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DESCUBRA A RIVIERA MAYA
A Riviera Maya é uma faixa litorânea de aproximadamente 120 quilômetros com paradisíacas praias 
de areia branca, enseadas e arrecifes, que começa em Puerto Morelos e termina na pitoresca vila de 

pescadores de Punta Allen. Conta com várias cidades, dentre as quais as mais importantes quanto ao 

número de habitantes são: Playa del Carmen considerada o coração da Riviera Maya, Puerto Moerelos, 

localizada a 36 quilômetros ao sul de Cancún e Tulum.

Venha passar suas férias na Riviera Maya, você ficará impressionado com a diversidade de cabanas, 

bangalôs rústicos, grandes resorts All inclusive e exlusivos hotéis boutique, bem como marinas, campos 

de golfe e sítios arqueológicos, onde poderá divertir-se praticando pesca e mergulho, visitando os 

populares parques temáticos ou simplesmente relaxando-se em uma espreguiçadeira aproveitando 

a brisa do mar.

http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Tulum/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
Espalhados por toda a Riviera Maya encontrará vários vestígios maias, sendo o de Tulum o mais famoso 
e conhecido mundialmente. Tulum é uma cidade da civilização maia construída sobre um penhasco à 
beira-mar, o que a torna uma visita obrigatória durante suas férias. A zona arqueológica de Cobá que 
conta com centenas de estruturas distribuídas por 80 km², está situada a menos de uma hora, por rodovia, 
ao noroeste de Tulum e a pequena Muyil a 25 quilômetros ao sul de Tulum.

ECOTURISMO
Uma grande variedade de excursões às áreas naturais da Riviera Maya está à espera dos amantes de 
esportes aquáticos, tais como snorkeling e mergulhos, que podem ser praticados nos belissimos arrecifes ou 
no sistema de rios subterrâneos e cenotes, únicos na região, bem como visitas e caminhadas por reservas 
ecológicas virgens, passeios em caiaques ou canoas e se você é um apaixonado pelas alturas, existem 
excitantes tirolesas nos parques naturais de Xplor e Xel-Ha, ao sul de Playa del Carmen. Além disso, 
a Riviera Maya guarda sua maior joia de diversidade biológica, a reserva ecológica Sian Ka´an, um notável 
habitat natural com uma riquíssima flora e fauna.

http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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Praias de areia brancas e águas azul-turquesa, consideradas 
entre as melhores do mundo.

Abriga varias reservas ecológicas e áreas protegidas.

Numerosas zonas arqueológicas na região.

Centro de maior desenvolvimento de atividades de ecoturismo 
e aventuras na selva.

Parques temáticos ecológicos.

Infraestrutura hoteleira com rústicas pousadas, cabanas, 
hotéis e resorts luxuosos com o plano All Inclusive.

Famosos campos de golfe à beira-mar.

Encantadoras e tradicionais cidades litorâneas.

PERFIL DA RIVIERA MAYA
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As atrações na Riviera Maya vão desde passeios a cavalo através da selva até zonas arqueológicas, 

bem como todas as categorias de esportes aquáticos em um surpreendente entorno natural. No 

passado a Riviera foi o coração das civilizações mais antigas e hoje se transformou em um lugar que 

oferece aventuras, cultura, descanso e diversão.

PRAIAS
Sem dúvida alguma uma dos motivos mais importantes de visitar a Riviera Maya são suas magníficas 

praias. O litoral de areia branca constituído por fragmentos de conchas moídas e de encantadoras 

águas azul-turquesa formam o cenário perfeito para suas férias. Suas águas são tão cristalinas que com 

certeza você verá os pequenos peixes nadando entre seus pés. Relaxe-se em uma espreguiçadeira 

sob a sombra de um quiosque em uma das praias ou pratique um grande número de atividades 

disponíveis como voleibol de areia e até mesmo o radical windsurfe.

ATRAÇÕES NA LA RIVIERA MAYA

http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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TULUM
Tulum, considerada a maior e mais visitada zona arqueológica da região, foi totalmente construído 
em pedras e está situado sobre um penhasco em frente às águas azul-turquesa do Mar do Caribe.

Existe um grande número de estruturas na zona arqueológica de Tulum, porém o Castelo é o mais 
importante, seguido do Templo dos Frescos, utilizado antigamente como observatório. A zona 
arqueológica de Tulum é a única ruína encontrada no litoral até a presente data, motivo pelo qual se 
tornou um dos pontos turísticos que merece ser visitado na Riviera Maya. 

PLAYA DEL CARMEN 
A apenas 68 quilômetros de Cancún está situado 
o coração da Riviera Maya, Playa del Carmen, 
que passou de pequena vila à uma das maiores 
cidades do estado. Seus aspectos naturais, as 
belísimas e extensas praias e uma invejável 
localização geográfica, bem como uma mistura 
de mar e selva fizeram com que este destino se 
transformasse em um imã para os turistas nacionais 
e estrangeiros quem vêm visitar o México.

Playa del Carmen é um lugar fantástico que conta com uma enorme diversidade de hotéis, restaurantes, 
bares e lojas, bem como com uma extensa lista de atividades aquáticas e a mais incrível vida noturna 
da região.

http://www.bestday.com.br/Tulum/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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PARQUES ECOLÓGICOS
Xcaret é um parque ecoarqueológico localizado a apenas 10 minutos de Playa del Carmen, que 
conta com uma infinidade de atrações, as quais mostram a riqueza do México, principalmente no 
que se relaciona à cultura maia. Além de possuir uma exuberante flora e uma exótica fauna da região, 
passeios arqueológicos, atividades aquáticas como snorkeling em uma bonita enseada e em seus rios 
subterrâneos, bem como a oportunidade de viver experiências únicas como nadar com golfinhos ou 
assistir espetáculos noturnos que apresentam o melhor da cultura com música e danças regionais de 
todo o país.

Xel-Há é uma área ecoturística formada por um enorme estuário, onde encontrará centenas de 
peixes tropicais. O parque também é conhecido por possuir alguns vestígios maias, cenotes e rios entre 
mangues. Oferece ainda, nado com golfinhos, arraias ou peixes-boi.

Perto de Puerto Morelos está localizado o parque temático Crococun, um zoológico interativo onde 
poderá admirar e estar em contato com crocodilos, iguanas, veados, macacos, papagaios, araras e 
tartarugas. 

Se você deseja mais aventura ao sul de Playa Del Carmen encontra-se o Rio Secreto e o parque 
Xplor, que oferecem experiências de nado através de cavernas com rios subterrâneos. Nesse parque 
poderá participar de emocionantes excursões pela selva utilizando tirolesas, veículos Desligado Road 
ou balsas, além ter a oportunidade de fazer passeios noturnos.

http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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MERGULHO
Uma das atividades aquáticas preferidas pelos turistas é mergulhar para admirar o maior Sistema de 
Arrecifes Mesoamericano do mundo, que está espalhado em mais de 70 lugares do litoral da Riviera 
Maya, apresentando uma grande variedade de formações. Além disso, esse litoral conta com um mundo 
aquático subterrâneo formado por centenas de cenotes, que o transformam no lugar ideal e mais 
visitado para a exploração de cavidades subaquáticas. 

CENOTES
Existem centenas de cenotes distribuídos por toda a Península de Yucatán, a maioria deles na Riviera 
Maya. Nesta fantástica região natural, os cenotes (nome em linguagem maia para poços) são magníficos 
para nadar e mergulhar em suas águas cristalinas. Alguns cenotes da Riviera são: o Taj Majal, Poderosa, 
Dos Ojos, Calavera, Cristal, Escondido e o Grande Cenote. Antigamente era a principal fonte de água 
potável para os maias, bem como parte integrante de sua cosmologia, pois acreditavam que alguns 
deles eram portas para o submundo.

http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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AKUMAL
Esta belíssima baía, a apenas 36 quilômetros ao sul de Playa Del Carmen, foi o primeiro lugar a 
desenvolver-se na Riviera Maia. Akumal que em língua maia significa “lugar de tartarugas”, durante 
o verão recebe centenas de tartarugas verdes e tartarugas cabeçudas que vêm desovar á beira-mar. 
Está paradisíaca baía de águas transparentes está protegida por arrecifes exóticos, ideais para o 
mergulho. Caminhando a um quilômetro ao norte encontrará outra magnifica baía chamada Media 
Luna e um pouco mais adiante encontrará a fascinante Caleta Yalkú.

PUERTO MORELOS
Essa pequena vila de pescadores está a apenas 30 quilômetros ao sul de Cancún conservando sua 
atmosfera tranquila com seus restaurantes à beira-mar, assim como um arrecife que atrai amantes do 
mergulho e snorkeling. Nas belas e tranquilas praias de águas cristalinas e areia branca de Puerto 
Morelos principia as majestosas praias da Riviera Maya, que são ideais para os turistas em busca de 
sossego que não querem abrir mão de estar perto das atrações de Cancún.
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COBÁ
Esta zona arqueológica entre lagos conta com mais de 80 km² de construções e ruínas. Sua pirâmide 
principal é a mais alta de toda a península, com 42 metros de altura e uma vista espetacular da selva 
tropical.

GOLFE
Nos últimos anos o golfe se posicionou como uma das principais atrações da Riviera Maya, que conta 
com uma grande variedade de bonitos campos de golfe ao longo de seus 120 quilômetros de litoral. 
Grandes golfistas e designers projetaram e construíram campos na Riviera Maya, tais como Jack 
Nicklaus, Greg Norman, Robert von Hagge, Robert Trent Jones Jr e Thomas Leman.

http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/Passeios/Golfe/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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AKTUN CHEN
A 37 quilômetros ao sul de Playa del Carmen e a 16 quilômetros de Tulum, se encontra o paraíso 
subterrâneo de Aktun Chen, que em maia significa “caverna com um poço no seu interior”. Aktun 
Chen é um parque natural com 400 hectares de selva virgem, cuja maior atração são suas cavernas 
de 600 metros com interessantes formações de estalagtites e estalagmites, além de possuir um 
fascinante cenote de águas cristalinas com 12 metros de profundidade.

PESCA
A pesca na Riviera Maya é simplesmente espetacular. Nas águas azul-turquesa do Caribe mexicano 
existem dois tipos de pesca, a de altura realizada em águas profundas e a de águas com pouca 
profundidade. As principais espécies que poderá pescar em águas profundas são o pargo, as 
palombetas, bonitos e as barracudas. Nos meses de março a junho encontrará o peixe vela, marlim, atum 
e dourado.

http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/Passeios/Pesca_Esportiva/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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PUERTO AVENTURAS
Um dos lugares ideais para viver a experiência de mergulhar em mar aberto e explorar as agradáveis 
águas do Mar do Caribe é sem dúvida alguma, Puerto Aventuras, que conta com uma moderna marina, 
onde atracam numerosos barcos oferecendo a possibilidade de alugar um, por hora ou para o dia 
inteiro e sair a pescar ou simplesmente ficar navegando.

BIÓSFERA DE SIAN KA’AN 
Pelo extremo sul da Riviera Maya você terá acesso a esta reserva natural, também conhecida como “o 
lugar onde começa o céu”. A reserva é uma área de 530.000 hectares formada por uma selva tropical, 
lagos, pântanos, poços e arrecifes, o que a transformou no habitat natural de centenas de espécies 
de animais, como o jaguar, a onça-parda, o cariacu ou veado de cauda branca, crocodilos, macacos e 
aranhas, bem como 345 espécies de aves.

BAÍA DE KANTENAH
Esta baía possui seu próprio arrecife de corais com peixes coloridos e acesso direto ao píer. A Baía 
de Kantenah possui quatro quilómetros de praias largas e brancas, onde poderá sentir a brisa do 
mar enquanto caminha pela relaxante e sempre fresca areia de suas praias em direção aos pequenos 
restaurantes instalados no local.
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XPU-HA
Rodeado por luxuosos hotéis e encantadoras praias, Xpu-Ha está no meio de uma exuberante selva com 
praias de areia branca como o talco, quase sem ondas e águas azul-turquesa de pouca profundidade 
que permitem a prática de inúmeras atividades aquáticas, além de contar com uma enseada, uma 
lagoa e um cristalino cenote.
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A maioria dos grandes resorts na Riviera Maya oferece o plano All Inclusive, que conta com todos os 
serviços de alimentos que possa necessitar durante suas férias. Com uma oferta de restaurantes bufê 
e à la carte, com todo o tipo de especialidades, você será atendido pela experiência e criatividade de 
vários dos melhores chefes mexicanos no próprio hotel onde estiver hospedado e, tenha a certeza de 
que eles cuidam de tudo até o mínimo detalhe, para a preparação de seus pratos. 

Playa del Carmen conta com a mais ampla e excelente variedade de restaurantes na Riviera Maya, 
oferecendo desde a comida regional Yucateca até a refinada culinária internacional. Você não pode 
deixar de experimentar os frutos do mar e deleitar-se com um coquetel de camarões, ceviches mistos 
(espécie de salada de frutos do mar) ou um delicioso peixe a tikinxic (peixe assado na brasa, marinado 
com archote um tempero típico da região a base de colorau). 

Se você estiver em Puerto Morelos, Puerto Aventuras ou Tulum, com certeza encontrará algum restaurante 
pequeno que se adapte a seu paladar e orçamente. Nestes locais predominam os restaurantes de 
cozinha italiana e os especializados em peixes e frutos do mar, por estarem no litoral.

GASTRONOMIA NA RIVIERA MAYA

http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Tulum/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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COMPRAS NA RIVIERA MAYA
Os artesanatos da região são famosos no mundo inteiro por sua originalidade e colorido. Neste aspecto, 
as lojas da Riviera Maia oferecem oportunidades imbatíveis para a compra de vários artigos. Playa del 
Carmen é a cidade que oferece a maior quantidade de lojas desta categoria concentradas principalmente 
na badalada Quinta Avenida, além de artista e artesãos que oferecem o fruto de seu trabalho nas ruas.

Em Playa Del Carmen existem diversas galerias e joalherias, onde poderá encontrar peças exclusivas 
com incrustação de pedras preciosas e semipreciosas, muito famosas na península de Yucatán, entre 
as quais destacamos a ametista, a opala, o ônix e a turquesa que embelezam pulseiras, colares e 
brincos de prata.

Em todas as cidades da Riviera Maya e na maioria dos resorts existem lojas que vendem chapéus, 
sarapes de lã (tipo de túnica mexicana aberta nas laterais), redes, garrafas de Xtabentún (bebida 
típica), cangas com estampas coloridas, guayaberas (camisa masculina típica mexicana), bem como 
roupa de praia e muitos outros artigos.

http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA NA RIVIERA MAYA
As noites também têm seu encanto em todas as regiões da Riviera Maya, com suas discotecas, bares 
e restaurantes prontos à satisfazer os gostos dos amantes da música e da vida noturna. As opções vão 
depender principalmente da região em que você estiver hospedado. Os grandes hotéis com plano All 
Inclusive, localizados ao longo da Riviera Maya, oferecem exclusivos bares e discotecas com noites 
temáticas, jantares e espetáculos surpreendentes.

PLAYA DEL CARMEN
A vida noturna da Riviera Maya está concentrada em Playa del Carmen, principalmente na famosa 
e agitada Quinta Avenida e na Rua 12. Centenas de pessoas procuram os bares e discotecas para 
passar uma noite inesquecível ouvindo e dançando as ultimas tendências musicais. Playa del Carmen 
oferece uma diversificada variedade de bares com todo o tipo de música em um ambiente cosmopolita 
com pessoas de todas as partes do mundo.

Como a maioria desses locais estão muito perto um do outro facilita o “Bar Surfing”, ou seja, andar 
de bar em bar, até encontrar o que mais gosta ou simplesmente conhecer um pouco cada um deles. 

http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Riviera_Maya/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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TULUM
Tulum é outra cidade com uma grande quantidade de lugares para passar uma noite incrível. Seus 
bares e discotecas são menores, porém com um encanto caribenho que convida a sociabilizar enquanto 
escuta música ao vivo de grupos locais, bem como blues, jazz e outros ritmos alternativos.

Os hotéis pequenos, restaurantes e bares perto da praia costumam fazer festas noturnas a luz da 
lua, onde poderá apreciar a beleza de um céu estrelado sob o qual viverão os maias a centenas de 
anos atrás.

http://www.bestday.com.br/Tulum/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-por&utm_term=/
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O QUE FAZER NA RIVIERA MAYA
Visitar as zonas arqueológicas de Tulúm e Cobá.

Conhecer os parques ecoturísticos da região.

Praticar snorkeling ou mergulho nos arrecifes de coral.

Nadar com golfinhos.

Fazer um tour de pesca.

Nadar em um cenote de águas cristalinas.

Visitar os clubes noturnos de Playa del Carmen ou Tulum.

Fazer compras de artesanatos, guayaberas ou diversos artigos na Quinta Avenida de Playa 
del Carmen.

Visitar Akumal ou as reservas ecológicas.
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