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DESCUBRA TLAXCALA
Tlaxcala está localizado na região central do país e é a capital do menor estado da República Mexicana. 
Esta cidade surpreende com uma pitoresca paisagem de casas com fachadas de cores vivas, assim como 
um interessante conjunto de bem conservados edifícios coloniais do século XVI. Para descobrir seus 
encantos, pode-se fazer um passeio a pé ou utilizando um bonde, que era o principal meio de transporte 
para os cidadãos nos princípios do século XIX.

Tlaxcala é também um lugar para entrar em contato com a natureza, para contemplar suas paisagens 
montanhosas, cascatas, cânions e o azul de um céu limpo, característico desta região, o que permite a 
pratica de esportes, como o rapel ou passeios de bicicleta.

http://www.bestday.com.br/Tlaxcala/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tlaxcala-por&utm_term=/
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TLAXCALA COLONIAL
Como em toda cidade colonial a praça é o coração e eixo onde transcorre tranquilamente a vida de 
seus habitantes. A Praça da Constituição se destaca por seu quiosque de meados do século XIX e 
pela Fonte da Santa Cruz, construída em 1646. Caminhando em sentido norte encontra-se o Palácio 
do Governo, edificação do ano 1545 com seu pórtico original, decorado com flores de calêndula, arcos 
de estilo árabe e importantes murais que narram a história do estado.

Destacam-se também outras importantes edificações, como a Paróquia de San José, cuja fachada 
possui uma decoração barroca com detalhes em argamassa e azulejos de talavera, o Portal Hidalgo 
e o Portal Chico (Portal Pequeno), o Ex convento Franciscano de Nossa Senhora da Assunção, assim 
como a Basílica e Santuário de Nossa Senhora de Octlán, de estilo barroco puro, considerado um 
dos centros religiosos mais importantes de todo o país.
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Cidade com rica arquitetura colonial

Destacados vestígios arqueológicos da cultura olmeca 
xicalanca

Com interessantes museus

Arredores ideais para praticar ecoturismo

Conhecido por sua tradição tauromáquica e seus rebanhos 
de touros de lidia (touro bravo)

Rodeado por belas fazendas

Saborosa gastronomia

PERFIL DE TLAXCALA
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ATRAÇÕES EM TLAXCALA
Além de estar rodeada de história, arte e tradição, Tlaxcala possui sítios arqueológicos, museus, 
jardim botânico, balneários, zoológico e praça de touros (local de touradas). Também é ideal para os 
amantes de atividades extremas ou para os que buscam um refúgio longe da agitação da cidade.

CACAXTLA
Localizado a 19 km de Tlaxcala, este é um dos vestígios mais impactantes da civilização olmeca xicalanca. 
Distingue-se por seus coloridos, espetaculares e bem conservados murais pré-hispânicos. Aqui também 
se pode observar uma singular coleção de crânios deformados, objetos provenientes de enterros, caracóis 
marinhos das costas do Golfo do México, além de figuras de barro e esculturas. Dentro do sitio arqueológico 
encontra-se a Grande Plataforma, com formato de pirâmide e dividida em varias seções, entre elas estão: 
O Palácio, o Pátio, o Pátio dos Rombos, o Pátio dos Altares, o Quarto da Escada e o Templo de Vênus.

http://www.bestday.com.br/Tlaxcala/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tlaxcala-por&utm_term=/
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE XOCHITÉNCATL
Este lugar, cujo significado é “Serra Florida” ou “Serra das Flores”, encontra-se a 24 km de Tlaxcala. Foi 
erguido em cima de uma colina e conta com o Edifício de Espiral com sua base circular, a Pirâmide da 
Serpente, a Pirâmide das Flores com uma planta retangular, considerada a quarta maior estrutura da 
Mesoamérica, além do Mirante dos Vulcões.

JARDIM BOTÂNICO TIZATLÁN
Localizado em Tizatlán, a 3 km do centro de Tlaxcala, o Jardim Botânico conta com uma extensão de 
pouco mais de 8 hectares e é uma excelente oportunidade para entrar em contato com a natureza. 
Entre a flora do lugar destacam-se as árvores de carvalho, lilás do verão, pinheiros, ameixeira-capulim, 
e aroeiras. Conta também com estufa, jardins, viveiros, um herbário, biblioteca e sala de cinema.
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LAS HACIENDAS
Quando o vice-rei da Nova Espanha, Don Antonio de Mendoza, tomou o controle dos bens dos 
tlaxcaltecas (nativos de Tlaxcala) em 1542, concedeu porções de terras aos espanhóis para criação 
de gados e pastagens. A introdução do trigo e animais para o sustento foram as primeiras atividades 
destas terras, dando origem ao surgimento das fazendas na região. Atualmente Tlaxcala oferece um 
passeio por estas lendárias construções de belos estilos arquitetônicos, onde se pode degustar a 
gastronomia regional, bem como aproveitar das músicas, caminhadas, turismo rural e agro turismo.

CASA DOS ARTESANATOS
Este é um dos museus mais visitados da cidade, sua prioridade é difundir os artesanatos elaborados 
no estado. Aqui se pode admirar os ceramistas, bordadores, escultores e tecelões elaborando seus 
trabalhos, enquanto explicam as técnicas empregadas no desenvolvimento deste. Dispõe de nove salas, 
loja, sala de usos múltiplos e uma pitoresca cantina e pulquería (local de fabricação do pulque, bebida 
alcoólica fermentada do agave), onde se elaboram pratos típicos de Tlaxcala.

TEATRO XICOHTÉNCATL
Este é um vestígio arquitetônico da época do Porfiriato. Sua fachada é de estilo neoclássico, restaurada 
com pedra esculpida. Dentro de seus principais atrativos destaca-se a sanca, decorada com uma pintura 
que representa às musas das belas artes em meio a uma típica paisagem de Tlaxcala.
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MUSEU DA MEMÓRIA
Este museu restaurado encontra-se em um antigo e belo casarão do século XVI. É o único museu interativo 
da cidade, onde se pode percorrer de maneira fantástica a história da região.

BALNEÁRIOS
Uma boa ideia para aproveitar o agradável clima temperado que prevalece em Tlaxcala é visitar os 
balneários. Entre os mais populares estão o Balneário Palo Huérfano, com piscina naturais para adultos 
e crianças, o Santa Lúcia, com amplas áreas verdes e o Centro de Férias La Trinidad, todos com 
grandes piscinas, jardins e com os principais serviços para aproveitar divertidos momentos.

CASCATA DE ATLIHUETZÍA
Esta encantadora cascata que provém do Rio Zahuapan, é um espetáculo natural único, com uma 
queda de 30 metros de altura formando uma pequena lagoa que logo corre para a vegetação. Está 
localizada no povoado de Santa Maria Atlihuetzía.

MUSEU REGIONAL DE TLAXCALA
Esta imponente construção encontra-se no claustro do Ex convento Franciscano e conta com nove 
salas que relatam de maneira cronológica as diferentes épocas históricas do estado. Aqui se encontram 
peças pré-hispânicas únicas, assim como móveis e livros da época colonial.
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HUAMANTLA

Este encantador Pueblo Mágico (Povoado Mágico), localizado a 42 km de Tlaxcala foi fundado em 
1534 e habitado originalmente pelos índios otomíes. É famoso por seus tapetes multicores feitos 
de serragem que a cada 14 de agosto são elaborados para decorar a procissão em honra da 
Virgem da Caridade. Nestas datas, durante a feira, também acontece à famosa “Huamantlada”, 
onde se soltam touros que correm pelas principais ruas do povoado. Os lugares imperdíveis para 
visitar são: o Museu do Títere, o Museu Taurino, o Museu da Cidade, a Paróquia San Juan Obispo, 
o Convento Franciscano e a Igreja da Virgem da Caridade.

ZOOLÓGICO DO ALTIPLANO
Localizado a poucos quilômetros da cidade de Tlaxcala, em Apetatitlán, é um complexo de 13 hectares 
com variadas espécies, algumas da região central. Oferece áreas recreativas, audiovisuais e interativas, 
além de dispor de um aviário, serpentário, um espaço para espécies com hábitos noturnos, playground 
e quiosques. Os anima-os estão distribuídos em habitats especialmente desenhados de acordo a cada 
espécie. Conta ainda com programas de conservação para animais em perigo de extinção.

MUSEU DE ARTES E TRADIÇÕES POPULARES
Este museu se encarga de difundir os trabalhos artesanais, costumes e tradições de Tlaxcala.
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ECOTURISMO
Tlaxcala oferece lugares ideais para praticas esportes extremos em um belo entorno natural. Pode-se 
fazer cavalgadas na região da Serra de Xalapaxco, que possui nove crateras, também é possível 
explorar a área do vulcão Matlacuéitl, conhecido como “Malitzin” ou “Malinche”, com um parque 
nacional que inclui um bosque de pinheiros, lugar de espécies, como coelhos, tatus, lebres e aves, 
este lugar também é ideal para a prática canoismo, trilas e escalada. Outra divertida atividade 
são os passeios de balão, com excursões partindo de Huamantla, que permitem admirar toda a 
beleza natural da região.

MUSEU REGIONAL INAH
Conta com uma coleção de objetos e pinturas da época colonial, assim como interessantes peças 
pré-hispânicas elaboradas por moradores da região de Tlaxcala.

PRAÇA DE TOUROS JORGE “EL 
RANCHERO AGUILAR”
Esta praça de touros (local de touradas) foi construída 
no século XVIII, se diferencia por sua bela arquitetura 
de tepetates (tipo de barro rígido), adobes (mistura 
de argila e palha) e pedra vulcânica. Sua edificação 
deu um especial crescimento às primeiras criações 
de gado local. As primeiras touradas que se tem 
registro datam do ano de 1788. Em Apizaco 
encontra-se “A Monumental”, que á a maior praça 
de touros de todo estado.
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GASTRONOMIA EM TLAXCALA
A gastronomia de Tlaxcala é saborosa, coloria e mestiça. Suas origens remetem às épocas de Tlaxcallán, 
quando o milho era considerado divino. No período pré-hispânico, os habitantes de Tlaxcala plantavam 
aboboras, tomate-cereja, nopal (espécie de cacto) e feijão, além de se dedicarem a caça de veados, 
patos, tlacuaches (espécie de gambá), lebres e huilotas (ave semelhante ao pombo).

Com o tempo estes ingredientes adaptaram-se à cozinha espanhola, dando lugar a uma cozinha riquíssima 
em sabores, com penetrantes aromas e grande variedade. O maguey (espécie de agave) ocupa um lugar 
preponderante na cozinha de Tlaxcala, pois com ele se prepara a barbacoa (modo especial de preparo de 
carnes assadas), os mixiotes (carne apimentada cozida ao vapor) ou gusanos de maguey que provem 
de sua raiz. Ao fermentar-se esta planta se produz o famoso pulque.

Outros destaques são os deliciosos e originais tamales (massa de milho semelhante à pamonha) com 
sabor de anis e feijão, os moles (molhos feitos com especiarias da região) de peru, de festa, de panela e o 
prieto (feito de milho e gordura de porco), bem como os escamoles (larvas de formigas) e as quesadilhas 
de huitlacoche (petisco de tortilha de farinha, queijo e um tipo de fungo). As sopas de Tlaxcala são uma 
tradição, assim como o frango Tocatlán, a carne em pulque, a barbacoa branca (modo especial de preparo 
de carnes assadas) e o pipián de ajonjolí vermelho (molho típico a base de frango, batata e pimenta) 
acompanhado de tortilhas caseiras de milho branco ou azul.

http://www.bestday.com.br/Tlaxcala/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tlaxcala-esp&utm_term=/
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AS BEBIDAS
Para acompanhar as delicias de Tlaxcala o recomendável é um pulque (bebida fermentada do agave), um 

coquetel de frutas ou um delicioso atole de amaranto, arroz ou um chileatole (bebida típica mexicana que 

pode ser a base de amaranto, arroz, pimenta ou outras especiarias).

DOCES DE TLAXCALA
No deixe de saborear um bunhuelo com requeijão 

e mel (massa de farinha frita e recheada) ou um 

muégano huamantleco (doce feito à base de farinha 

de trigo e mel). Também não deixe de provar as 

tradicionais alegrias de amaranto (doce à base de 

amaranto típico da região), os pés de moleques, os 

doces de semente de abóbora, os tamales de pinhão 

ou o pão de festa de Totolac, acompanhado de um 

delicioso sorvete de baunilha.       
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COMPRAS EM TLAXCALA
Tlaxcala é um dos estados com maior diversidade de artesanatos populares, suas origens vêm da época 
pré-hispânica com criações artísticas, fruto de uma combinação com elementos europeus como os 
têxteis, que eram fabricados com teares de cintura utilizando técnicas muito rústicas por meio das quais 
se trabalham manualmente as fibras, macerava-se e se tingiam com colorantes vegetais. Por sorte estes 
procedimentos foram transmitidos por gerações e hoje se pode aproveitar um mercado artesanal muito 
diverso e apreciado.

Tlaxcala é ideal para adquirir belos sarapes (túnicas mexicanas), tapetes e gobelinos (tapetes de lã) 
de extraordinário colorido. Procedentes do município de Tlatempan, as máscaras de carnaval são uma 
mostra artística de grande qualidade, assim como a cerâmica de Talavera, trabalhos em ônix e quadros 
de popotillo (quadro de fios).

Formando coloridos desenhos de paisagens e imagens religiosas os tapetes feitos de variados tipos 
de cereais são fantásticos, bem como os tapetes florais e os tapetes de serragem de Huamantla. Os 
alebrijes também são um dos mais buscados, estes artesanatos fabricados com cartolina e coloridos de 
maneira encantadora são utilizados para decorar carros alegóricos e fazer máscaras.

http://www.bestday.com.br/Tlaxcala/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tlaxcala-por&utm_term=/
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CASA DOS ARTESANATOS
A Casa dos Artesanatos encontra-se em pleno centro de Tlaxcala, depende do Conselho Estatal de 
Cultura e é muito visitada por turistas, uma vez que aqui se pode adquirir uma grande variedade de 
artesanatos de todo o estado, além de livros e bebidas típicas para se degustar em um 
ambiente descontraído. Uma das particularidades do lugar é que é possivel admirar os artesãos em 
pleno trabalho, criando suas esculturas e bordando. O estabelecimento dispõe de uma pulquería (local 
de fabricação e venda de pulque, bebida fermentada do agave), loja de artesanatos e até uma cantina 
decorada com temas tradicionais para saborear os pratos regionais de Tlaxcala.

PRAÇA XICOHTÉNCATL 
Funciona aos sábados e domingos. Aqui se pode comprar roupas tradicionais da região, além de uma 
grande variedade de artesanatos, como talavera, papel amate, bijuteria, doces típicos e brinquedos 
tradicionais. Está localizada no centro histórico, rodeada pelos restaurantes mais populares da cidade.
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VIDA NOTURNA EM TLAXCALA
A vida noturna de Tlaxcala é boêmia, colorida e pitoresca, tudo acontece no centro histórico, que 
oferece diversão para todos os gostos. Pode-se passar uma noite tranquila em um ambiente tradicional 
de algum dos restaurantes para degustar de um saboroso prato, logo tomar uma bebida em algum bar 
ou simplesmente caminhar pelas alegres ruas de Tlaxcala.

Outra magnifica alternativa é aproveitar as peças no Teatro Xicohténcatl, ainda que também haja uma 
grande variedade de interessantes possibilidades nas casas noturnas, onde se pode dançar e aproveitar 
as seleções musicais de seus DJs, assim como de grupos ao vivo até a madrugada.

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

Percorrer o centro histórico e admirar a arquitetura colonial.

Visitar seus diversos museus.

Explorar as zonas arqueológicas de Cacaxtla e Xochitéctl.

Participar da “Huamantlada” e ver os touros correndo pelas ruas da cidade.

Admirar o trabalho dos artesãos na Casa de Artesanatos e comprar alguns destes artesanatos.

Conhecer a flora e fauna regionais no Jardim Botânico Tizatlán e o Zoológico do Altiplano.

Conhecer a Praça de Touros Jorge Aguilar “El Ranchero”, considerada monumento histórico.

Fazer um enriquecedor passeio pelas fazendas.

Praticar ecoturismo nos diferentes cenários naturais próximos à cidade.

Provar as delicias da gastronomia, sem faltar um copo de pulque.

Viver as festas tradicionais como os festejos da Virgem Ocotlán em maio e da Virgem da 
Caridade em agosto.
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