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DESCUBRA TEQUESQUITENGO
Conhecido como o “Mar de Morelos”, o lago Tequesquitengo é um paraíso rodeado por uma grande 
infraestrutura turística e residencial. Tequesquitengo possui um clima praticamente perfeito durante 
todo o ano, quando o sol cálido acaricia a pele sem queimar permitindo assim aproveitar mais os magníficos 
dias. O lago acolhe em seu seio muitas lendas e fabulosos atrativos, que sem dúvida alguma, lhe 
emprestam uma magia extraordinária.

Por estar perto de Cuernavaca e da Cidade do México, Tequesquitengo se converteu em um centro de 
férias e, seu lago o lugar ideal para praticar divertidas atividades aquáticas, como o esqui, mergulho, 
natação e passeios de lancha ou banana boat, entre outros. Além disso, a beleza da montanha e do 
lago é perfeita para sobrevoar de paraquedas ou em aviões ultraleves. A proximidade a interessantes 
pontos turísticos, como as Grutas de Cacahuamilpa, a Rota de Zapata e vários balneários colocam 
Tequesquitengo como um foco de diversões.

UN POCO DE HISTORIA
Ninguém consegue imaginar a quantidade de histórias 
que estão ciumentamente guardadas no fundo do 
lago de Tequesquitengo, o reservatório hidrológico 
mais importante do estado, as quais estão relacionadas 
aos primeiros frades dominicanos que atuavam 
como missionários do catolicismo, que durante a 
época colonial decidiram estabelecer-se em torno 
do lago. O nível da água do lago começou a aumentar 
devido à água desviada da fazenda Vista Hermosa 
no Estado de Morelos, de propriedade de Hernán 
Cortés. Todo o povoado começou a afundar lentamente 
por causa da exploração do tequesquite (camada 
de sal natural tipo bicarbonato de sódio) do solo, 
obrigando os moradores a mudarem-se para as 
partes mais altas do vale, onde se formou o novo 
Tequesquitengo, deixando o antigo povoado submerso.

http://www.bestday.com.br/Tequesquitengo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Tequesquitengo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-por&utm_term=/
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O Lago de Tequesquitengo é o maior aquífero do estado 
de Morelos

Submerso no lago estão às ruínas do antigo Tequesquitengo

A economia depende do turismo no lago, restaurantes 
e spas.

Ideal para a prática de atividades aquáticas como 
mergulho, passeios em iates, lanchas, banana boat, 
esqui aquático e natação.

Sua localização geográfica facilita o acesso para 
explorar os povoados e balneários vizinhos. 

PERFIL DE TEQUESQUITENGO
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ATRAÇÕES EM TEQUESQUITENGO
Não conseguimos pensar em Tequesquitengo, sem que nos venha a mente diversas atividades aquáticas, 
que são o principal atrativo deste destino, onde realizam várias competições de esqui aquático a nível 
nacional e também corridas de lancha como a Nauticopa. Além disso, devido a sua fabulosa geografia 
do lugar foram desenvolvidas várias atividades aéreas, como os voos em ultraleves e paraquedas.

O LAGO DE TEQUESQUITENGO
É um fabuloso recurso natural que por muitos anos vem oferecendo diversão para os amantes dos 
esportes aquáticos, como natação, mergulho e esqui, convertendo-se em um dos principais centros 
de prática destes esportes no centro do país. Para quem não é tão ousado é possível também fazer 
passeios de lancha ou em bananas boats, além disso, oferecem a possibilidade de alugar um iate.

Uma das tradições mais conhecidas de Tequesquitengo é a comemoração católica da Ascensão do 
Senhor do Lago, que interpreta a “quinta-feira da ascensão” festejada anualmente na primeira quinta-feira 
do mês de maio, quando todos os moradores da cidade participam de uma procissão com lanchas, 
barcos e botes extremamente enfeitados. O evento começa com um ritual pré-hispânico e várias 
atividades na cidade, por exemplo, a feira do Senhor da Ascensão, que durante sete dias promove o 
comércio local.

http://www.bestday.com.mx/Tequesquitengo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-esp&utm_term=/
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ESQUÍ ACUÁTICO
Em Tequesquitengo poderá aprender a praticar esqui sobre a água com a maior segurança e a melhor 
infraestrutura, pois conta com excelentes instrutores, além de que muitos hotéis oferecem aulas gratuitas. 
Portanto, não desperdice está oportunidade de exercitar seu equilíbrio e força.

RUTA DE ZAPATA
Durante este interessante percurso você visitará os principais lugares por onde passou este 
personagem da história mexicana, incluindo onde nasceu, lutou e morreu, tais como a Casa Museu 
de Emiliano Zapata em Anenecuilco, cidade natal deste herói nacional. Tlaltizapán foi o lugar escolhido 
por Zapata para seu quartel general, no período de 1914 a 1919, onde foi instalado o Museu da 
Revolução. Na Fazenda de Chinameca, Zapata foi assassinado à traição pelo Coronel Guajardo em 
1919 e em Cuautla se encontram os restos mortais deste grande líder. 
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CLUBES DE PLAYA
Para aproveitar ao máximo as águas, neste 

destino foram desenvolvidos vários clubes de 

praia, onde poderá realizar atividade dentro ou 

fora do lago. A grande maioria destes clubes 

contam com bares, restaurantes, piscinas, áreas 

para tomar sol com confortáveis espreguiçadeiras 

e serviço de toalhas. 

BALNEÁRIO APOTLA PARQUE DE AVENTURAS
Localizado a somente 22 quilômetros de Tequesquitengo, este balneário oferece múltiplas atividades 

ao ar libre e uma paisagem natural magnífica, que garante diversão para pessoas de todas as idades. 

Conta com um rio natural, cachoeiras em trilhas naturais e uma caverna com morcegos, bem como 

tobogã, piscinas e muito mais. Os benefícios da paisagem disponibiliza a oportunidade perfeita para 

praticar esportes radicais, como tirolesas com 230 metros de comprimento, rapel em uma parede natural 

de 50 metros, além de poder subir nas enormes raízes de uma velha árvore.
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RÍO AMACUZAC
Você gosta de fortes emoções? Então, os rápidos do Rio Amacuzac são uma experiência que não 
poderá faltar em seu itinerário. Situado a mais ou menos 25 minutos de Tequesquitengo, as águas do 
Rio Amacuzac estão cercadas pelas paredes de um enorme cânion, abundante em flora e fauna. A diversão 
neste local não exclui ninguém, pois o rio se divide em parte alta e baixa, cada uma delas com diferentes 
intensidades de correntes, que vão desde as relativamente tranquilas até as muito rápidas.

VOO EM BALÃO AEROSTÁTICO
Imagine receber o novo dia sobrevoando 
Tequesquitengo a bordo de um balão aerostático. 
Esta aventura pode ser realizada em grupo, com 
no máximo seis passageiros Não espere mais 
para incluir em seu itinerário esta aventura fora 
de série.

VOOS EM ULTRALEVES E 
PEQUENOS AVIÕES 
Imagine um fantástico passeio a 600 metros de 
altura contemplando as magníficas paisagens de 
Tequesquitengo. A cidade oferece várias opções 
podendo viajar em um pequeno avião ou ultraleves, 
sentindo a emocionante sensação de flutuar no 
ar, com todas as medidas de segurança, inclusive 
acompanhados por guias experientes e capacitados.
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GRUTAS DE CACAHUAMILPA
Estas grutas estão localizadas entre os estados de Morelos e Guerrero, sendo que este último é o 

que administra como ponto turístico. Para chegar até elas, terá que fazer um percurso de meia hora, 

saindo de Tequesquitengo. As grutas contam em seu interior com formações rochosas de estalactites 

e estalagmites, onde é possível admirar interessantes figuras, que com a iluminação da caverna, se 

assemelham a silhuetas humanas, animais e objetos, os quais parecem que foram entalhadas por 

mãos humanas. 

MERGULHO
Às margens do lago existem vários centros especializados em mergulho com guias capacitados. Esta 

modalidade de esporte é um dos mais interessantes atrativos da região, pois somente mergulhando 

poderá conhecer os vestígios da cidade antiga, construída durante a época colonial de San José de 

Tequesquitengo. Desta maneira, se você gosta de praticar este esporte ou deseja conhecê-la, esta 

cidade é um dos melhores lugares para isto.
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XOCHICALCO
Este é um dos passeios obrigatórios quando visitar esta região do estado de Morelos. Localizada a 
apenas 38 quilômetros de Tequesquitengo, está zona arqueológica, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, possui um museu que através de suas exposições mostra a cultura desta 
cidade pré-colombiana, incluindo o jogo de bola e o observatório astronômico. Neste lugar, também 
poderá assistir a um espetacular show de luz e sons, à noite.

BALNEÁRIO ECOLÓGICO DE XOCHITEPEC
Este moderno balneário no estado de Morelos está localizado a apenas 20 minutos de Tequesquitengo. 
Trata-se de um entorno natural meticulosamente preservado às margens do rio Tetlama, onde é possível 
viver uma magnífica experiência em contato com a natureza sem abrir mão das comodidades modernas. 
Conta com um interessante programa de atividades ecológicas acompanhadas por guias capacitados, 
além de oferecer piscinas para adultos e crianças, bem como o lago e suas imediações para que 
possa usufruir da natureza em todo o seu esplendor.

PARAQUEDAS
Através da atividade “Tandem” você terá a oportunidade de experimentar a emoção de fazer um salto 
em queda livre, planar durante cinco ou seis minutos com uma asa delta, para em seguida aterrissar 
suavemente. Está é uma das atividades preferidas pelos amantes das altas descargas de adrenalina. Esta 
região oferece instrutores altamente capacitados e certificados, bem como equipamentos e aeronaves 
de alta qualidade.

ZOOFARI
Neste zoológico, localizado a 15 minutos de Tequesquitengo encontrará mais de 1200 animais de 
até 150 espécies diferentes, que poderá observar e até tocar. Em cinco das seis sessões do parque 
o acesso será feito com seu carro, permitindo alimentar animais como girafas, avestruz, cabras, 
antílopes, rinocerontes e outros mais. Está aberto todos os dias do ano e dará a oportunidade para 
que conheça cada um destes animais, em seus habitats recriados. As crianças poderão, inclusive, 
montar em um elefante ou em um pônei.
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GASTRONOMIA EM TEQUESQUITENGO
A culinária do estado de Morelos possui uma diversidade de sabores que experimentá-la será um 
grande prazer que poderá encontrar em muitos dos restaurantes instalados em Tequesquitengo e em 
suas imediações.  

CARNES E ENSOPADOS
Sem dúvida alguma, em quase todos os cardápios na região encontrará a culinária de Yecapixtla, 
acompanhada por enchiladas verdes (tortilhas de milho recheadas em molho de tomates verdes), ou 
a cecina de porco enchilada (cecina é uma maneira de preparar a carne). Outro prato muito procurado 
são as carnes assadas de cabrito, carneiro ou cabra. Para quem gosta de pratos mais elaborados 
tem o mole verde de semente de abóbora, o mole estilo Tlayacapan ou em estilo Morelos, todos eles 
preparados com carne de porco, carneiro, terneira ou cecina.

Outros pratos típicos da região são as tortinhas de Tzompanti (flor de abóbora à milanesa com 
molho de tomates verdes) e os clemoles (ossobuco de boi ou costelinhas de porco servidas com 
verduras e molho temperado com salsinha, coentro e mentruz), bem como o huaxmole (carne de boi 
ensopada com pimentas) e o frango com amendoim.

http://www.bestday.com.br/Tequesquitengo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-por&utm_term=/
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TAMALES
O tamal (espécie de pamonha) esteve presente na mesa das famílias mexicanas desde muito antes 
dos tempos coloniais. Em Morelos são preparados de diversas maneiras, com peixe, feijão, de carne 
em molho de pimentão e os tamales nejos (com bicarbonato e milho crioulo), bem como os de folha de 
abacate e lógico, os tradicionais de mole, fatias de pimentão com creme, milho e o de morango. 

SORVETES
O clima de Morelos favorece o plantio de uma 
grande variedade de frutas, as quais são utilizadas 
para preparar sorvetes. Entre os mais populares 
estão os sorvetes de Tepoztlán, com sabores 
como mamey, muruci, tecojote (fruta típica do 
México), pétalas de rosas, figo com mezcal, amaretto, 
zapoti negro, manga com pimenta e muitos outros.  
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COMPRAS EM TEQUESQUITENGO
A maioria dos turistas chega a este belo destino para praticar suas atividades aquáticas e aproveitar 
das áreas de descanso, motivo pelo qual Tequesquitengo está pouco enfocado em oferecer artesanatos 
ou lojas especializadas para fazer compras, porém nas cidades vizinhas de Jojutla e Tehuixtla (a 12 
quilômetros) e na cidade de Cuernavaca (a 50 quilômetros) você poderá encontrar os artesanatos do 
estado de Morelos, bem como trajes de banho, bronzeadores, entre outras coisas.

JOJUTLA
Esta pequena cidade a treze quilômetros de Tequesquitengo é muito popular por seu pão de nata, vendido 
em todo o estado, que é feito com a nata do leite ao invés da manteiga, o que lhe dá um sabor doce e 
característico, ideal para comer acompanhado de um chocolate quente. Além disso, a cidade é produtora 
do arroz que abastece todo o país, oferecendo um produto de qualidade com preços competitivos. 

TEHUIXTLA
No mercado desta cidade vizinha encontrará produtos 
da região que são muito apreciados por serem 
exclusivos, como os famosos insetos jumiles 
(insetos comestíveis típicos desta região mexicana), 
pimentas secas e ingredientes para fazer tamales, 
mole e pozole (sopa com molho de tomate e grãos 
de canjica), além de possuir artesanatos úteis como 
o comal de barro (utensílio de cozinha utilizado para 
tostar as tortilhas) e huaraches (sandália feita com 
couro trançado).

http://www.bestday.com.br/Tequesquitengo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-por&utm_term=/
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TAXCO
A 45 km de Tequesquitengo encontrará a pitoresca cidade de Taxco no estado de Guerrero com muitas 
atrações para quem visita Teques, que oferece todos os tipos de objetos de prata, metal muito encontrado 
nas minas de Taxco. Todos os fins de semana é montada uma grande feira com infinita seleção de 
objetos de prata, como vasilhas, talheres e joias, até mesmo objetos para escritório, esculturas e outros 
produtos que te surpreenderão por sua originalidade, além de seu preço, que é muito mais acessível 
que os das grandes lojas e joalherias. Além de poder visitar a imaculada Paróquia de Santa Prisca, 
bem como seus museus que foram decretados como patrimônios da Nação pela UNESCO.

ARTESANATOS EM CUERNAVACA
Cuernavaca é popular entre outras coisas, pela venda de artesanatos típicos de todo o estado de Morelos. A 
cidade conta com uma grande quantidade de barracas, onde poderão comprar desde cestos, madeira 
entalhada, máscaras de madeira laqueada, cerâmica, bem como objetos de barro cozido e de barro, 
vasilhas e vasos.
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VIDA NOTURNA EM TEQUESQUITENGO
Todas as noites a cidade de Tequesquitengo é uma verdadeira festa. A maioria dos hotéis possuem 
extraordinárias opções de bares, discotecas e clubes, oferecendo muita diversão a seus hóspedes que 
não precisarão sair em busca de agito. Porém, na cidade e em suas imediações você encontrará lugares 
extraordinários, onde poderá dançar com as melhores seleções de músicas dos DJs, ou descobrir atividades 
noturnas aproveitando para admirar a fabulosa vista do lago, enquanto escuta as bandas locais.

EL BAR-CO DISCOTEQUE
Você gostaria de dançar a luz da lua em pleno Lago de Tequesquipengo? Fundado em 1993 o Bar-Co 
Discoteque é a opção perfeita para quem gosta de amanhecer o dia dançando, escutando música e se 
divertindo, enquanto o barco vai navegando no lago. Você decide até que horas deseja ficar na festa, 
porque a qualquer momento uma lancha poderá te levar de volta à terra firme.

http://www.bestday.com.br/Tequesquitengo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM TEQUESQUITENGO
Praticar uma grande variedade de atividades aquáticas no lago

Contemplar a cidade desde o céu em um dos voos de ultraleves ou pequenos aviões 

Surpreender-se com um amanhecer espetacular a bordo de um globo aerostático

Saborear a deliciosa culinária de Morelos em um dos restaurantes instalados ao redor do lago. 

Divertir-se à noite de uma forma exclusiva, em pleno lago!

Praticar o rafting no Rio Amacuzac

Explorar os parques aquáticos e balneários das imediações

Tequesquitengo o “Mar de Morelos” é uma excelente opção para fugir em um fim de semana para 
praticar atividades aquáticas, saborear uma deliciosa gastronomia e explorar seus arredores.



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/Tequesquitengo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-por&utm_term=/

