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DESCUBRA TUXTLA GUTIÉRREZ
Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas, conserva um ambiente de tranquilidade, típico dos 
lugares ricos em tradições, costumes, lendas e rituais do passado. Nesta cidade pode apreciar edifícios 
modernos que refletem o aceleramento do crescimento demográfico que ajudou o desenvolvimento da 
cidade, contrastando com as fantásticas construções coloniais, que testemunham o passar dos anos. 

Rodeada por enormes montanhas e decorada pelas intensas cores das suas árvores, esta cidade é o 
cenário ideal para conhecer e explorar. Nos arredores encontrará lugares encantadores, como o Pueblo 
Mágico de Chiapa de Corzo e o Cañón del Sumidero, que atrai os que gostam de visitar lugares tradicionais, 
assim como os que preferem a aventura e os esportes carregados de adrenalina, até porque há locais 
onde pode praticar rapel, tirolesa, caiaque, rafting e ciclismo de montanha. Em Tuxtla Gutiérrez, haverá 
sempre alguma coisa para conhecer e uma aventura a ser vivida.

CULTURA Y TRADICIÓN
O estado de Chiapas é dança, é música de marimba, é cultura viva e está sempre em movimento. Tuxtla 
Gutiérrez guarda todas estas características e as transforma em festa, celebrações, cor e sabores que 
orgulhosamente partilha com os que visitam a cidade, assim como com os locais.

Durante todo o ano, Chiapas acolhe festas e celebrações, sendo que cada semana há algum motivo para 
festejar em alguma parte do estado. Tuxtla Gutiérrez não fica atrás, até porque em Janeiro festejam as 
sentadas de niño onde se canta para o niño Dios que está vestido e sentado em uma pequena cadeira. 
Em junho, alguns executantes da marimba oriundos de vários países, reúnem-se para participar no Fes-
tival Internacional de Marimbistas. As festas Patrias duram três dias. No princípio do mês de Novem-
bro celebra-se o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Mortos, onde em seguida se festeja a Feria de 
Chiapas. Finalmente chegam as festividades do Natal e Ano Novo, com um sabor especial que pode ser 
apenas experimentado em Chiapas.

http://www.bestday.com.br/Tuxtla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-por&utm_term=/
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Destaca-se pela sua riqueza cultural

É a porta de entrada para o Cañón del Sumidero e tem 
uns arredores naturais impressionantes

Gastronomia deliciosa

Conhecida pelas peças de madeira talhadas à mão, bordados 
e peças lacadas

Arredores ideais para o turismo de aventura

Famosa pela música marimba

Forte influência maia e zoque

PERFIL DE TUXTLA 
GUTIÉRRREZ
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ATRAÇÕES EM TUXTLA GUTIÉRREZ
Tuxtla Gutiérrez oferece uma grande diversidade de atividades aos seus visitantes, além de imensos lugares 
para conhecer, seja no interior da cidade ou nos seus arredores. Conta com museus interessantes, centros 
culturais, templos e construções coloniais, que realmente valem a pena visitar.

Muito perto da Tuxtla encontrará o Cañón del Sumidero, a Sima de las Cotorras, Las Nubes ou o Cañón 
Río La Venta, assim como as lindas cascatas El Chorreadero e interessantes zonas arqueológicas como 
as que estão em Chiapa de Corzo.

PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO
As profundezas do Cañón del Sumidero impactam qualquer um com a sua impressionante beleza 
natural. Aprecie as suas paredes rochosas de 22 km de comprimento e pelo menos 800 m de altura, 
esculpidas durante milhões de anos pelo caudal do Río Grijalva, as grutas com pinturas rupestres, 
vestígios arqueológicos e outras provas da ocupação pré-hispânica. 

Percorrer o Cañón através do rio é a melhor maneira para poder apreciar de perto as impressionantes 
formações rochosas com formas caprichosas, uma exuberante vegetação, flora e fauna. É ideal para 
os amantes de aventura, até porque pode praticar rapel e tirolesa. Existem vários píeres onde poderá 
iniciar esta aventura, sendo que os mais famosos estão em Chiapa de Corzo.
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CHIAPA DE CORZO
Está a apenas 15 minutos de Tuxtla Gutiérrez, junto ao Río Grijalva e do Cañón del Sumidero, sendo 
um lugar histórico ligado à cultura pré-hispânica, da conquista  e da época da independência. É um dos 
locais coloniais com mais encanto, até porque foi o primeiro, no estado, onde os espanhóis fundaram 
as suas bases. É famoso pela sua zona arqueológica conhecida como Yoqui ou Soctón Nandalumí.

Este Pueblo Mágico é rico em história, tradição e costumes, que foram preservados apesar do passar 
do tempo. A sua população é amável e cordial, o ambiente é tranquilo, a cozinha deliciosa e oferecem 
uma emoção contagiosa em cada uma das suas festas que se celebram durante o ano, fazendo deste, 
um lugar perfeito para viver experiências inesquecíveis. 

Este lugar pitoresco destaca-se pelas construções como La Pila (uma fonte construída com ladrilhos) 
e o Templo de Santo Domingo. É famoso pela Fiesta Grande de Enero, considerada Patrimônio 
Cultural Não Material da Humanidade, com a sua famosa Dança dos “Parachicos”. Esta festividade 
recheada de cores é a mais importante da localidade, até porque toda a comunidade participa. Durante 
vários dias, carros alegóricos percorrem as ruas da cidade enquanto que os “parachicos” vestidos de 
uma maneira tradicional e com máscaras de madeira, dançam e divertem o povo com os chocalhos, 
honrando, assim, os santos San Sebastián Mártir, o Señor de Esquipulas e San Antonio Abad.
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PARQUE DE LA MARIMBA
O Parque de la Marimba é um ícone das tradições imortais de Tuxtla Gutiérrez, até porque todas as 
noites, locais e visitantes se reúnem para ouvir a música marimba ao vivo. Jovens e adultos convivem 
enquanto que apreciam as melodias e dançam ao som desta música junto do quiosque.

MIRANTES
Um passeio pelos cinco mirantes do Cañón del Sumidero é a atividade que não pode deixar de realizar 
em Tuxtla Gutiérrez. Cada mirante tem as suas próprias características e oferecem um ângulo diferente. 
Depois de percorrer caminhos estreitos, terá uma fantástica recompensa com uma linda vista para este 
cenário natural. Um dos mirantes chama-se La Ceiba, a 500 m acima do nível do mar, assim como o 
Los Chiapa, a 1200 m acima do nível do mar, onde poderá igualmente comprar artesanatos e tomar 
uma água fria nas cafeterias. 

CATEDRAL DE SAN MARCOS
Construída durante o século XVI, a Catedral de San Marcos destaca-se graças ao carrilhão de 48 sinos 
que estão na sua torre e que se ativam todas as horas, quando os apóstolos desfilam no pedestal. No 
interior poderá apreciar um fantástico estilo neoclássico típico do principio desse século

MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
No Museu Regional poderá viajar através do tempo, aprendendo um pouco sobre as diferentes etapas da 
história de Chiapas. O percurso começa na pré-história, mostrando aos visitantes detalhes sobre os 
primeiros moradores da região, avançando pouco a pouco até chegar à era dos maias. A exposição na 
segunda sala demonstra o século XVI, passando por diferentes períodos do estado, até chegar à época atual. 

http://www.bestday.com.br/Tuxtla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-por&utm_term=/
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SIMA DE LAS COTORRAS
A Sima de Las Cotorras é uma gruta com 160 m de diâmetro com mais de 90 m de profundidade, onde 
já foram encontradas interessantes pinturas rupestres. A sua principal atração são os milhares de 
papagaios que aí vivem, que quando o sol se levanta oferecem um espetáculo visual sem precedentes, 
voando em círculos. Ao final da tarde poderá observar como os papagaios regressam lentamente aos 
seus ninhos. É o lugar ideal para praticar a escalada.

CASCADA EL CHORREADERO
A apenas 30 minutos de Tuxtla Gutiérrez encontrará esta obra da natureza, com uma cachoeira que 
surge a partir de uma gruta a 25 m de altura, criando piscinas naturais onde se pode nadar. O interior 
da gruta é ideal para o estudo da espeleologia, além de contar com cascatas subterrâneas e 
impressionantes formações calcárias.

JARDÍN BOTÁNICO FAUSTINO MIRANDA
Localizado no centro da cidade, o jardim botânico é um lugar que vale a pena visitar. Conta com uma 
extensão de 4,8 hectares onde florescem espécies endémicas, assim como algumas que são 
originárias de outros lugares. Tem 2796 metros de caminhos e conta com um viveiro, estufa, banco de 
germoplasma e um laboratório de sementes. 

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA ELISEO PALACIOS
Este museu exibe uma grande variedade de fósseis (mais de 200) de espécies de vertebrados, invertebrados 
e vegetais, com uma antiguidade de entre 300 e 10 mil anos, encontrados por todo o estado. O Âmbar de 
Chiapas é particularmente interessante, com as suas peças em resina onde estão capturadas algumas 
aranhas e diversos insetos.  
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ZOOLÓGICO
O Zoológico de Tuxtla é igualmente conhecido como o ZooMAT e está localizado a cinco minutos do 
centro da reserva natural El Zapotal. Além de ser considerado um dos melhores parques zoológicos 
da América Latina, é famoso por estudar, preservar e proteger espécies da fauna regional, em um 
ambiente similar ao seu habitat natural. Visitando este lugar terá a certeza que as crianças e graúdos 
se divertirão em grande!

CENTRO CULTURAL JAIME SABINES
O Zoológico de Tuxtla é igualmente conhecido como o ZooMAT e está localizado a cinco minutos do 
centro da reserva natural El Zapotal. Além de ser considerado um dos melhores parques zoológicos da 
América Latina, é famoso por estudar, preservar e proteger espécies da fauna regional, em um ambiente 
similar ao seu habitat natural. Visitando este lugar terá a certeza que as crianças e graúdos se divertirão 
em grande!

MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS
O Zoológico de Tuxtla é igualmente conhecido como o ZooMAT e está localizado a cinco minutos do centro da 
reserva natural El Zapotal. Além de ser considerado um dos melhores parques zoológicos da América Latina, 
é famoso por estudar, preservar e proteger espécies da fauna regional, em um ambiente similar ao seu habitat 
natural. Visitando este lugar terá a certeza que as crianças e graúdos se divertirão em grande!

MUSEO ZOQUE
Devido à importância da cultura zoque no estado, 
foi criado o Museu Zoque de Copoya em 2006, 
com o objetivo de dar a conhecer as tradições, 
danças, vestimentas e o estilo de vida desta população. 
Está localizado a 20 minutos de Tuxtla Gutiérrez.
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GASTRONOMIA EM TUXTLA GUTÍERREZ
Os lugares para comer em Tuxtla Gutiérrez vão dos mais simples e tradicionais, até aos restaurantes 
mais elegantes. Nos arredores do Parque de la Marimba, encontrará dezenas de postos de comida, 
pequenos restaurantes e cafeterias com as melhores delícias da gastronomia regional. 

O milho é a base da alimentação em Chiapas, os tamales (de diferentes tipos) são um dos pratos mais 
representativos, como os de massa com folhas de chipilín (planta típica da América Central); de milho, 
conhecidos como pictes; ou os de cambray (outra plana regional) cozinhados com frango e vários 
legumes. O cochito no forno (carne de porco cozinhada com especiarias, vinagre e pimento ancho) 
é igualmente importante, assim como a chispola (carne de vaca com couve e grão de bico), o niguijuti 
(molho feito à base de porco) ou o tasajo com pepitas. O pozol (um tipo de sopa mexicana) e o tascalate 
são as bebidas refrescantes da região.

Os doces são bastantes conhecidos, até porque ajudam a manter a tradição cultural local viva. As 
sobremesas mais tradicionais incluem as frutas regionais, como o chilacayote, a iúca e a papaia. 

LAS PICHANCHAS
Fundado em 1976, Las Pichanchas é um dos lugares mais tradicionais em Tuxtla Gutiérrez. A partir do 
meio-dia até à meia-noite, o restaurantes serve os pratos mais representativos da região de Chiapas, 
ao mesmo tempo em que ajuda a conhecer a cultura do estado através da sua música. Todas as noites, 
a partir das 21:00 começam as danças regionais e enquanto chega o jantar à mesa é costume pedir um 
“pumpo”, uma bebida típica do lugar, feita com suco de abacaxi, limão, água com gás, gelo e vodka. 
Normalmente o “pumpo” e o jantar, pedem-se ao mesmo tempo em que se ouve uma campainha.

http://www.bestday.com.br/Tuxtla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-por&utm_term=/
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COMPRAS EM TUXTLA GUTIÉRREZ
Cantigas e danç¬as, ofertas e rituais, artesanatos e artículos coloridos, vestimentas e sons, são alguns 
dos elementos que dão vida ao povo de Chiapas. O trabalho artesanal se junta à música e à dança 
formando tradições vistosas e folclóricas. Tuxtla Gutiérrez preservou bem as suas raízes, mas também 
evolui com o tempo moderno, sendo que a parte norte da cidade conta com diversos shoppings com 
lojas, boutiques, sapatarias e lojas tecnológicas, cobrindo assim as necessidades tanto dos seus 
habitantes, como dos que visitam a cidade. Os shoppings que mais se destacam são a Plaza Galerías 
Boulevard e a Plaza Crystal.

LA CASA DE LAS ARTESANÍAS
La Casa de las Artesanías conta com uma boa e variada seleção de arte do estado, como têxteis, 
produtos em ferro, cestas, roupa, prata, artículos em pele e laqueados, esculturas de madeira e pedra, 
brinquedos artesanais e joalharia em âmbar e filigrana. 

CASA CHIAPAS
É o lugar ideal para comprar têxteis, selaria, 
produtos trabalhados à mão, cestas, brinquedos, 
roupas, assim como vestimentas típicas de Tuxtla 
e Chiapas, feitos por desenhadores mexicanos 
reconhecidos a nível internacional. 

http://www.bestday.com.br/Tuxtla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM TUXTLA GUTIÉRREZ
A noite oferece um conjunto de emoções e opções para se divertir em Tuxtla Gutiérrez. O Parque de la 
Marimba é o lugar de reunião ideal para compartilhar uma divertida noite, enquanto toma um café de 
Chiapas ou saboreia um sorvete de frutas.

Os jovens podem visitar algumas das baladas da moda ou ir a algum bar onde poderão ouvir jazz ao 
vivo enquanto tomam uns copos. Há quem prefira os ritmos mais pop, retro ou dos hits do momento 
e na Boulevard Belisario Domínguez encontram todas essas opções. Tuxtla Gutiérrez tem sempre 
algum lugar pronto a satisfazer os gostos de qualquer um e oferecer horas de diversão.

http://www.bestday.com.br/Tuxtla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM TUXTLA GUTIÉRREZ
Percorrer em barco o largo do Cañon del Sumidero

Subir a costa para admirar a beleza do Cañón a partir dos seus cincos mirantes

Admirar a beleza neoclássica da Catedral de San Marcos em frente da Plaza Cívica

Visitar o zoológico e conhecer mais sobre a flora e fauna regional

Conhecer os seus museus, como o Museu Regional de Antropologia e História, o Museu de 
Paleontologia Eliseo Palacios, o Museu de Ciência e Tecnologia de Chiapas ou o Museu Zoque

Passar um dia divertido na Cascata El Chorreadero e explorar o interior da caverna

Sentar-se nos bancos de estilo colonial do Jardim de la Marimba ou atrever-se a dançar

Explorar a Sima de las Cotorras e observar o voo das aves 

Participar na La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo em Janeiro

Saborear as delícias gastronómicas como o cochito com arroz, tamales e pepitas com tasajo

Comprar artesanatos e café ou peças em madeira lacadas, têxteis bordados à mão e joalharia 
de âmbar
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