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DESCUBRA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
San Cristóbal de las Casas tem caras tão diferentes quanto às pessoas que a visitam. Sua bonita 
arquitetura está constituída por belas igrejas e templos coloniais, construções em estilo barroco, mudéjar 
e neoclássico, que se misturam a construções modernas e com amplas casas de telhas vermelhas e 
belos jardins. Notas de jazz vão inundando cada canto de suas ruas de pedra repletas de história.

Desde sua fundação em 1535, San Cristóbal vivenciou varias batalhas, lutas pela libertação e pelos 
direitos dos indígenas, talvez seja por isso que seu povo aprecie tanto as diferenças culturais e tenha 
aprendido a encontrar a beleza em todas e em cada uma delas. Por muito tempo foi a capital do estado, 
agora é considerada como capital cultural de Chiapas.

Nas estreitas e tranquilas ruas coloniais convivem jovens e adultos, tzotziles e tzetzales, mexicanos e 
estrangeiros, locais e visitantes, pessoas amigáveis que estão aqui para compartilhar pedaços de vida 
com estranhos, que em uma noite podem se converter em grandes amigos. Possui pratos típicos de 
uma gastronomia surgida de receitas ancestrais, misturadas a ingredientes e segredos trazidos do velho 
mundo. Esta é a verdadeira magia de San Cristóbal de las Casas, que a torna uma cidade única, que vale 
muito a pena ser visitada.

http://www.bestday.com.br/San-Cristobal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-por&utm_term=/
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Destino com alma colonial

Cidade com quase 500 anos de história

Capital cultural do estado

Considerado Pueblo Mágico

Cenário de eventos culturais nacionais e internacionais

Próximo a vestígios e zonas arqueológicas maias

Forte presença do turismo religioso

Próximo a parques e reservas ecológicas

Ambiente tradicional mexicano

PERFIL DE SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS
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ATRAÇÕES EM SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

A beleza única de San Cristóbal de las Casas consiste no equilíbrio que resulta da diversidade étnica e 
a tradição colonial que a envolvem, criando um interessante ambiente cultural que convida o visitante 
a aproveitar a aproximação aos costumes e crenças de um povo que se mantem apegado a suas 
tradições sem se importar com o passar do tempo.

Em suas tranquilas ruas de paralelepípedo, cercadas por casas de grandes telhados vermelhos, com 
pátios cheios de flores, se descobrem tesouros arquitetônicos do século XVI, com claras influências 
da arte colonial mexicana e mudéjar. O conjunto da arquitetura da cidade com sua gente calorosa e seu 
clima frio, transformam esta cidade em um lugar acolhedor e encantador para se aproveitar em toda a 
sua extensão, para depois aventurar-se em seus belos arredores. 

ZINACANTÁN
A somente 20 minutos de San Cristóbal de las Casas se encontra Zinacantán, que no dialeto local 
significa “a terra dos morcegos”. É um pequeno e pitoresco povoado cheio de tradições, onde são 
elaborados os mais belos teares da região. Nos cemitérios se consideram os mortos como espíritos 
guardiões, motivo pelo qual é dedicado um especial cuidado a seus túmulos. 

http://www.bestday.com.br/San-Cristobal/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-por&utm_term=/
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TEMPLO E EX-CONVENTO DE SANTO DOMINGO
Construídos entre 1547 e 1551, estes dois edifícios combinam magistralmente vários elementos do 

barroco colonial. O púlpito do templo é a peça mais bela, uma vez que foi cuidadosamente esculpido 

em madeira e revestido de ouro. O ex-convento por sua parte, guarda o Museu dos Altos de Chiapas, 

onde se exibem importantes peças arqueológicas e objetos de arte colonial do século XIX.

MUSEU DO ÂMBAR
O Museu do Âmbar está localizado onde antes era o convento de La Merced. Enquanto se caminha 

por sua sala de exibição, podem-se apreciar bonitas peças esculpidas em forma de incríveis figuras, 

como águias, tarântulas, figuras humanas e, inclusive, personagens de livros. Também são exibidas 

peças que foram recuperadas de sítios arqueológicos e assentamentos pré-hispânicos com uma 

ampla explicação das finalidades com que eram utilizados.

GRUTAS DO RANCHO NUEVO
A 10 km da cidade de San Cristóbal de las Casas estão as Grutas de Rancho Nuevo, um atrativo 
natural no qual se realiza um passeio de 550 metros, onde se podem observar estalactites e estalagmites, 
enquanto se caminha pelo amplo corredor até chegar ao grande salão que se forma ao final do 
mesmo. Conta com amplas áreas nas quais se podem realizar caminhadas, alpinismo e camping, 
fotografia e investigação.
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LAGOAS DE MONTEBELLO
O parque nacional Lagoas de Montebello está 
localizado nos municípios de Trinitaria e La 
Independencia, no sudeste do estado de 
Chiapas. Estas belas lagoas se encontram 
rodeadas por bosques de pinheiros e carvalho, 
entre outras espécies, habitados por quetzais, 
araras, veados tamama, gatos do mato e aves 
migratórias.

Em alguns lagos existe a possibilidade de alugar 
um caiaque para explorar à sua maneira a beleza 
dos mesmos ou se você não gosta de remar, um 
amável remador pode lhe levar a um passeio 
de jangada.

CATEDRAL
A Catedral da cidade encontra-se ao lado do parque central. É uma bela construção que foi iniciada durante 
o século XVII e concluída no século XX, motivo pelo qual combina elementos barrocos, mudéjares e 
neoclássicos. Em seu interior conserva vários tesouros da arte sacra, como pinturas de Juan Correa, 
Miguel Cabrera e Eusebio de Aguilar. Seu primeiro bispo foi Frei Bartolomé de las Casas.

PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO
As profundidades do Cañón del Sumidero (cânion do sumidero) impactam com sua impressionante 
imponência e beleza natural. Em suas paredes rochosas de 22 km de comprimento e pelo menos 800 
metros de altura, esculpidos durante milhões de anos pelo fluxo do Rio Grijalva, existem enigmáticas 
covas com pinturas rupestres, alguns vestígios arqueológicos e outras evidências de ocupação pré-hispânica.

Percorrer o cânion por via fluvial é o melhor modo de apreciar de perto suas imponentes formações 
rochosas de figuras diversas, sua exuberante vegetação, flora e fauna. É ideal para os amantes da 
aventura, já que se pode praticar rapel e tirolesa. Existem vários píeres de onde se pode iniciar esta 
aventura, os mais famosos se encontram em Chiapa de Corzo.

SAN JUAN CHAMULA
Este povoado está localizado a 15 minutos do centro de San Cristóbal de las Casas. Ao chegar você 
se sentirá como se tivesse entrado em outra dimensão. Ao redor poderá ver casas feitas de adobe 
(mistura de barro e palha), cruzes altas revestidas com galhos, representando a árvore da vida na porta 
de quase todas as casas, pequenos milharais que se misturam com as ruas e altas serras verdes que 
rodeiam e protegem aos índios tzeltales e tzotziles que aqui vivem com suas antigas tradições.
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CASCATA EL CHIFLÓN
Caminhe por um percurso de 1.268 metros, subindo por escadas à beira do rio, entre as árvores, escutando 

o canto das aves e encontrando-se com grupos de lindas borboletas. Ao alcançar a parte de cima você encontrará a 

cascata em todo seu esplendor. Se você é um amante da adrenalina não pode perder a tirolesa, lançando-se 

sobre o rio para chegar ao outro lado enquanto admira a cascata de ângulos muito diferentes.

FESTIVAL DA PRIMAVERA E DA PAZ
Este festival é talvez o mais importante de San Cristóbal de las Casas, conhecido também como “Festa 
Grande”. Acontece na semana seguinte à Semana Santa e é um festejo com atividades artísticas no 
parque central, com música, concursos, brinquedos mecânicos, exposições artesanais e apresentações de 
diversos gêneros musicais, como música regional, rock e pop.

FESTIVAL CERVANTINO-BARROCO
Este evento é similar aos que acontecem em outras partes do país, como o Festival Cervantino de 
Guanajuato. Durante os últimos dias de Outubro, San Cristóbal se veste de gala com este festival cultural 
que atrai a todos os tipos de artistas e músicos, oferecendo conferências, concertos de música tradicional, 
dança, recitais e até obras de teatro infantil.

http://www.bestday.com.br/San-Cristobal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-por&utm_term=/
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Em San Cristóbal de las Casas respira-se um ambiente colonial irresistível, uma mistura da neblina com 
o aroma do café recém-preparado pela manhã. Os pratos típicos desta região nasceram como 
consequência do encontro da cultura indígena com a espanhola. Entre eles podemos mencionar os 
tamales de azafran (massa de milho semelhante à pamonha preparada com açafrão), a sopa de pão, 
a sopa de chipilín (planta originária da região) e as chalupas coletas (prato a base de tortilhas assadas 
e especiarias da região).

Não podemos esquecer os outros pratos típicos de Chiapas, como o pipián (molho preparado com 
semente de abobora para acompanhar carnes), o tasajo (carne seca), o frango com mole (molho típico 
mexicano a base de especiarias), os queijos artesanais e, obviamente, o café de San Cristóbal, um sabor 
com tradição que se produz nas comunidades indígenas e fazendas próximas.

Para muitos, comer em San Cristóbal é uma aventura gastronômica, especialmente pelos ingredientes 
que são considerados exóticos, como os chapulines (gafanhotos) fritos, os nutis, os zatz (larva da borboleta) 
e muitos outros insetos comestíveis.

Entre as bebidas típicas se encontra o atole de granillo (bebida a base de milho, canela e açúcar) e o 
posh, uma bebida indígena considerada sagrada. Também há a cervecita dulce, uma bebida picante 
elaborada com gengibre.

GASTRONOMIA EM SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

http://www.bestday.com.br/San-Cristobal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-por&utm_term=/


8

TIERRA Y CIELO RESTAURANTE 
Este lugar com uma encantadora varanda, que combina o moderno com o “chiapaneco” e oferece alta 

cozinha mexicana de autor, onde você poderá saborear pratos típicos com um toque de elegância, como 

a sopa de chipilín, o mole coleto, bananas recheadas e vinhos mexicanos. Também conta com menu de 5 

tempos para degustação. Toda uma impressionante experiência gastronômica.

LA TERTULIA SAN CRIS
Este pitoresco lugar é um dos favoritos dos visitantes e locais por seus cafés da manhã econômicos e 

seus crepes doces. Nesta cafeteria-creperia se pode degustar uma saborosa xicara de café e uma longa 

conversa. Também conta com almoços, comida italiana e vegetariana.

BELIL SABORES DE CHIAPAS
Belil se define como um restaurante de cultura 

social, onde se apoia aos produtores indígenas 

locais, buscando utilizar ingredientes orgânicos 

característicos da cozinha chiapaneca. Contam 

com pratos típicos, como sopa de chilipín, pimentas 

recheadas e assado coleto (carne de porco assada 

acompanha de um molho de especiarias). Possui uma 

sala para tomar um café ou um chocolate quente 

enquanto se conversa ou aproveita um bom livro.
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Em San Cristóbal de las Casas quase todos os lugares são ideais para comprar um souvenir. As ruas 
que rodeiam o quadro principal da cidade estão cheias de pequenas lojas, nas quais se podem encontrar 
artesanatos feitos de laca ou esculpidos em madeira, bordados, joias em âmbar e prata, brinquedos ou 
o que preferir levar para casa como uma recordação de sua viagem.

Coloque um calçado confortável e lance-se a percorrer a cidade caminhando. Comprar em San Cristóbal 
de las Casas é uma aventura sem igual, graças à beleza e o colorido dos objetos que se encontram 
à venda.

MERCADO DE ARTESANATOS
Entrar no Mercado de Artesanato é penetrar em coloridos corredores, cheios de lojas onde são vendidas 
todas as classes de artesanatos da região, bem como de roupas, sapatos, pulseiras, doces, colares, 
cintos e outros objetos, elaborados tanto por locais, como por pessoas provenientes de povoados vizinhos.

COMPRAS EM SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

http://www.bestday.com.br/San-Cristobal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-por&utm_term=/
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ANDADOR TURÍSTICO
Ao longo do dia e até às oito da noite, dezenas de pequenas lojas se abrem por toda a extensão do 
Andador Turístico, estas vendem artesanatos, pulseiras e brincos de âmbar, roupa, sapatos, bonitas 
cruzes de madeira pintadas de laca, cerâmica ou cruzes feitas de metal.

Mais tarde, quando todas as lojas se fecharam, chegam as mulheres e os hippies a improvisar seus 
pequenos postos, que constam de um tecido estendido no chão e, em algumas ocasiões, um banquinho 
de madeira para sentar-se. Nestes postos se vendem pulseiras, cinturões bordados, pingentes e brincos 
feitos de diferentes materiais, assim como bonecos de madeira e pano, todos elaborados pelas pessoas 
que os vendem.

MUSEU DO ÂMBAR
No museu do âmbar encontra-se uma exposição 
permanente de peças de âmbar esculpidas em 
bonitas e incríveis formas, assim como outras em 
estado bruto para mostrar como é o âmbar quando 
recém-encontrado. Na entrada do museu se encontra 
uma pequena loja na qual é possível adquirir artigos 
deste material, estando seguro de sua autenticidade, 
pois além de receber uma explicação de como 
comprovar se a peça que está comprando é real, 
também lhe é entregue um certificado de autenticidade 
da mesma.
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VIDA NOTURNA EM SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

A noite começa geralmente tranquila em San Cristóbal. O primeiro impulso é sair a caminhar 
pelo andador turístico encontrar-se com pessoas de diversos países, de qualquer classe social e de 
qualquer corrente de pensamento, todos misturados em um ambiente de camaradagem que só se pode 
encontrar em uma cidade como esta. Depois da caminhada se pode degustar um café ou um chocolate 
quente, que podem ser desfrutados junto a um delicioso pão feito na região. Uma agradável conversa 
escutando um pouco de jazz ou trova, enquanto o ambiente do lado de fora começa a tomar ritmo.

Os clubes noturnos em San Cristóbal estão preparados com uma proposta para cada gosto, pois oferecem 
tabernas e bares de salsa, pop, rock e de música eletrônica. Existem também os lugares de ambiente 
tranquilo para escutar uma banda ao vivo, para dançar ou para assistir a esportes em grandes telas.

PRAÇAS, FESTAS E FEIRAS
A cada tarde na praça em frente à Catedral se reúnem um ou mais grupos musicais que tocam marimba, 
agradando aos presentes com melodias típicas. É uma oportunidade perfeita para caminhar pelas ruas 
coloniais em casal antes de um jantar romântico. A praça central é também o cenário de varias festas e 
feiras tradicionais, onde as famílias participam para aproveitar do convívio com os demais, bem como 
curtir jogos e fogos de artifícios. 

http://www.bestday.com.br/San-Cristobal/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-por&utm_term=/
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ZONA CENTRO
Na região central de San Cristóbal de las Casas encontram-se a maioria dos bares, tabernas e pubs. 
Estes pitorescos lugares oferecem desde um ambiente tranquilo para tomar uma bebida e socializar, 
até pistas de dança com bandas ao vivo. Não será difícil identificar o tipo de música e ambiente do 
estabelecimento desde a entrada.

DADA CLUB
DaDa Club é um espaço dedicado ao jazz, um lugar para escutar música criativa, para voar até outros 
mundos, para que cada um se deixe levar por seu próprio ritmo. Neste lugar encontra-se também um 
seleto menu de vinhos, os melhores coquetéis e um delicioso café. 

MADRE TIERRA 
Pelas manhãs o estabelecimento é um restaurante com café da manhã e pães artesanais, porém ao 
cair da noite o lugar se transforma e as pessoas se reúnem para uma festa até altas horas da madrugada, 
ideal para fechar a noite. É um bar com ambiente alternativo que desde 1988 oferece um espaço com 
salsa, jazz, reggae, rock e grupos de música ao vivo.

CLUB LATINO’S
Deguste um delicioso jantar enquanto a banda ao 
vivo ambienta o lugar com as melhores canções 
de salsa. Peça um mojito cubano e anime-se a 
dançar.
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O QUE FAZER EM SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS

Passear pelos andadores turísticos

Visitar o Museu do Âmbar e comprar uma recordação

Sair de bicicleta pelos arredores de San Cristóbal

Conhecer as belezas naturais próximas, como o Cañón del Sumidero, as Lagoas 
de Montebello, as Grutas de Rancho Nuevo e a Cascata el Chifón

Ir a uma excursão de aventura e rapel nas regiões naturais próximas

Provar chapulines, zats, nutis ou outros insetos fritos, assim como seu aromático 
café e os demais atrativos de sua deliciosa gastronomia

Conhecer as culturas indígenas locais

Celebrar a diversidade cultural e socializar com pessoas de todas as partes

Visitar zonas arqueológicas maias 

Comprar bonitos têxteis em Zinacantán

Participar da “Festa Grande” de San Cristóbal de las Casas, depois da Semana Santa

Aproveitar a música do Festival Cervantino Barroco, em Outubro
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