto e perfeitamente iluminado, além de ser 
o mais seguro para nadar. O próximo do itinerário é o cenote Chak-Zinik-Ché, mais profundo que o 
primeiro e com raízes de árvores que oferecem um toque único. O último é o cenote Bolom-Chojol, o 
qual está praticamente fechado e apenas é iluminado por pequenas entradas de luz natural. 

Para chegar aos três cenotes é necessário pegar o “truck”, uma espécie de vagão rústico puxado por 
cavalos. Este meio de transporte se move sobre umas vias similares ao trem e permite apreciar a 
exuberante paisagem da selva tropical durante o trajeto.
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GASTRONOMIA EM MÉRIDA
Com forte influência da cultura maia e as contribuições da imigração europeia, a cozinha yucateca é 
atualmente uma das mais originais e diferenciadas na gastronomia mexicana. Os pratos geralmente 
são acompanhados com cebola refogada, pimenta habanero, laranja amarga, tortilhas de nixtamal e 
feijão. Sem dúvida, provar a comida típica de Yucatán é uma das razões para visitar Mérida.

A cochinita pribil é talvez a comida que mais 
representa Mérida e o estado. É preparada com 
carne de porco marinada envoltos em folha de 
bananeira e, de maneira tradicional, é cozido sob 
a terra com lenha. Os panuchos (tortilha de milho 
frita, com feijão, alface, cebola, frango ou peito 
de peru) e salbutes (tortilha de milho frita servida 
com alface, tomate, cebola, frango e abacate) são 
os petiscos mais comuns entre os yucatecos, já 
que sempre estão disponíveis nos restaurantes 
durante o café da manhã e o jantar. Outra delícia 
que não deve deixar de experimentar é a sopa de 
lima, ideal para os clientes que preferem pratos 
mais leves e menos picantes.

O queso relleno, provavelmente a comida mais exótica da gastronomia yucateca, é feito com queijo 
bola, recheado de carne picada e coberto com um molho branco à base de farinha conhecida como 
“k’ool”. Também deve experimentar o relleno negro, um caldo feito com chilmole (molho de pimenta), 
e o poc chuc, um filé de porco assado e servido com um delicioso molho de tomate. Lembre-se de 
perguntar aos garçons pelos papadzules (tortilhas de milho recheadas com ovo e cobertas com molho 
de tomate), os lomitos de cerdo (lombo de porco), a longaniza de Valladolid (um tipo de linguiça), o 
brazo de reina (tipo de rocambole doce) e os tamales (massa de milho recheada com frango, carne 
de porco) em todas suas apresentações.

Para finalizar a hora do almoço, experimente qualquer uma das tradicionais sobremesas da região. 
Uma imperdível é o caballero pobre, feito com pão, leite, açúcar e passas, ou o manjar branco, que 
é um creme polvilhado com canela.

Se estiver passeando pelas ruas ou pelos parques da cidade, com certeza encontrará vendedores 
ambulantes de quibes. Não deixe de provar as marquesitas, uma massa fina à base de farinha recheada 
com queijo bola complementada com caramelo, creme de avelã com chocolate, leite condensado, 
geléia ou cream cheese.

http://www.bestday.com.br/Merida_Yucatan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-merida-por&utm_term=/
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BOTANEROS YUCATECOS
Os botaneros são estabelecimentos de grande tradição na cidade, já que oferecem uma maneira muito 
particular de provar os pratos que mais representam a gastronomia yucateca. Seu conceito consiste 
em servir pequenas porções de diferentes comidas sem nenhum custo, apenas pagando as bebidas 
consumidas. Além disso, todos são de ambiente familiar e muitos estão ambientados com música ao vivo.

EL PRÍNCIPE TUTUI-XU
Se viajar a Ticul ou para as Grutas de Loltún desde Mérida, não deixe de provar os deliciosos pratos 
deste restaurante. Na opinião de muitos moradores do estado, El Príncipe Tutui-Xu tem o melhor 
poc-chuc de toda Yucatán. Está localizado especificamente no povoado de Maní, aproximadamente 
à uma hora e meia da capital.

LA CHAYA MAYA
Combinando detalhes artesanais com um ambiente simples, este restaurante tem sido considerado 
um dos mais importantes de Mérida. Muitos de seus pratos são temperados com folha de chaya, uma 
das plantas mais representativas do estado e que são complementadas com deliciosas tortilhas feitas 
à mão dentro do mesmo estabelecimento.
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LOS ALMENDROS
Este restaurante ressalta os sabores da gastronomia yucateca desde sua inauguração em 1972. Pela 
riqueza de seus pratos, rapidamente se tornou muito famoso entre os turistas nacionais e internacionais. 
Está localizado no centro histórico, em frente ao Parque de La Mejorada e da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Autônoma de Yucatán.

MERCADOS TRADICIONAIS
Se estiver viajando com o orçamento limitado, Mérida oferece opções para comer sem gastar grande 
quantidade de dinheiro. Nos mercados de Santiago e Santa Ana encontrará lanchonetes que servem 
petiscos típicos e deliciosas águas frescas feitas com pitaia, chaya e outros sabores locais.

SORVETERIA EL COLÓN
O calor de Mérida faz com que os turistas 
busquem opções para refrescar-se. Os yucatecos 
recomendam tomar um delicioso sorvete no El 
Colón, estabelecimento de fácil acesso para os 
visitantes, já que tem uma filial na Plaza Grande 
e outra no Passeio de Montejo. Com mais de 100 
anos de tradição, El Colón conserva seu diferencial 
na elaboração artesanal de seus produtos.
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COMPRAS EM MÉRIDA
PLAZA ALTABRISA
Localizada na exclusiva zona norte da cidade, Plaza Altabrisa estabeleceu-se como a mais moderna 
e mais extensa em Mérida. Conta com lojas de marca reconhecidas internacionalmente, embora 
também possua estabelecimentos com artigos mais econômicos pensando nos compradores que 
buscam preços mais baixos.

ARTESANATOS E TECIDOS
As pequenas lojas no centro da cidade oferecem aos turistas belas roupas de algodão e linho, além 
de artesanatos, joalherias, sapatos de couro, doces tradicionais e mais. O encanto de muitas destas 
microempresas é que são atendidas por seus donos. Huipiles (blusa ou vestido adornado com motivos 
coloridos, muitas vezes bordados) e guayaberas (camisas masculinas de manga curta ou comprida, 
normalmente de linho, algodão ou seda) de todos os tamanhos são excelentes souvenires para levar 
como recordação de sua viagem a Mérida.

As redes são outra boa opção para imortalizar sua viagem a Mérida, pois formam parte do estilo de vida 
dos yucatecos e são muito mais confortáveis para descansar durante a tarde. Há as mais tradicionais, em 
forma de balanço e tipo cadeiras.

http://www.bestday.com.br/Merida_Yucatan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-merida-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM MÉRIDA
O CENTRO HISTÓRICO
Caminhar pelo centro histórico de Mérida durante as noites é uma delícia, pois permite apreciar os 

edifícios belamente iluminados. De quinta a domingo a Rua 60 é fechada para que os restaurantes, 

bares e cafeterias coloquem mesas e cadeiras no exterior de seus estabelecimentos. É um verdadeiro 

prazer transitar pelos caminhos de pedras enquanto aprecia os artesanatos dos vendedores ambulantes 

e escolhe algum estabelecimento para jantar ou tomar uma bebida.

Recomenda-se conferir a agenda do Centro Cultural Olimpo e dos teatros da cidade. Outra opção 

são os eventos culturais nos principais parques, pois há muitas atividades de interesse que com certeza 

serão de seu agrado. Apreciar a trova yucateca (estilo musical) no parque Santa Lúcia é um exemplo 

do muito que te espera ao visitar as ruas mais antigas de Mérida.

http://www.bestday.com.br/Merida_Yucatan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-merida-por&utm_term=/
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O PASSEIO DE MONTEJO E PROLONGAMENTO MONTEJO
Admirar os edifícios de arquitetura afrancesada é uma experiência que não deve perder durante suas 
férias em Mérida. Durante a noite é o momento ideal para fazê-lo, quando o calor já não é tão intenso. 
Com certeza encontrará algum restaurante ou bar boêmio para provar pratos locais, nacionais e 
internacionais, acompanhados pela bebida de sua preferência.

Muitos dos lugares famosos estão localizados no Prolongamento Montejo, uma extensão desta bela 
avenida que atravessa Mérida do centro ao norte. Lá é possível escolher entre restaurantes locais e 
de importantes franquias, além de bares e casas noturnas de renome para festejar até tarde da noite. 
Tome cuidado com o código de vestimenta, porque os yucatecos, normalmente usam roupas casuais 
sem deixar de considerar o clima quente que domina a cidade.

CITY CENTER
Esta área foi criada recentemente e está muito 
famosa entre a sociedade de Mérida. Trata-se de 
um centro comercial repleto de restaurantes de 
diferentes tipos de cozinha, embora se destaque 
mais por possuir uma grande quantidade de 
bares e casas noturnas com diferentes ritmos, 
como salsa, new age, oldies e, claro, as canções 
que atualmente dominam as listas das mais 
populares. O melhor deste lugar é que é possível 
ir de local em local caminhando, já que tudo está 
concentrado dentro da mesma região.
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O QUE FAZER EM MÉRIDA
Caminhe ou alugue um buggy para percorrer o centro histórico e o Passeio de Montejo, 
observando o contraste arquitetônico de suas edificações.

Experimente os deliciosos pratos que tornaram tão famosa a gastronomia yucateca.

Compre souvenires, roupa de linho ou algodão e redes em suas diferentes apresentações.

Visite alguma das zonas arqueológicas dos arredores.

Nade em algum dos cenotes próximos, já que estas formações são únicas em todo o mundo.

Confira a agenda dos centros culturais e teatros para assistir a eventos gratuitos ou de 
baixo custo.

Passeie pelo centro histórico em “Mérida no Domingo” e testemunhe as expressões artísticas 
mais enraizadas da cultura local.

Conheça como viviam os ricos yucatecos do Porfiriato ao visitar as fazendas localizadas 
dentro e fora da cidade.

Entre nos museus e explore mais a fascinante história do mundo maia.

Aprenda algumas gírias do espanhol yucateco e incorpore novas palavras ao seu vocabulário.
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