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DESCUBRA PALENQUE
Localizada na parte norte do estado de Chiapas se encontra Palenque, uma estranha, porém deliciosa, 
mistura de tranquilidade provinciana com alvoroço de cidade cosmopolita. Em suas ruas é possível ver os 
habitantes locais da mesma maneira que estrangeiros vindos do outro lado do planeta. Sua arquitetura 
conserva algumas características nativas sem deixar de avançar até a atualidade. Sua população é 
atenciosa, humilde e hospitaleira. O centro de Palenque, como o de qualquer cidade é movimentado, 
porém os arredores são tranquilos e prefeitos para relaxar.

Palenque tem muitas caras. Pode-se experimentar a rusticidade em sua máxima expressão, através 
de um contato absoluto com a natureza, sem renunciar às comodidades do mundo atual. As opções 
de hospedagem são geralmente acessíveis e a maioria oferece fácil acesso à zona arqueológica e às 
principais atrações de Palenque.

ZONA ARQUEOLÓGICA
A somente 8 km da cidade, rodeada pelo misticismo da selva, está à zona arqueológica de Palenque, 
um dos principais assentamentos do mundo maia. Famoso por suas belas artes esculturais, este 
lugar foi declarado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

O Templo das Inscrições é uma de suas edificações mais famosas. Em seu interior se encontra uma 
lápide cravada no solo e abaixo desta, uma escadaria que conduzia 25 metros abaixo até a principal 
cripta funerária do mundo maia. Este templo deve seu nome às enormes placas esculpidas com uma 
das inscrições glíficas maias mais longas encontradas até este momento.

Se você vista Palenque em um dia ensolarado poderá observar o bonito modo em que a luz do sol passa 
pelas copas das árvores para inundar de vida a cidade e seus arredores. Caso o dia esteja chuvoso, 
ao cessar a água poderá ver a névoa saindo do pavimento na estrada que leva até o sitio arqueológico, 
acrescentando ainda mais misticismo ao que já é emanado por este lugar.

http://www.bestday.com.br/Palenque/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Palenque/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Palenque/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
A cidade foi fundada em 1567 quando o frade dominicano Pedro Lorenzo integrou a varias famílias de 
indígenas choles que viviam dispersas na selva Lacandona. Mais adiante, em 1573, o dominicano lhes 
presenteou com três sinos como símbolo da fundação de seu povoado. Em 1813 recebeu a categoria 
de Vila mediante ao decreto expedido pelas Cortes de Cádiz. Finalmente, em 1972 obteve a categoria 
de cidade, por decreto do Governador Constitucional do Estado.

Atualmente ainda se conserva na igreja principal, o maior dos três sinos presenteados à comunidade 
por Frei Pedro Lorenzo. Este sino é considerado a única testemunha da fundação de Palenque.



3

Pequena cidade  localizada ao norte de Chiapas, próximo 
ao limite com os estados de Campeche e Tabasco.

Ar tranquilo e provincial com áreas de recente desen-
volvimento.

Zona Arqueológica própria, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO.

Arredores de exuberante vegetação e grande beleza natural.

Clima quente com frequentes chuvas.

Diversas oportunidades de ecoturismo nas proximidades.

Exibição e venda de autentico artesanato maia, tanto na 
cidade como na zona arqueológica.

Saborosa gastronomia de raízes indígenas e influencias 
internacionais.

PERFIL DE PALENQUE

http://www.bestday.com.mx/Chiapas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
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Você pode passar dias inteiros contemplando a natureza e a arquitetura pré-hispânica, sem que nem 
mesmo se de conta do passar do tempo. Os enigmáticos sítios arqueológicos dos arredores de 
Palenque são dignos de se conhecer e admirar por diversas vezes. Além disso, a região está cheia de 
belezas naturais, cachoeiras, lagoas e, é claro, de selva.

Desde a cidade de Palenque é possível participar de diversos tours, com serviço de transporte e guias 
especializados. Neles se encontram divertidas formas de aproveitar seus dias e percorrer varias 
atrações na mesma viagem. Se preferir, você pode aventurar-se a encontrar estes lugares por meios 
próprios, para isso necessitará de alguns mapas, um carro e muito espirito de aventura.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE BONAMPAK 
Localizada no coração da Selva Lacandona, esta zona arqueológica é tão enigmática e interessante 
como todo o mundo maia. O lugar é famoso porque no interior de suas edificações foram encontradas 
pinturas, às quais deve seu nome, que significa justamente “murais pintados”. Tudo parece indicar que 
os murais dos três quartos de sua Acrópole narram uma só história. Neles se representam os governantes, 
uma batalha, o suplício dos cativos e a posterior celebração da vitória.

ATRAÇÕES EM PALENQUE

http://www.bestday.com.br/Palenque/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Palenque/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE
A zona arqueológica de Palenque é uma das mais interessantes do México. Visita-la é entrar em contato 
com o mundo maia para descobrir seus rituais, seus mitos e sua majestosa arquitetura. Localizado a 
uns 10 minutos da faixa urbana, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO nos finais 
do século XX.

O lugar se destaca por sua bem conservada beleza arquitetônica e por suas diversas esculturas e 
relevos. Se estima que a cidade foi fundada no ano zero da nossa era, e no ano 500 já era uma 
poderosa capital da região. Porém, na chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI, a cidade 
já havia sido abandonada e despovoada.

A zona arqueológica compreende aproximadamente 1.800 hectares e umas 1.400 estruturas, das 
quais somente 10% foram exploradas. Sabe-se que a cidade possuía áreas bem definidas ao redor de 
um centro administrativo e cerimonial, incluindo espaços residenciais, funerários e produtivos.

Entre suas principais edificações se encontra o Templo das Inscrições, em cujo interior se encontrou a 
tumba do rei Pakal, a mais importante do mundo maia até agora. O templo também se destaca por sua 
sofisticada decoração e seu sistema de inscrições, que incluem símbolos do alfabeto e do calendário maia.

O museu do sitio está a somente 1 km da zona arqueológica. Nele se exibem peças de diversas épocas 
que foram encontradas durante os tempos de exploração e que tem sido chave da compreensão desta 
enigmática cultura.
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAXCHILÁN
Yaxchilán é uma monumental cidade maia, que teve sua origem como uma pequena aldeia a mais de 
dois mil anos. Para chegar a ela tem-se que atravessar as águas do rio mais caudaloso do México e 
o mais largo da América Central: o Usumacinta. Yaxchilán é notável por sua grande quantidade de 
esculturas em pedras que incluem estrelas, vigas e desenhos de jogadores de pelota. Destaca-se a 
escultura de um governante no interior do edifício 33, o mais imponente da Grande Acrópole.

SELVA LACANDONA
É recomendável uma excursão a Lancajá Chansayab, que se encontra nos extremos da Biosfera Montes 
Azuis. Caminhe ente a selva mais exuberante do México, cruze rios, descubra cachoeiras e zonas 
arqueológicas abrigadas pela natureza, às quais somente um lacandón pode-lhe levar. Aproveite a 
oportunidade de conviver com esta fascinante comunidade indígena e viva uma experiência sem paralelo 
durante suas férias.

CASCATA DE ÁGUA AZUL
Em meio à selva chiapaneca, a pouco mais de uma hora de Palenque, se pode encontrar as Cascatas 
de Água Azul. Aqui você se surpreenderá com bonitas quedas de água que formam piscinas naturais 
de diferentes tonalidades de azul, graças a um afluente do rio Tulijá. Delicie seus sentidos com os 
brilhantes tons verdes do entorno, os variados tons de azul das águas, a frescura da brisa e o canto das 
águas batendo contra as rochas.
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CASCATA MISOL-HÁ
A uns 20 km de Palenque se encontra a cascata Misol-Há, uma bela queda de água de 25 metros 
que forma uma lagoa fresca onde se pode nadar tranquilamente. Se você tem um espirito aventureiro 
talvez queira percorrer o caminho que leva à parte posterior da cascata. Passará entre rochas calcárias 
e pequenas quedas d’água até chegar à gruta que está escondida atrás da cascata. Com a ajuda de um 
guia do lugar e de uma lanterna, você poderá adentrar na escuridão da gruta.

LAGOA DE CATAZAJÁ 
Localizada a 28 km ao norte de Palenque é uma bonita lagoa que se forma graças ao escorrimento das 
águas das chuvas que capta o rio Usumacinta. O lugar é ideal para apreciar peixes-boi e lontras. 
Além disso, em outubro se realiza nesta lagoa um torneio de pesca de robalo.
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Palenque é famoso pelas delicias gastronômicas que preparam seus habitantes. Uma das comidas 
típicas mais conhecidas é o “shote com momo” a base de caracol do rio, folha de erva santa e massa 
de nixtamal, que nada mais é que milho seco cozido com água e cal.

O elemento básico na alimentação chipaneca é o milho, encontrando este em diversas formas como 
parte da cozinha de Palenque. Saboreie em espigas, tortilhas, tamales (torta de milho semelhante a 
pamonha) e em bebidas, como o pozol (bebida espeça a base de cacau e milho), pinol (bebida a base 
de ervas e milho) e os atoles (bebida a base de amido de milho). Outros ingredientes importantes na 
cozinha desta região são o feijão, a batata, a fava, a abóbora, o pepino, a batata doce, algumas plantas 
silvestres e diversas variedades de cogumelos.

Para agradar seu paladar depois de uma deliciosa comida, prove os doces regionais a base de mel 
de abelha, mandioca, chocolate, amendoim ou coco. Para acompanhar todas estas delicias, existem 
bebidas típicas que não se pode deixar de saborear durante suas férias em Palenque. Destaca-se o 
balché, bebida sagrada dos maias, que se obtém por meio da fermentação de uma planta local de 
mesmo nome.

GASTRONOMIA EM PALENQUE

http://www.bestday.com.br/Palenque/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Palenque/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Palenque/Ofertas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
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COMPRAS EM PALENQUE
Os artesanatos de Palenque são produto da dedicação de talentosos homens e mulheres da região. 
Por meio de suas criações refletem e transmitem sua emoção ante a vida e a eterna busca pela beleza. 
Entre as artes populares se encontram as esculturas em madeira, os têxteis e a cerâmica, por assim 
citar alguns.

Os têxteis estão cheios de simbolismo que transcendem a necessidade do vestiário. Estudando os 
huipiles (roupa feminina típica da região) se pode encontrar explicações da criação do universo, de como 
o deus da água baixa à terra convertido em chuva e da criação do milho, base da alimentação local.

Não é estranho encontrar em Palenque centenas de réplica das gravuras da tumba do rei Pakal, seja 
em pedra, em couro ou inclusive em camisetas. Também é fácil encontrar calendários maias, figuras e 
divindades esculpidas em rocha vulcânica e templos maias em miniatura.

ZONA ARQUEOLÓGICA
Tanto dentro como fora do sitio arqueológico a população da região coloca pequenos postos, onde se 
oferecem aos visitantes artigos representativos da cultura maia. Encontrará gravuras em couro de 
todos os tamanhos e cores, pedras esculpidas, colares com símbolos maias, abridor de cartas esculpido 
em pedras, brincos, pulseiras e uma infinidade de artigos.

http://www.bestday.com.br/Palenque/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
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AVENIDA JUÁREZ
Por toda esta avenida, que é a principal da cidade, há dezenas de locais nos quais se vendem desde 
comida até finas peças de artesanato. Caminhar pela tarde na Avenida Juárez se converte em uma 
aventura que trará bons resultados, se você está em busca de uma bonita recordação de sua estadia 
em Palenque.

PARQUE CENTRAL 
Todas as tardes o parque central de Palenque se enche de pequenos barracas nas quais se estendem 
camisetas com estampados originais, desenhos grandiosos e réplicas de calendários maias. Também 
se podem encontrar pulseiras, colares e brincos, bem como brinquedos e peças de âmbar, entre 
muitos outros artigos elaborados pelos habitante locais, tudo isso a preços muito atrativos.
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VIDA NOTURNA EM PALENQUE
A noite se apresenta como uma sedutora aventura na cidade de Palenque. A beleza de Palenque está 
em sua capacidade de atrair pessoas de qualquer ponto do planeta. Pela noite, as pessoas se reúnem 
em um ambiente de festa, de apreciação da natureza e de celebração à vida.

A cidade em si mesma não conta com clubes, o mais comum para os habitantes é reunirem-se em uma 
cafeteria ou restaurante. Também se pode optar por reunir-se em bares ou restaurantes de seu hotel, 
se estiver buscando um ambiente mais informal.

http://www.bestday.com.br/Palenque/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Palenque/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM PALENQUE

Visitar a zona arqueológica de Palenque, uma das mais importantes da região.

Adquirir artesanatos maias no centro ou na zona arqueológica.

Passear de bicicleta ou caminhar pela cidade e seus arredores.

Nadar nas cachoeiras e lagoas próximas, todas de extraordinária beleza natural.

Provar deliciosas especialidades da gastronomia local, como o Shote com momo, os ta-
males ou o pozol.

Aproveitar a ampla variedade de passeios disponíveis para conhecer as imediações da 
cidade ou visitar as zonas arqueológicas da região.

Conviver com as pessoas de todo o mundo e degustar um café ou uma cerveja durante as 
noites de Palenque.

http://www.bestday.com.br/Palenque/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Palenque/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Palenque/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-por&utm_term=/


www.BestDay.com

Viajes Beda S.A de C.V  2015. Todos os direitos reservados          Fale conosco: contenidoweb@bestday.com

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

