
Guia de Viagens

TEPOZTLÁN



Conteúdo

DESCUBRA TEPOZTLÁN

PERFIL DE TEPOZTLÁN

ATRAÇÕES EM TEPOZTLÁN

GASTRONOMIA EM TEPOZTLÁN

COMPRAS EM TEPOZTLÁN

VIDA NOTURNA EM TEPOZTLÁN

O QUE FAZER EM TEPOZTLÁN

01

02

03

07

09

10

11



1

DESCUBRA TEPOZTLÁN
Situado no sopé da montanha Tepozteco, Tepoztlán é um “Pueblo Mágico” que mantem preservadas sua 
atmosfera pitoresca e as raízes de seus habitantes. Seus bairros, ainda com seu design original intacto e 
suas ruas pavimentadas com paralelepípedos, encantam tanto aos turistas nacionais como estrangeiros, 
pela beleza de sua arquitetura.

Famosa por seus recursos naturais foi declarada Parque Nacional em 1937, sendo um destino popular entre 
os amantes do ecoturismo e paisagens florestais. Além disso, ao visitar este encantador povoado no estado 
de Morelos, você encontrará belíssimos artesanatos, deliciosos sorvetes, arquitetura tradicional e muitos 
outros exemplos da cultura local.

A MONTANHA DE TEPOZTECO
Ícone da cidade oferece uma estrutura visual 
impressionante, uma zona arqueológica e foi 
palco para a criação de várias lendas, que até 
hoje estão presentes na cultura popular. Principal 
ponto turístico de Tepoztlán, esta montanha atrai 
aos que procuram encontrar-se consigo mesmos 
e conectar-se com a natureza, pois conta com 
numerosos spas, temazcales, rituais espirituais e 
xamãs que utilizam todos os recursos naturais da 
região para curar e renovar aos visitantes. 

http://www.bestday.com.br/tepoztlan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-por&utm_term=/
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Declarado “Pueblo Mágico” pela Secretaría de Turismo.

Rodeado de encantadoras paisagens naturais oferecidas 
pelo Parque Nacional El Tepozteco.

Com tradições muito arraigadas entre seus habitantes.

Abriga uma zona arqueológica em cima da montanha.

Possuidora de edifícios com arquitetura tradicional em 
ótimo estado de conservação

PERFIL DE TEPOZTLÁN
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ATRAÇÕES EM TEPOZTLÁN
Por ser um lugar belíssimo, tanto em sua arquitetura como nas paisagens naturais que o rodeiam, 
Tepoztlán atrai muitos turistas de todas as partes do México e de outros países. Oferece numerosos 
spas, centros cerimoniais com temazcal e rituais com experientes guias xamãs, bem como é também 
muito frequentado pelos amantes da prática de esportes extremos, como o rapel, o voo em balão 
aerostático e paraquedismo.

ANTIGO CONVENTO DA NATIVIDADE
Construído em homenagem à Virgem da Natividade, no século XVI pelos frades dominicanos é formado 
por um grande átrio com uma capela aberta, que possui quatro outras sendo uma em cada extremidade, 
além de um templo e o convento.  Atualmente funciona com um centro cultural voltado para a 
comunidade, que visa pesquisar e divulgar a história e a cultura da região, onde também são realizadas 
exposições temporárias com diversas manifestações artísticas dos moradores.

O ex-convento abriga também o Museu Histórico de Tepoztlán, que conta com um Centro de 
Documentação Histórica e um imperdível mirante, de onde é possível apreciar a majestosa cordilheira 
de Tepoztlán, um local propício para a meditação e reflexão espiritual.

http://www.bestday.com.br/tepoztlan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-por&utm_term=/
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MONTANHA DE TEPOZTECO
A montanha do Tepozteco oferece uma impressionante vista panorâmica de Tepoztlán. No topo da 
montanha encontrará uma zona arqueológica, a qual recebe milhões de visitantes, que a buscam 
para recarregar suas energias, ter um encontro consigo mesmos ou conectar-se com a natureza. 
Neste local são realizados rituais espirituais com a ajuda de xamãs, que utilizam os recursos naturais 
da região para curar e renovar a quem os procuram.

O MERCADO
Passear pelo Mercado de Tepoztlán é como entrar nas tradições mexicanas, onde sempre se encontram 
frutas frescas da estação, permitindo aos visitantes que apreciem uma variedade de cores e experimentem 
diferentes sabores. Não se deve deixar de conhecê-lo se você é um amante da gastronomia típica e 
dos ensopados caseiros. 

CARNAVAL DE TEPOZTLÁN
O Carnaval de Tepoztlán é considerado um dos 
mais coloridos de Morelos e do México. Quatro 
dias antes da quarta-feira de cinzas as ruas são 
decoradas com papel picado e os moradores se 
preparam para esta festa tão esperada. O que 
mais simboliza o evento são os chamados “chinelos”, 
homens que usam máscaras com barbas e fantasias 
de tecidos coloridos toda bordada com missangas, 
que saem as ruas dançando o “el brinco” (denominação que 
na língua náhuatl significa dança dos que movem 
bem os pés e as cadeiras).
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ZONA ARQUEOLÓGICA DO TEPOZTECO
Neste lugar, desde a época pré-hispânica eram realizados cultos em homenagem ao Deus Tepoztécatl, que, 
segundo contam, inventou o pulque (bebida típica mexicana). A pirâmide, situada em cima da montanha 
Tepozteco, foi construída entre 1150 e 1350 por descendentes das tribos xochimilcas. Atualmente, não 
existe nenhuma restrição ou custo para ter acesso à pirâmide, a não ser o difícil e obrigatório trajeto de mais 
de uma hora a pé em uma subida da base até o topo, que se tornou um fabuloso desafio, que agrada a 
muitos turistas místicos, esportistas e todos que visitam Tepoztlán nos fins de semana para recarregar-se 
com sua energia.

MUSEU DE AMATLÁN DE QUETZALCÓATL
Amatlán é uma cidade mística situada a oeste de Tepoztlán, onde segundo a lenda nasceu Ce AcatlTopiltzin 
Quetzalcóatl, que quando jovem emigrou à Tula onde se converteu em um príncipe dos toltecas. O 
Museu de Amatlán de Quetzalcóatle está instalado na antiga casa da arqueóloga Carmen Cook de 
Leonard, que dedicou sua vida a estudar esta lenda, onde poderá observar artigos arqueológicos encontrados 
na comunidade e alguns outros pertencentes as culturas zapoteca, omeca, teotiuhacana e maia.
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OUTRAS FESTAS EM TEPOZTLÁN
• Equinócio da Primavera: Como em outras zonas arqueológicas é uma tradição subir a pirâmide 

de Tepozteco para recarregar-se de energia durante o equinócio.

• Dia dos Mortos: Data interessante para conhecer a cidade, pois ainda comemoram tradicionalmente os 
que já morreram. Costumam montar altares dentro das casas e limpar os jazigos para decorar as tumbas. 
As crianças e os adultos passam pedindo doces e frutas como “um presente para suas caveiras”.

• Desafio de Tepozteco: Anualmente no dia 8 de setembro, fazem uma representação teatral da 
vitória do catolicismo sobre os costumes xochimilcas, comemorando a evangelização do último 
tlatoani (governador) da região. A representação começa na La Cruz de Axitla e termina na praça 
principal da cidade.

MUSEU CARLOS PELLICER CÁMARA
Neste local está guardada uma coleção de mais 
de mil objetos pré-hispânicos das culturas: 
maia, zapoteca, olmeca y mexica, doadas pelo 
poeta tabasquenho Carlos Pellicer Cámara. Um 
dos destaques do museu é uma escultura em 
pedra do Deus Ometochtli Tepoztécatl encontrada 
no sopé da montanha Tepozteco.
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GASTRONOMIA EM TEPOZTLÁN
A tradição culinária do estado de Morelos está desenvolvida especialmente nos sabores e pratos 

de Tepoztlán, onde o tempero pré-hispânico continua presente, como pode ser notado pelo uso do 

milho como seu principal ingrediente. Com o milho são elaborados riquíssimos tamales (espécie 

de pamonha), tortilhas à mão, atoles (mingau de maisena com sabores), tlacoyos (alimento típico 

mexicano que feito em uma tortilha grande, grossa e oval recheada com feijão, carne, frango, etc) e 

quesadadilhas (tortilha de milho recheada de queijo). Outras delícias são o mole de pepita (espécie 

de molho mexicano a base de pimentas e outros temperos, neste caso de sementes de abóbora), o 

mole vermelho, os tamales de manteiga e a abóbora cozida.

O MERCADO NO FIM DE SEMANA
Neste mercado instalado ao lado da praça no centro da cidade, o visitante encontrará instaladas no 

final de semana uma enorme variedade de barracas de carnes cozidas, tacos, frango assado, 

ensopados e quesadilhas, que terá a oportunidade de saborear compartilhando a mesma mesa com 

outras pessoas. Algumas destas barracas funcionam durante a semana para quem deseja provar estas 

delícias todos os dias.

http://www.bestday.com.br/tepoztlan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-por&utm_term=/
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TEPOZNIEVES
É imperdoável visitar Tepoztlán e não conhecer está sorveteria famosa por seus sorvetes, que agora 

possuem filiais em praticamente todo o país, mas que são originarias deste Pueblo Mágico. Seus mais 
de 130 sabores de sorvetes são batizados com os nomes criados em referência as lendas locais, bem 

como pelas anedotas contadas na empresa, como o sorvete Chinelo em homenagem ao filho do deus 

vento tepozteco, ou o sorvete de Chicún em honra ao duende guardião da cascata sagrada, porém o mais 

importante é que todos são preparados artesanalmente com produtos 100% naturais.

LOS ITACATES
Os itacates são, provavelmente, os mais representativos da culinária tepozteca. Trata-se de umas gorditas 

em formato de um triângulo, que levam um complemento de creme de leite, molho e queijo ralado. 

Podem ser recheados: com frango, ensopado de carne de gado, cogumelos, batata com chouriço ou flor 

da abóbora. 



9

COMPRAS EM TEPOZTLÁN
Tepoztlán é reconhecido como um dos principais centros de produção artesanal do estado de 
Morelos, devido à fabricação de uma importante quantidade de papel amate, confeccionado através 
do processamento da casca da árvore de figo, bem como pelos detalhes e beleza de suas casinhas 
feitas com pochote, um tipo de espinho que é retirado de uma espécie de madeira.

Os artesanatos vão do antigo ao moderno, como os teponaxtles (instrumentos de percussão feitos com 
troncos) e os paus de chuva feitos com um bambu grosso que ao movê-lo gera um ruído como se dentro 
fluísse a água, porém também se encontram lâmpadas feitas com papel, de fibra ou de plástico reciclado, 
quadros feitos com sementes da região e até cadernos de folhas de amate. Além de lojas que distribuem 
móveis encantadores, roupas e adornos confeccionados quase em sua maioria à mão, pelos moradores do local.

FEIRAS DE ARTESANATO
Centena de artesanatos, como cestas, ferraria, esculturas de madeira e pintura são confeccionadas na 
sua frente e vendidas nesta feira singular, que são montadas na Avenida Revolución, apenas nos finais 
de semana. Os turistas que passeiam por ela poderão admirar as encantadoras cores das criações dos 
artesãos de tepoztecos. Durante a semana funcionam algumas barracas em frente à Igreja da Natividade, 
para quem deseja comprar alguns objetos típicos.

http://www.bestday.com.br/tepoztlan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM TEPOZTLÁN
Tepoztlán é um povoado muito tranquilo, assim que sua vida noturna se caracteriza pela paz nas ruas 

e o ambiente boêmio dos bares e restaurantes. O ideal é começar a noite caminhando pelo centro 

admirando seus edifícios sob outro aspecto para logo a seguir escolher o lugar de sua preferência para 

passar uma inesquecível noite. 

Nos fins de semana, pitorescos estabelecimentos, como bares e cafés que abrem suas portas para 

que se divirta ao ritmo de músicas ao vivo, com a apresentação de grupos de rock e trovadores, bem 

como boleros e baladas. 

http://www.bestday.com.br/tepoztlan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM TEPOZTLÁN

Fazer uma caminhada pelo centro do povoado, contagiando-se com a tranquilidade de 
seu ambiente. 

Subir a montanha do Tepozteco até a zona arqueológica para recarregar-se de energias ou 
sentar-se em alguma pedra no caminho para contemplar a encantadora paisagem.

Perguntar aos moradores ou guias de turismo sobre as famosas lendas e identificar os lugares 
onde estas aconteceram.

Ir ao mercado no fim de semana e saciar seu apetite com as saborosas comidas típicas, 
inclusive com os itacates.

Adoçar seu paladar com os riquíssimos sorvetes da Tepoznieves.

Visitar a feira aos domingos e escolher uma lembrancinha para levar de recordação. 
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