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DESCUBRA TEQUISQUIAPAN
Localizado a 58 quilômetros e com mais de meio século de existência, Tequisquiapan é uma pequena 
cidade no sudeste do estado de Queretaro. Está em uma área relativamente plana de pequenos vales 
e planícies no centro do México. A atmosfera provincial, arquitetura colonial e ruas de paralelepípedos, 
bem como seu clima agradável, paisagens verdes e hospitalidade de seu povo são parte do charme de 
“Tequis”, como é conhecido este Pueblo Mágico.

Em Tequisquiapan os recursos do subsolo são especiais. Portanto correntes emergem como mananciais, 
criando uma região já famosa por suas fontes e balneários termais. Devido a isso, crescem na área 
diferentes tipos de árvores e arbustos que permitem produzir peças de madeira, sob a forma de vistosos 
e interessantes mobiliários e artesanatos.

Recebe uma menção especial pelo cultivo da uva, já que ela dá vida a uma das regiões vinícolas do 
México. Em Tequisquiapan e seus arredores existem encantadores povoados que oferecem de tudo, 
desde simples hotéis para pernoitar, como aqueles com serviços completos para todos os gostos e tipos 
de viajantes.

http://www.bestday.com.br/Tequisquiapan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-por&utm_term=/
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Pueblo Mágico com arquitetura colonial

Sede da Feira Nacional do Queijo e do Vinho

Conhecida por suas vinhas

Destacada pela criação de touros reprodutores

Fabricação de móveis e peças de madeira

Com balneários de águas termais

Cercada por encantadoras cidades

PERFIL DE TEQUISQUIAPAN
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ATRAÇÕES EM TEQUISQUIAPAN
Além de contar com um passado histórico e cultural, o ambiente natural e as terras férteis de 
Tequisquiapan oferecem interessantes atrações, como a área de vinhedos (localizado dentro 
da segunda região vinícola do país) e as fontes termais com correntes subterrâneas que 
surgem como mananciais às quais são atribuídas propriedades curativas. Nos arredores você 
também poderá visitar cidades com arquitetura colonial, antigas fazendas e minas dedicadas 
à extração de opala.

http://www.bestday.com.br/Tequisquiapan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-por&utm_term=/
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TEMPLO DE SANTA MARIA DA ASSUNÇÃO
Este importante templo foi construído em 1874 e aos finais do século XIX, quando a construção foi concluída. 

Distingue-se por sua fachada neoclássica feita de pedra branca e seu relógio construído em 1897.

PRAÇA MIGUEL HIDALGO
Rodeada por arcos de pedra e do antigo Templo de Santa Maria da Assunção, a Praça Miguel Hidalgo 

é o coração e o centro de reunião de Tequisquiapan. Neste lugar o tempo parou, pois se respira a 

atmosfera do antigo México colonial. Na esplanada encontra-se um quiosque do inicio do século e ao 

seu redor estão lojas de artesanato originais, restaurantes e cafés.
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VIVEIROS DE CACTOS  
A aproximadamente 20 minutos de “Tequis”, na cidade de Cadereyta de Montes está dois importantes e 
interessantes viveiros, o Jardim Botânico Regional Manuel González de Cosio e a Quinta Fernando 
Schmoll. Ambos são centros de investigação para a criação, conservação e exposição de cactos do 
semideserto de Queretaro, bem como do continente americano e africano.

MUSEU DO QUEIJO E DO VINHO
Localizado atrás do templo principal de Tequisquiapan e fundado por duas prestigiadas casas de 
produção de queijos e vinhos, este museu mostra os processos e ferramentas utilizadas na elaboração 
de tais produtos através da história. Também conta com a venda de produtos para o público.

PARQUE LA PILA 

Um lugar que deve ser visitado por seu caráter histórico, além de suas áreas tranquilas oferecidas aos 
visitantes. Neste lugar existe uma enorme pilha, onde antigamente a água era armazenada e posteriormente 
utilizada como uma piscina por seus moradores. Hoje serve como uma área de descanso, bem como 
para passear ou para piquenique nos exuberantes ciprestes e antigos arbustos.



6

VILA DE SAN SEBASTIÁN BERNAL  
Este pitoresco Pueblo Mágico, mais conhecido como “Bernal” esta há 25 minutos ao norte de Tequisquiapan. 
Foi fundado no século XVII e atualmente é visitado por milhares de turistas, pois dispõe de interessantes 
atrações, como a Peña de Bernal, que é o terceiro maior monólito do mundo, ideais para praticar o 
rapel e a escalada.

Nesta cidade destacam-se também belos edifícios coloniais, como o Castelo, a Capela das Almas, a 
Capela de Santa Cruz e o Templo de San Sebastian Mártir. Conta com tranquilas ruas de paralelepípedos 
e paisagens verdes, bem como uma atrativa gastronomia de Queretano nos inúmeros restaurantes e 
no moderno Mercado Artesanal e Gastronômico. Fazem parte do charme deste lugar uma grande 
variedade de artesanatos, incluindo roupas de lã, cerâmicas de barro e artigos em madeira.

PARQUES AQUÁTICOS
Em Tequisquiapan e seus arredores existe uma grande variedade de refrescantes balneários e fontes 
termais, ideais para o relaxamento e entretenimento. Alguns contam com piscinas, tobogãs, piscinas 
infantis e atividades ao ar livre. Está aberto ao público durante todo o ano.
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SAN JUAN DEL RÍO
Localizada a 20 quilômetros de Tequisquiapan, San Juan del Rio é a segunda cidade em importância 
do estado de Querétaro, era uma passagem obrigatória para os carregamentos de prata durante a 
era colonial. Conta com inúmeros edifícios, incluindo casarões, praças e igrejas do século XVI ao 
século XIX de estilo neoclássico, como a Igreja Paroquial de San Juan Bautista, a principal da cidade, 
assim como o Convento de Santo Domingo, construído em 1691 e possuidor de uma fachada de 
pedras marrons. Destacam-se igualmente as suas inúmeras fazendas com imponentes e importantes 
construções, muitas delas convertidas em encantadores hotéis, cheios de histórias do México colonial, 
como a Fazenda San Gil, Fazenda Galindo, Fazenda La Venta e a Fazenda La Llave.

Outros pontos de interesse da cidade incluem a Ponte da História do século XVIII, construída em pedra 
sobre o rio San Juan, onde as pessoas transitavam do norte ao oeste da Nueva España, assim como 
o Museu da Morte, antigo cemitério até meados do século XIX, único no México.

ANTIGA ESTAÇÃO DE BERNAL
A Antiga Estação de Bernal é um antigo local que serve como “mirante” da cidade. É ideal para 
contemplar o pôr-do-sol, o amanhecer e para admirar a vista panorâmica de Tequisquiapan.
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VINHEDOS DE QUERETARO 
Outra grande atração aos arredores de Tequisquiapan são os Vinhedos que estão localizados há poucos 
minutos ao norte. As vinícolas mais importantes do estado são La Redonda e Cavas Freixenet (construída 
a 25 metros sob a terra), cujas excelentes características do clima e do solo ajudaram a alcançar um bom 
nível de qualidade em seus produtos. Ambos oferecem passeios por suas instalações para conhecer o 
processo de plantio, colheita das uvas e a produção de vinhos, bem como visitas à adega e degustações 
de bons vinhos de Queretaro.

PASSEIOS LEGENDÁRIOS
Os populares passeios legendários são ideais para aprender mais sobre a história e mitos de Tequisquiapan. 
Estes passeios são realizados durante o final de semana e são apresentados por artistas mediante amostras 
teatrais, nos mesmos locais onde aconteceram eventos importantes.

FESTAS E FEIRAS DE TEQUISQUIAPAN
No mês de maio, a área de Tequisquiapan é invadida por visitantes, pois acontece a Feira Nacional 
do Queijo e do Vinho, um grande evento onde as casas vinícolas e produtoras do queijo artesanal 
apresentam as suas delícias gastronômicas. Em julho, durante as Festas da Fundação, no Bairro de 
Magdalena, organizam-se eventos culturais e artísticos que comemoram o aniversário da fundação de 
Tequisquiapan. Da mesma forma, em 15 de agosto, comemora-se o dia da Santa Padroeira da cidade, 
na Festa da Assunção, com danças tradicionais, bandas na praça principal e fogos de artifício à noite.

MINA DE ÓPALO LA CARBONERA
A região de Tequisquiapan também conta com várias minas fazendo que o estado seja um importante 
produtor de opala no país. Uma delas é “La Carbonera” (a céu aberto), com acesso ao público e 
localizada na comunidade de Trinidad, a 12 quilômetros de “Tequis”. Durante o passeio na mina, além 
de apreciar a paisagem e o contato com a natureza, os mineiros contam interessantes lendas.
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GASTRONOMIA EM TEQUISQUIAPAN
O solo fértil da região que se estende de San Juan del Rio até a cidade de Bernal, passando por 

Tequisquiapan e Ezequiel Montes, conhecida como a “Rota do Vinho”, promete uma requintada 

experiência gastronômica. Neste lugar encontrará as vinícolas mais importantes do estado, onde 

se organiza todos os anos a Feira do Queijo e do Vinho permitindo que enólogos especialistas e 

amadores possam conhecer todas as propriedades dos vinhos produzidos na região. Da mesma forma 

você poderá saborear deliciosos produtos das fazendas locais preparados artesanalmente, como 

queijos frescos de vaca até os fortes sabores dos queijos de ovelha e de cabra envelhecidos, ideais 

para serem acompanhados com os vinhos tintos, brancos, rosados e espumantes de Querétaro.

PRATOS TÍPICOS
Entre os pratos servidos à mesa “Tequis” incluem cordeiro assado, carnitas de porco (carne de porco 

desfiada), os torresmos de carne bovina, o mole de Queretaro (molho típico mexicano preparado com 

várias especiarias e chocolate), sem falar das tentadoras enchiladas de Queretaro (tortilhas recheadas 

cobertas com molho picante), as gorditas martajadas de milho (prato a base de massa de milho 

recheado com diversos ingredientes) e quesadilhas de Huitlacoche (tortilha de milho ou trigo recheada 

de queijo e uma espécie de fungo).

http://www.bestday.com.br/Tequisquiapan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-por&utm_term=/
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GORDITAS DE BERNAL
Viajar para Bernal é um prazer aos olhos, à mente e ao paladar, pois está pitoresca cidade parece ter 
como prato tradicional as tão famosas e mexicanas “gorditas”. Existem barracas que vendem gorditas 
por todos os lugares, e em cada local as cozinheiras dispõem do habitual comal (peça de barro da 
cozinha mexicana), bem como as gorditas preparadas com tortilha de milho azul e recheadas com uma 
grande variedade de ensopados que descansam em típicos potes azuis de estanho. Os ensopados 
variam entre carne de porco, nopales (cactos), carne de porco marinada, picadinho, frango com batatas 
e ovos mexidos com pimenta, entre outros. 

BEBIDAS
As bebidas clássicas dessa região são o pulque curado de tuna (bebida típica da região) e o atole (bebida 
de origem pré-hispânica) feito com frutas da estação. 

DELÍCIAS DE DOCES
Os clássicos doces que você poderá saborear com uma grande variedade de frutas cristalizadas são: 
charamuscas (doce à base de rapadura), jamoncillos (doce à base de leite e açúcar), creme de Bernal 
(mingau preparado na cidade de Bernal), pepitorias (doce à base de amendoim) e ates (marmeladas).
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COMPRAS EM TEQUISQUIAPAN
As cidades de Tequisquiapan, San Juan del Rio e Bernal formam uma importante área comercial do 
país, bem como seus qualificados artesãos que transformaram um monte de varas em cestas e obras 
de arte, fios de lã em suaves têxteis e o leite em deliciosos doces, sendo então um lugar ideal para 
adquirir artesanatos a preços acessíveis.

CALÇADÃO DOS BORDADOS E TECIDOS
Este calçadão está localizado ao lado da paróquia, na praça principal de Tequisquiapan, onde aos fins 
de semana e feriados inúmeras barracas de artesanatos se instalam com uma grande variedade de 
produtos têxteis bordados, crochês e desfiados, bem como colares, velas e cactos. Muitos turistas, 
moradores e até mesmo pessoas de cidades vizinhas visitam este lugar para fazer suas compras de 
artesanato.

MERCADO DE ARTESANATOS
O Mercado de Artesanato Tequesquicalli e o Mercado Turístico de Artesanato Tequisquiapan, 
ambos localizados no centro, oferecem artesanatos locais e de várias partes do país. São peças feitas 
com vara, vime, madeira e cerâmica, bem como roupas bordadas, opala, joias de prata, roupas de pele. 
Tequisquiapan também é famosa por seus móveis e artigos de madeira, assim como por seu trabalho 
em ferro forjado.

http://www.bestday.com.br/Tequisquiapan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-por&utm_term=/
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TECIDOS DE BERNAL
Desde o século XIX se estabeleceram nesta cidade vários teares que ainda são utilizados hoje em dia, 
criando produtos feitos com a suave lã das ovelhas, criadas nesta região. Muitos destes teares estão 
abertos ao público, para que se possa ver o processo desta antiga e bem estabelecida tradição. Por 
isso, quando visitar Tequisquiapan poderá comprar cobertores, travesseiros, tapetes, blusas e ponchos.

OPALA
Querétaro é um dos principais fornecedores de opala do país e do mundo, pois conta com generosas 
minas deste mineral colorido, localizadas na região de Tequisquiapan. Visitando esta área poderá 
comprar peças de joalherias, assim como quartzo e vidros polidos para todos os gostos e orçamentos.

PONTO TURÍSTICO E ARTESANAL 
“LA CANOA”
Na cidade de Ezequiel Montes, a poucos minutos 
de Tequisquiapan e ao lado do templo, está localizado o 
ponto turístico e artesanal “La Canoa”, um local que 
permite aos melhores artesãos da região exibir seus 
trabalhos originais. Na sua maioria, são objetos 
de decoração feitos de sisal ou fibra do agave, 
tradicional no artesanato da região. A versatilidade 
do material permite criar uma ampla variedade de 
peças, como mochilas e bonecas. A habilidade 
dos seus artesãos está em tecer à mão as fibras 
deste material rígido fornecido pela natureza. 
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CESTARIA E LOJA DE PRODUTOS DE COURO
Tequisquiapan é conhecida como o “Paraíso da Cestaria”, pois neste lugar poderá encontrar todos os 
tipos de peças feitas com vara de bambu, folhas de palmeira ou raiz de sabino e onde os experientes 
artesãos com interessantes acrobacias manuais transformam em delicadas peças. Também existem 
artesãos especializados no trabalho com pele e couro, por isso contam com uma grande variedade de 
produtos de couro, que vão desde toalhas e brinquedos, até roupas completas com bordados.

PONTO TURÍSTICO ARTESANAL TEQUISQUIAPAN
Este ponto turístico está localizado ao lado da rodoviária, na estrada que vai de San Juan del Rio para 
Tequisquiapan. Nos finais de semana poderá comprar produtos a preços atrativos, feitos principalmente 
com varas, vime e madeira. 

PRAÇA PRINCIPAL DE TEQUISQUIAPAN
Ao redor da praça principal de Tequisquiapan e em seus calçadões encontrará um grande número de 
lojas e locais oferecendo peças de artesanato, velas artesanais, móveis de pinho e rattan, bem como 
cerâmica, couro e artigos decorativos. Também conta com boutiques, galerias de arte e joalherias. 
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VIDA NOTURNA EM TEQUISQUIAPAN
Em Tequisquiapan existem diferentes casas noturnas com uma grande variedade de estilos musicais, desde 
ritmos gruperos (banda de músicas regionais mexicanas) até as mais inovadoras músicas eletrônicas 
tocadas em iluminados clubes com festivais de DJs nacionais. Também oferece bares românticos e 
espaços para apreciar as tradicionais noites boêmias.

Um atrativo espetáculo organizado nos fins de semana à noite, é o show das fontes dançantes, 
acompanhado por um fascinante jogo de luzes. Está localizado ao lado do famoso monólito do Peña 
de Bernal.

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

Passear pela Praça Miguel Hidalgo e pelo Templo de Santa Maria da Assunção.

Ir à Velha Estação de Bernal e contemplar a vista panorâmica da cidade.

Escutar as interessantes e misteriosas histórias dos Passeios Legendários.

Visitar o Museu do Queijo e do Vinho, aproveitando para comprar uma garrafa nas adegas 
regionais e deliciosos queijos das fazendas mais próximas.

Conhecer as fazendas mais próximas e contemplar sua beleza colonial.

Fazer um passeio pelos vinhedos e leiterias da Rota do Queijo e do Vinho, sem faltar às adegas 
Freixenet e La Redonda, Queijos VAI e à Fazenda La Hondonada.

Participar na Feira do Queijo e do Vinho, em maio.

Explorar a mina de opala La Carbonera e ouvir os interessantes relatos dos mineiros.

Descobrir a magia da Vila de San Sebastian Bernal, bem como conhecer seu grande monólito, 
praticar rapel e visitar o Mercado Artesanal e Gastronômico.

Ir para San Juan del Rio e admirar a sua arquitetura colonial.

Desfrutar um saboroso churrasco, um mole e enchiladas de Querétaro, assim como um pulque 
curado de frutas e finalizando com as famosas chamaruscas.

Comprar peças feitas de vara, tecidos bordados e joias de opala.
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