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DESCUBRA OAXACA
Se existe um lugar na República Mexicana onde se conjuga história, cor, cultura, folclore, arqueologia, sabores, 
texturas, arquitetura colonial e um ambiente onde o conceito de celebração de hospitalidade é levado a sua 
máxima expressão, com toda certeza é Oaxaca.

Esta encantadora cidade localizada em uma área fluvial muito fértil ao pé do lendário Monte Albán, com clima 
benevolente e ruas de pedra verde, bem como dona de uma vasta riqueza cultural e histórica, é perfeita para 
surpreender e conquistar o coração de todos, até mesmo dos visitantes mais exigentes. O acervo histórico 
esta presente em cada esquina da cidade, da mesma maneira que em seus arredores. Somado a isso, os 
vales que rodeiam Oaxaca oferecem uma gama incomparável de experiências ecológicas e aventuras 
emocionantes para os adeptos da adrenalina.

http://www.bestday.com.br/Oaxaca/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oaxaca-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Ainda que as evidências indiquem que o vale onde se encontra foi constantemente habitado há mais de 

10.000 anos, a cidade foi fundada em 1486 pelos astecas, como posto militar para subjugar os zapotecas, 

e refundada pelos espanhóis em 1524 com o nome de Antequera (lugar de antiguidades), com a finalidade 

de administrar o território conquistado. Oaxaca sempre foi objeto de guerra entre zapotecas e mixtecas, 

cobiçada pelos astecas e muito apreciada pelos espanhóis, ao ponto de haverem outorgado ao Vale de 

Oaxaca o único titulo de Marquesado da América.

Depois da Independência o nome Náhuatl original da cidade foi restituído. Oaxaca é uma das cidades 
coloniais mais bonitas e melhor conservadas do México com zonas arqueológicas, conventos que 

datam do século XVI, templos barrocos, edifícios civis da época colonial e diversos museus, assim 

como edifícios em estilo neoclássico e art-nouveau, motivo pelo qual foi declarada Patrimônio Histórico 

da Humanidade pela UNESCO. A cidade é a capital do estado de mesmo nome, bem como o centro 

político, cultural e comercial de uma região única no mundo.
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ARTE E CULTURA
Em Oaxaca convivem dezesseis grupos étnicos, cada um deles com sua linguagem e identidade 

próprias, bem como com seus respectivos sabores, cores e texturas, dando à cidade um vibrante ambiente 

folclórico, construindo um de seus principais atrativos. Como um reflexo deste sincretismo cultural, a 

cada ano, no mês de julho, acontece a Guelaguetza, uma festa colorida protagonizada por todas as 

etnias para celebrar a paz e a cooperação.

Um dia na cidade não é suficiente para visitar as igrejas, conventos, museus, galerias, mercado, oficinas 

de artesanatos e também conhecer os sítios arqueológicos mais representativos. Além disso, uma 

viagem a Oaxaca não estaria completa sem visitar alguns dos povoados e comunidades indígenas ao 

redor das serras, vales ou estreitos para saborear sua comida e bebida, bem como admirar suas belas 

paisagens e seus artesanatos. Povos estes que se distinguem por sua inteligência, qualidade, beleza 

e cores desde a época pré-hispânica. Como exemplo disto, basta o barro negro de Coyotepec, os 

alebrijes (esculturas em madeira) de Arrazola e os tapetes de Teotitlán.
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Deliciosa gastronomia com raízes pré-hispânicas

Famosa por sua arte religiosa colonial, riquezas 
arquitetônicas, legado cultural e histórico

Sede da celebração da Guelaguetza

Rica em tradições e costumes

Conhecida por seus sítios arqueológicos

Destacada por sua grande variedade de artesanatos, 
como alebrijes, têxteis e barro negro

Conhecida por seu mezcal (bebia típica mexicana, destilada 
do agave)

PERFIL DE OAXACA
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ATRAÇÕES EM OAXACA
A Verde Antequera como é conhecida, com nostalgia aristocrática, Oaxaca guarda veementemente uma 
infinidade de legados antigos e modernos, que se tornam irresistíveis para todos os visitantes. O acervo 
histórico está presente em cada esquina da cidade, bem como em seus arredores. Somado a isto, os 
vales que rodeiam Oaxaca oferecem uma gama incomparável de experiências ecológicas e aventuras 
emocionantes, que qualquer adepto à adrenalina não deve perder.

MUSEU DO PALÁCIO
Este museu aberto ao público em 2006 está localizado no histórico Palácio do Governo construído no 
século XIX, e conta com um ambiente cientifico e criativo com um espaço interativo. Oferece também 
exposições temporárias sobre as etnias de Oaxaca.

NOITE DE RABANETES
A noite de Rabanetes é uma festa tradicional 
oaxaquenha celebrada anualmente no dia 23 de 
dezembro, onde os jardineiros e agricultores da 
cidade exibem seu talento artístico ao fazer desenhos 
em rabanetes e no totomoxtle (palha que cobre o 
milho). O evento acontece na praça principal da 
cidade (zócalo), expondo uma variedade de figuras 
e adornos tradicionais inspirados em temas alusivos 
ao natal, como o Nascimento e a chegada dos 
Reis Magos.
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LA GUELAGUETZA
O significado da palavra Guelaguetza é um intercâmbio ou cooperação da língua zapoteca. Efetivamente, 
esta que é a festa mais importante do ano em Oaxaca e que se celebra no mês de julho se tornou 
um admirável intercâmbio de cultura e a verdadeira expressão da boa vontade entre as 16 etnias que 
habitam as oito regiões do estado. A festa, como se conhece agora é realizada desde 1932, porém sua 
celebração tem origem em um lendário pacto de paz entre o povo zapoteca e o povo mixteca.

Durante várias horas, grupos de danças fazem apresentações de suas melhores danças folclóricas e 
de seus coloridos trajes regionais, enquanto oferecem seus produtos ao público. Ser testemunho desta 
celebração é aproximar-se ao folclore e ao espirito de Oaxaca, a suas raízes profundamente 
mestiças e naturalmente indígenas, uma experiência extremamente enriquecedora.

O ZÓCALO (PRAÇA PRINCIPAL)
Provavelmente não existe praça mais colorida e animada em todo México que a praça principal de 
Oaxaca. A alegre música se espalha pelo ar misturando-se com o cheiro de comida. Os vendedores 
de bexigas, doces e artesanatos estão por todas as partes oferecendo suas mercadorias. É ideal para 
aproveitar uma pausa à tarde e saborear um café ou uma cerveja embaixo das frondosas árvores, 
enquanto observa o movimento.

DIA DE MORTOS
Esta comemoração de origem pré-hispânica se 
mistura com as tradições católicas atuais, 
apresentando um singular colorido e alegria nos 
cemitérios da cidade, nas duas primeiras noites de 
novembro. Cravos de defunto, tapetes de areia colorida, 
pão de morto, mezcal e música são algumas das 
oferendas do povo oaxaquenho aos seus antepassados, 
colocados sobre os túmulos para atrair as almas com 
seus aromas junto com milhares de velas. Este é um 
evento cheio de misticismo, sincretismo religioso e cultural.

http://www.bestday.com.br/Oaxaca/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oaxaca-por&utm_term=/
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CENTRO DE CULTURA SANTO DOMINGO
O Antigo Convento de Santo Domingo e o Templo de Santo Domingo Guzmán, são representações de 
arte sacra de estilo barroco do século XVI, pertencentes à Ordem Dominicana na Nova Espanha. 
Seu imponente altar maior, foleado a ouro, é simplesmente impressionante. Por seu tamanho se tornou 
a maior edificação colonial do México. Neste lugar, também está alojado o Museu das Culturas de 
Oaxaca, o Jardim Etnobotânico e a Biblioteca Frei Francisco de Burgoa. Regularmente as sextas, o 
pátio central serve de marco para distintas apresentações teatrais de alta qualidade.

MONTE ALBÁN
O Monte Albán foi fundado pelos zapotecas, por volta do ano 250 D.C, em uma montanha a 400 
metros de altura sobre um vale, onde foi construída uma grande praça e vários edifícios em forma de 
pirâmides. Recentes descobrimentos arqueológicos revelaram que além de ser um centro religioso 
e político, este lugar místico funcionou como uma espécie de escola de medicina. Em sua última 
fase, a cidade foi ocupada pelos mixtecos até sua conquista. Seu nome original é desconhecido e o 
nome moderno foi dado pelos espanhóis, devido à semelhança deste lugar com a fortaleza de 
Montalbán, perto de Toledo na Espanha. Tanto o sitio arqueológico como a paisagem que se vislumbrada 
dele, são de uma beleza imponente.

MUSEU TÊXTIL DE OAXACA
A arte, cor, desenho, textura e tradições estão 
concentrados neste museu em um casarão do século 
XVIII que se situa no centro histórico de Oaxaca. É 
uma exposição que através dos tempos vem expondo 
os desenhos, técnicas e processo de elaboração de 
têxteis oaxaquenhos, do México e do mundo.



8

FERVER DA ÁGUA
À uma hora e meia de Oaxaca se encontram estes mananciais de água mineral, que com o passar do 
tempo formaram impressionantes esculturas de pedra calcária, semelhantes a cachoeiras. Por conter 
altas concentrações de carbonatos a água borbulha e dá a impressão de estar fervendo, originando 
seu nome. Porém, sua temperatura raras vezes é mais alta que a do ambiente, sendo possível nadar 
com segurança em suas piscinas naturais. Além disso, oferecem atividades, como caminhada de 
observação, camping e rapel.

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Este museu foi inaugurado em 1992 e está alojado na chamada Casa de Cortés, edificada entre o final 
do século XVII e inicio do século XVIII, como um recinto de expressão e difusão da obra plástica regional, 
nacional e internacional. Tem 14 salas sendo que oito delas possuem peças de destacados artistas, 
como Rufino Tamayo e Francisco Toledo. As outras seis salas abrigam exposições temporárias de 
prestígio reconhecido. 

CATEDRAL DE NOSSA SENHORA 
DA ASSUNÇÃO 
Este lugar emblemático é a maior prova da 
história da cidade. Sua construção teve inicio 
em 1535 e foi concluída em 1733, mas somente 
foi inaugurada em 1730, para homenagear à 
Virgem de Assunção. A catedral se destaca por 
possuir três naves em estilo barroco e pela escultura 
da Virgem em bronze. Em 1933 este local foi 
declarado monumento histórico da cidade.
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A ÁRVORE DE TULE
Conhecer a famosa Árvore de Tule é obrigatório para quem visita Oaxaca. Localizada no povoado de 
Santa Maria de Tule, a 12 km da capital do estado, este enorme cipreste mexicano de 40 metros de 
altura, tem mais de dois mil anos de idade, conta com um impressionante diâmetro de 50 metros e 
um peso estimado de 509 toneladas.

MITLA
Localizada a 46 km da cidade, a zona arqueológica de Mitla, cujo nome em náhuatl significa “lugar de 
mortos”, se destaca por seus edifícios ornamentados com desenho em frisos e paredes de mosaicos 
de pedras. Acredita-se que os zapotecas iniciaram a construção deste local e que foi terminado pelos 
mixtecas. Um dado singular é que foi habitado, ainda depois da chegada dos espanhóis.

POVOADOS PRÓXIMOS
Existem povoados perto da cidade de Oaxaca que podem 
ser visitados em um dia, alguns famosos por seus 
produtos artesanais, como: Etla pelo queijo, Coyotepec 
pelo barro negro, Atzompa pelo barro verde, Arrazola 
pelos alebrijes, Teotitlán pelos tapetes, Tlacolula pelo 
mezcal e Ocotlán pelos talheres. Nestes locais é 
possível visitar as oficinas onde as famílias elaboram 
estes produtos. 

http://www.bestday.com.br/oaxaca/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oaxaca-por&utm_term=/
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A variedade culinária de Oaxaca reflete a sua surpreendente diversidade geográfica, biológica e étnica. 

A cozinha oaxaquenha é muito minuciosa em sua preparação, colorida, variada e sobre tudo, intensa 

em aromas e sabores. Basta mencionar que daí são os  tipos de mole (molho mexicano feito à base de 

pimenta e especiarias), as maiores tortilhas conhecidas (tlayudas) e dois clássicos do café da manhã 

em quase todo país: as entomatadas (tortilha de milho banhada em molho de tomate) e as enfrijoladas 

(tortilha de milho com feijão e queijo). Em Oaxaca tudo, até mesmo formigas e gafanhotos, podem 

resultar em um delicioso e nutritivo prato. Se for começar seu dia com um café ou com um chocolate, 

assegure-se que seja oaxaquenho e prepare seu paladar para uma experiência culinária sem igual.

LA CASA DE LA ABUELA (A CASA DA AVÓ)
Este restaurante típico funciona no segundo andar de um edifício localizado em uma esquina da praça 

principal e se tornou um clássico da cidade. Os pratos tradicionais são a especialidade, destacando três 

dos sete tipos de mole. De suas janelas é possível observar bonitas vistas do Rochedo de San Felipe 

e da colorida atividade no centro de Oaxaca.

GASTRONOMIA EM OAXACA

http://www.bestday.com.br/Oaxaca/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oaxaca-por&utm_term=/
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FAMOSOS TAMALES OAXAQUENHOS
Cuidadosamente elaborados desde a preparação da massa, o recheio e até a embalagem, os tamales, 
especiarias feitas com massa de milho semelhante à pamonha, são delicias que não se pode deixar de 
provar. Existe uma grande variedade que vai desde os preparados com diversos tipos de mole, o de 
rajas (vagens cortadas em tiras), feijão e o de chepil (erva típica da região), até os de milho e os doces.

AS TLAYUDAS
As tlayudas são um aperitivo popular que consiste 
em uma grande tortilha a ponto de torrar, revestidas 
de feijões, assento (manteiga com pedacinhos de 
torresmo moído), repolho ou alface, frango, carne 
seca ou carne de sol. 

BERÇO DO QUESILHO
Um dos estandartes de Oaxaca sem duvida alguma 
é o “quesilho”, que por sorte quando de um 
descuido na elaboração da coalhada resultou 
neste saboroso queijo, que tem como característica 
principal uma consistência elástica e uma forma 
redonda e trançada. É originário do município de 
Reyes Etla, que fica a 15 minutos da capital. Com 
ele se preparam deliciosas quesadilhas (tortilhas 
com queijo derretido), empanadas e inclusive, podem 
acompanhar as tlayudas.
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MERCADO 20 DE NOVEMBRO

A maior parte deste mercado é para venda de alimentos, o que o tranforma no lugar ideal para a compra 
de frutas e verduras regionais, bem como do saboroso quesilho, gafanhotos, totopos de milho (pedaços 
de tortilhas fritos), chocolate e camarão seco, assim como as deliciosas carnes seca e de sol. Nele 
também se encontram diversos locais, onde é possível provar pratos tipicos recém-preparados. Sem 
dúvida alguma, este é um lugar obrigatório para o seu paladar.

SOBREMESAS TIPICAS

As deliciosas sobremesas oaxaquenas incluem sorvetes de mamey (fruta típica da região), sapoti, jiotilla 
(fruta exótica silvestre), de queijo, de milho e até de mezcal. Igualmente famosos são: o arroz com leite, o 
sanduiche de grão de bico e os doces regionais como: nenguanitos (pães de açucar mascavo e manteiga), 
cocadas, murici em calda, pedaços de bolos, empanadas recheadas e rosca de gema.

O MEZCAL
O mezcal é uma bebida produzida artesanalmente 
extraído do agave ou maguey. Pode ser velho, 
repousado, branco ou de peito (de sabor doce 
e frutado, chamado assim porque se fermenta com 
peito de frango), isto dependendo do tempo de 
armazenamento em barris de carvalho ou azinheira, 
que lhe dão um sabor característico. Porém, o mais 
famoso e tradicional é o mezcal com gusano de 
maguey, que pode ser vermelho ou branco.
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OUTRAS BEBIDAS
A variedade de bebidas é muito ampla podendo-se 
provar desde refrescos de limão com sálvia, 
chila-caiota (abóbora-chila), amendoa com tuna, 
tuna com nozes ou téjate (feito com milho e 
cacau), até mingau de panela.

OS SETE MOLES
Como as cores do arco-íris os sete moles oaxaquenhos (molhos mexicanos preparados à base de 
pimenta e especiarias) são um símbolo de sua gastronomia. Cada um destes molhos possuem ingredientes 
específicos que lhes dão a cor e o sabor que os identificam. Todos eles desde os mais picantes como o 
negro, os doces com uma forte coloração vermelha, o verde, o colorido, o chichilo (preparado com uma 
mistura de pimentas) ou o amarelo com suas bolinhas de massa, são uma delicia.

AS TLAYUDAS DE LIBRES
As tlayudas são a especialidade desta tradicional cantina, com mais de 60 anos de serviço. É frequentada 
tanto por locais como por turistas, onde as pernas de porco, a carne seca e a carne de sol também estão 
entre os pratos favoritos.

LOS DANZANTES (OS DANÇANTES)
Este restaurante funciona no pátio traseiro de uma casa do século XVI, que foi restaurada e fica perto do 
Centro Cultural Santo Domingo. O conceito neste restaurante é uma mistura da vanguarda com a tradição 
na elaboração de pratos com ingredientes originais da cozinha oaxaquenha mesclados com criações 
contemporãneas. Um de seus selos distintivos é o mezcal artesanal, elaborado na Destilaria Los Danzantes.

AS ÁGUAS DE CASILDA
Quem visita Oaxaca tem que fazer uma parada obrigatória para refrescar-se com alguma das bebidas 
que se preparam neste lugar emblemático. Tradicional desde 1890 se tornou famosa por suas horchatas 
(bebida preparada com farinha de arroz, água, açucar e canela), pelo suco de amendoas com tuna e 
chila, de sálvia e de pêssego, assim como pela ampla variedade de frescas combinações, como limão 
com abacaxi e goiaba com tuna.

OS SORVETES DA SOLEDAD
Localizada no Jardim Sócrates, ao lado do Templo da Soledad, esta sovertería se tornou o ponto 
de encontro de visitantes e moradores. Destacamos alguns dos sabores mais famosos como: o beijo 
oaxaquenho, o beijo de anjo, beijo zapoteco, leite queimado, mamey, mezcal, de murici e rosa. 
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COMPRAS EM OAXACA
O comércio é um talento herdado pelos oaxaquenhos, que se baseia em um vasto intercâmbio de produtos 
entre todas as etnias. Os mercados, um forte exemplo destas trocas comerciais e culturais, são ideais para 
encontrar uma infinidade de bonitos objetos de uso cotidiano fabricados artesanalmente, assim como produtos 
típicos das oito regiões como: têxteis, frutas, verduras, flores, cacau, queijo, gafanhotos e carnes, além de 
utensílios de barro, madeira e metal.

Porém, as opções para compras são mais amplas. A Praça do Vale é pioneira no conceito de um moderno 
shopping, que inclui famosas lojas de departamentos, modernas boutiques, área de alimentação e várias salas 
de cinema.

MERCADO BENITO JUÁREZ
Este mercado desde a época colonial está instalado em uma estrutura art-nouveau do século XIX. 
Possui estandes em seus numerosos corredores representando todas as regiões de Oaxaca e mais de 
700 lojas. Destacamos especialmente os produtos pelos quais Oaxaca ficou famosa no mundo, como: 
chocolate, moles e mezcal. É impossível sair deste local de mãos vazias!

http://www.bestday.com.br/Oaxaca/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oaxaca-por&utm_term=/
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CENTRAL DE ABASTECIMENTO
Localizado na região leste da cidade, a Central de Abastecimento oferece uma enorme variedade de 
produtos. A principal oferta é de objetos para casa, assim como artesanatos e curiosidades.

RUA DE PEDESTRES MACEDONIO ALCALÁ
Este passeio popular está localizado entre o Zócalo e o Templo de Santo Domingo, onde se podem encontrar 
diversos comércios que vendem todo o tipo de artesanatos e joias, assim como cafés e bares.

OS ALEBRIJES
A madeira talhada é uma tradição ancestral dos 
zapotecas, que alcança sua máxima expressão na 
elaboração dos alebrijes, peças irreais e mágicas que 
emergem da imaginação do artesão oaxaquenho, com 
a ajuda de fações e navalhas. As figuras obtidas, com 
forma de naguales (seres sobrenaturais), seres 
extraterrestes, anjos ou animais, como leões, 
jaguares, iguanas, cachorros, serpentes, pássaros, 
cabras, tatus e porcos espinhos depois de entalhadas 
são pintadas manualmente. 

MERCADO ITINERANTE
Funciona nas proximidades da cidade sendo famoso 
por seus produtos artesanais. Nas segundas-feiras 
está em Miahuatlán oferecendo uma grande 
variedade de objetos de barro, madeira e metal 
para o uso diário. Nas terças-feiras em Zimatlán, 
onde vendem móveis de madeira. As quartas-feiras 
em Elta são ideais para comprar o famoso queijo 
oaxaquenho. Nas quintas-feiras em Zaachila 
participam os vendedores dos vales centrais 
principalmente com produtos agrícolas. Nas 
sextas´feiras está em Ocotlán oferecendo tecidos 
de algodão, artesanatos de flores artificiais e barro 
verde de Atzompa, entre outros produtos. Aos 
sábados está na cidade de Oaxaca com produtos 
de todo o estado e aos domingos em Tlacolula 
com os tecidos de lã de Teotitlán e Santa Ana do Vale.
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BARRO NEGRO
O barro negro fabricado em San Bartolo Coyotepec, que fica a16 km ao sul da cidade, foi o responsável 
pela fama mundial de Oaxaca. A cor negra brilhante é obtida pelo tempo de elaboração, secagem e 
polimento da peça através de uma técnica ancestral. Atualmente, as peças de barro negro são belezas 
decorativas, com exceção dos pequenos cântaros, que são utilizados para armazenar o mezcal.

O MEZCAL
Esta bebida alcoólica é elaborada a partir da destilação do sumo fermentado de vários tipos de agave, 
de modo que cada espécie produz um mezcal diferente. Sua graduação alcoólica mínima é de “45% 
alc. vol”, podendo ser maior. Muitos mezcais à venda no mercado levam em seu interior um gusano de 
maguey, que é colocado no momento do envaze e dá a bebida um sabor ligeiramente salgado.

O mezcal conta com denominação de origem, o que limita a sua produção a sete estados da república 
mexicana. Oaxaca mantém a tradição de elaborar o melhor mezcal. A bebida tem várias apresentações, 
como: brancos, envelhecidos, repousados e inclusive o de sabores.

CASA MEZCAL OURO DE OAXACA
Nesta destilaria localizada em Tlacochahuaya é destilado o famoso Mezcal Ouro, porque no caminho 
de Mitla saindo da cidade de Oaxaca é cultivado o agave de mais alta qualidade. Neste local poderá 
presenciar a elaboração do mezcal e degustar seu intenso sabor. Além disso, também é possível 
conhecer a produção dos deliciosos licores de creme com sabor de frutas e as misturas, como 
chocolate com menta, moka, etc. Agrade o seu paladar visitando este lugar, provando produtos 100% 
oaxaquenhos da mais alta qualidade, levando também deliciosas recordações de sua visita a Oaxaca.
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VIDA NOTURNA EM OAXACA
O zócalo de Oaxaca é o centro da vida noturna, que transcorre entre bandas, pedestres, músicos 
improvisados, balões, vendedores de artesanatos, gafanhotos assados e engraxates.

Além das abundantes opções culturais, Oaxaca oferece uma variedade de opções para começar, 
continuar e terminar a festa. É muito comum ir de um bar para o outro. Próximo à meia-noite a 
famosa rua de pedestres Macedonio Alcalá se converte em um corredor de boêmios em busca de 
um ambiente perfeito para a noitada.

Trova, salsa, tecno, trios e pop, são só algumas das alternativas dos ambientes mais tradicionais e 
não menos divertidos das cantinas e bares. É difícil acreditar que, apesar de seu aspecto conservador, a 
cidade de Oaxaca tenha uma agitada atividade noturna, que normalmente se prolonga até o amanhecer. 
Este extenso horário talvez seja herança das lendárias festas paroquiais de três dias, que continuam 
acontecendo.

LOS PORTALES DEL ZÓCALO
Sob os arcos que rodeiam o zócalo há vários 
cafés famosos que oferecem um extenso 
menu tradicional. São populares pontos de 
encontros dos locais e visitantes depois do 
jantar, convertendo-se em animados bares. 
O tradicional é uma cerveja ou um mezcal 
com amendoins ou chapulines (gafanhotos) 
tostados com limão como aperitivo.

http://www.bestday.com.br/Oaxaca/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oaxaca-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM OAXACA

Admirar a beleza de seus conventos e templos, incluindo a Catedral, A Basílica de Nossa 
Senhora da Soledad, a Companhia de Jesus e Santo Domingo.

Percorrer as múltiplas praças, a Casa da Cultura, o Instituto Oaxaquenho das Culturas, o 
Zócalo, a Alameda do León e o Palácio do Governo.

Conhecer os museus, como o de Artes Gráficas, o Museu da Cultura de Oaxaca, a Casa de 
Juárez, o de Artes Contemporâneas e o Rufino Tamayo.

Ser testemunha da beleza cultural das festas da Guelaguetza em julho.

Saborear sua deliciosa gastronomia, como os saborosos moles, o Quesilho, tlayudas, tamales, 
e também os sorvetes e o mezcal.

Ir visitar os mercados e comprar belos artesanatos, como peças de barro negro e alebrijes.

Conhecer as belas zonas arqueológicas de Monte Albán e Mitla.

Conhecer e tirar uma foto na famosa Árvore do Tule.

Se pensar em umas férias inesquecíveis, Oaxaca faz um convite para que conheça suas tradições e 
costumes, assim como sua deliciosa gastronomia. Descubra a hospitalidade dos oaxaquenhos, que 
faz com que todos os visitantes sintam-se bem-vindos, contagiando-os com seu espirito festivo, que 
caracteriza esta região do sudeste mexicano.

http://www.bestday.com.br/Oaxaca/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oaxaca-por&utm_term=/
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