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DESCUBRA VERACRUZ
Devido a um riquíssimo passado histórico, Veracruz se tornou um dos estados mais especiais da 
República Mexicana. Este estado que durante o período da conquista teve um papel muito importan-
teconvertendo-se no berço da miscigenação é um atraente destino turístico devido ao número de 
manifestações culturais e artísticas que apresenta.

Neste estado mexicano as tradições estão misturadas com o comércio, o turismo e a modernidade. 
Passar férias em Veracruz significa contagiar-se com a alegria e hospitalidade de sua gente, dançar 
ao ritmo do “danzón”, satisfazer o paladar e deleitar os sentidos em um dos entornos naturais, com 
a maior diversidade do país.

A RIQUEZA CULTURAL E ECOLÓGICA DE VERACRUZ
O mar e as montanhas são os limites naturais de Veracruz, que de um lado possui uma extensão 
litorânea de 745,1 quilômetros, em frente ao Golfo do México, que oferece espetaculares praias, 
substanciais recursos petrolíferos e pesqueiros. E por outro lado possui uma encantadora cordilheira 
que propicia paisagens de uma beleza sem igual. Veracruz é ideal para os amantes dos esportes 
radicais, uma vez que favorece a prática de mergulho, rapel, canoísmo, kitesurfe, sandboard, rafting, 
pesca e alpinismo.

Veracruz possui numerosas culturas pré-colombianas, cujas terras foram as primeiras a serem encon-
tradas pelos conquistadores espanhóis depois do descobrimento da América e por onde Hernán Cortés 
começou a conquista do território mexicano. Como resultado destes acontecimentos históricos, Vera-
cruz herdou influências pré-hispânicas e espanholas, que com o passar dos séculos se converteu em 
coloridas celebrações com cantos e danças. Este espírito festivo enche de sabor a terra de Veracruz, 
onde cada cidade tem algo especial para oferecer a seus visitantes, onde também se pode encontrar 
diversas e atraentes manifestações culturais.

http://www.bestday.com.br/veracruz/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/veracruz/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/rafting-veracruz/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Habitada por diferentes tribos indígenas, desde as épocas pré-hispânicas, as terras de Veracruz oferecem 
ao visitante as ruínas de três culturas diferentes: a Huasteca, a Totonaca e a Olmeca. A fusão destas três 
culturas proporciona ao turista a oportunidade de mergulhar na história e cultura de uma nação.

Em 22 de abril de 1519, o conquistador Hernán Cortés desembarcou no litoral mexicano, dentro do atual 
território de Veracruz, onde fundou um povoado que seria considerado o primeiro assentamento colonial 
do México. Quando as frotas espanholas partiram em busca de novas rotas comerciais teve inicio esta 
aventura que determinaria uma etapa do curso da história do país. De acordo com o calendário católico, 
esse dia 22 de abril era uma sexta-feira da paixão, conhecido também como o dia de Vera Cruz e o dia 
que se comemora a paixão de Cristo, motivo pelo qual se decidiu batizar o povoado com o nome de Villa 
Rica de la Vera Cruz, derivando o nome atual: “Veracruz”. Em agosto deste mesmo ano, Hernán Cortés 
chegou com sua frota a o centro do país para conquistar Tenochtitlán, a capital Azteca.
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Berço da Miscigenação

Famosa por seu passado histórico

Ideal para o turismo de aventuras radicais

Excelente gastronomia

Perfeito para férias com a família

Destaca-se por sua indústria petroquímica

Famosa por sua riqueza musical

Turismo de negócios

Possui o porto mais importante do país

Famosa por seu carnaval

Possui zonas arqueológicas como El Tajín

PERFIL DE VERACRUZ
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ATRAÇÕES EM VERACRUZ

O PORTO DE VERACRUZ
A maior cidade do estado e também o maior porto do México está cheio de história, cultura e sabor 
tropical, com muitos pontos turísticos, vários museus, lugares históricos como San Juan de Ilúa, bem 
como impressionantes atrativos naturais em suas imediações como o maior aquário da América 
Latina. A alegria interna e o espírito de festa desta terra encontra seu maior espaço de expressão no 
mundialmente famoso Carnaval de Veracruz.

A cidade e porto de Veracruz oferece a seus visitantes o moderno Boca del Río, município que se tornou 
a área mais desenvolvida da região metropolitana do porto, e que oferece uma grande variedade de 
hotéis, restaurantes, clubes, shoppings e opções de entretenimento

Perto do porto se encontra a zona arqueológica Cempoala, um dos locais mais importantes da cultura 
totonaca, bem como a histórica cidade de La Antigua, onde está situada a Casa de Hernán Cortés.

http://www.bestday.com.br/Passeios/paseo-tranviasanjuan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/veracruz/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/cempoala-quiahuiztlan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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XALAPA
Xalapa a capital do estado, está situada no centro-oeste de Veracruz. Além de ser o centro político e 
administrativo do estado, se destaca por contar com um considerável número de teatros, centros 
culturais, museus como o de antropologia, bem como com galerias de arte e instituições que se 
dedicam a ensinar artes e difundir os eventos culturais. Devido a este grande dinamismo cultural a 
cidade recebeu o título de “A Atenas Veracruzana”.

Em suas imediações se encontra uma variedade de atrações naturais como as cascatas de Texolo, 
além de parques e áreas ecológicas, bem como encantadores povoados como Xico, Teocelo, Naolinco 
e a cidade de Coatepec com seus famosos cafezais.

Aproximadamente há 120 quilômetros entre vales, saltos de água e outras atrações que propiciam a 
prática de esportes radicais como o rafting se encontra a zona arqueológica de Filobobos e o famoso 
rio de mesmo nome. A 40 km está Jalcomulco e o Rio Pescado, outro reconhecido lugar para fazer 
caminhadas, rafting e percursos em tirolesa. Já para os que preferem fazer excursões, há o parque 
ecológico do Cofre de Perote, um vulcão extinto onde é permitido acampar e realizar atividades como 
o rapel. Nas imediações também está situada a zona arqueológica de Las Higueras, que atrai visitantes 
por causa de suas pinturas rupestres em murais.

http://www.bestday.com.br/xalapa/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/passeios/xalapa-coatepec/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/passeios/rafting-veracruz/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-esp&utm_term=/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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POZA RICA
Poza Rica concentra grande parte das atividades comerciais e industriais do estado, principalmente 
o refinamento do petróleo e a produção de seus derivados. Para tanto, conta com uma infraestrutura 
hoteleira e de serviços adequada, bem como com várias opções para os numerosos congressos e 
eventos de negócios. 

A cidade também propicia inúmeras alternativas de recreação e entretenimento, como museus, campos 
de golfe, shoppings, restaurantes e discotecas, além de ser o ponto de partida de muitos turistas para 
explorar as diferentes atrações das imediações. Bem perto da cidade existem praias, zonas arqueológicas como 
El Tajin e pitorescos povoados cheios de magia e tradição como Papantla, há apenas 20 minutos, que 
ainda mantém conservadas muitas de suas tradições e costumes, como a famosa dança dos “Voladores 
de Papantla”, que é realizada em cima de um mastro de madeira com vários metros de altura, onde 
quatro pessoas que representam os pontos cardeais, vão descendo amarrados pelos pés, através de 
extensas cordas que giram em torno do mastro.

A 45 minutos da cidade se encontra a zona arqueológica conhecida como Castillo de Teayo, que 
conserva importantes vestígios de uma das cidades mais antigas da cultura Huasteca.

http://www.bestday.com.br/poza-rica/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/tajin-papantla/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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CATEMACO
A cidade de Catemaco é uma das mais pitorescas do estado, por causa da beleza natural da região, 
cheia de rios, lagos, montanhas e rodeado pelas imponentes paisagens da zona da Reserva da Biosfera 
de Los Truxtlas.

O lugar oferece vários locais para a prática do ecoturismo, em entornos pouco explorados, onde é 
possível apreciar cenários de uma destacada biodiversidade. Entre as suas numerosas atrações 
turísticas está uma encantadora lagoa conhecida por seus ilhotes, um dos quais é habitado por uma 
colônia de macacos (que fazem parte de um projeto de investigação da Universidade de Veracruz), e 
que é uma atração muito popular entre os visitantes.

Perto de Catemaco fica a reserva ecológica Nanciyaga, que representa uma grande oportunidade 
para explorar a bela floresta tropical e conhecer diversas espécies de flora e fauna, bem como praticar 
uma série de atividades como: visita com guia, passeio de caiaque e de lancha, compra de artesanatos, 
temazcal, observação de animais e aves em seu habitat natural. A reserva devido a sua paisagem única 
já foi usada como cenário para alguns filmes.

Catemaco é um lugar famoso por suas crenças profundamente enraizadas na superstição e magia, 
motivo pelo qual muitos de seus moradores realizam, desde os tempos de seus ancestrais, ritos de 
purificação conhecidos como “limpias”, que atraem visitantes do mundo inteiro. Próximo de Catemaco 
também se encontra uma das mais importantes do litoral do Golfo do México, a zona arqueológica de 
Três Zapotes, que representa a transição entre as várias fases da cultura Olmeca.

http://www.bestday.com.br/passeios/catemaco-tuxtlas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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SAN ANDRÉS TUXTLA
San Andrés Tuxtla está situado na região sul do estado de Veracruz, na Serra de San Martin, sendo o 
ponto comercial da zona de Los Tuxtlas.

É um paraíso para o turismo de aventuras e o ecoturismo, pois permite a práica de rafting, caminhada, 
ciclismo de montanha, cavalgada e observação de aves. Em suas imediações possui encantadoras 
praias, como Playa Escondida, Punta Roca Partida e a Laguna Encantada. Uma de suas atrações 
mais destacadas é a impressionante cascata El Salto de Eyipantla, com uma queda de água de 
aproximadamente 40 metros de altura por 60 metros de largura, que pode ser vista do mirante ou mesmo 
descendo os 200 degraus da escada ao lado dela.

No centro da cidade está situado o Museu Regional de San Andrés Tuxtla, com um riquíssimo acervo 
arqueológico da cultura olmeca. Conta também com uma maquete natural que representa a forma do 
assentamento olmeca de Três Zapotes.

Devido às suas terras férteis, está região é muito famosa pelo cultivo do tabaco e pela confecção de 
charutos puros de excelente qualidade em suas diversas fábricas de renome.
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SANTIAGO TUXTLA
SantiagoTuxtla é outra das cidades que se localizam na região de Los Tuxtlas, na encosta norte do 
“El Vigía”, um vulcão extinto que oferece maravilhosas vistas. Neste local se encontram três 
das colosais cabeças Olmecas. A cidade conta com o Museu Regional Tuxteco e o Museu Três 
Zapotes, testemunhas da cultura olmeca que em alguma época viveu nesta região.

COATZACOALCOS
Coatzacoalcos está situado no sul do estado, considerada a terceira maior cidade depois do porto de 
Veracruz e de Xalapa. Este importante porto industrial e comercialtambém faz negócios relacionados 
com o petróleo. Como porto de altura, manipula uma grande quantidade de procedimentos de importação 
e exportação transformando-se no terceiro porto mais importante do Golfo do México, depois do 
Porto de Veracruz e o de Tampico.

Coatzacoalcos concentra diversos complexos petroquímicos, tais como Morelos, Cangrejera e Pajaritos, 
bem como os escritórios gerais da Pemex Petroquímica, que juntos representam um dos maiores 
complexos em sua categoria na América Latina.

Devido a sua enorme importância industrial Coatzacoalcos conta com instalações para eventos de 
negócios de primeira categoria, o que inclui um moderno centro de convenções de arquitetura elegante 
e funcional, com salões para eventos, salas de reuniões e um anfiteatro, todos equipados com sistemas 
audiovisuais da mais avançada tecnologia.

CÓRDOBA 
Situada na zona montanhosa do estado é conhecida por sua produção cafeeira e de chocolate. Córdoba 
é uma cidade com um ar de província, com um passado histórico, pois nela foram assinados os tratados 
de Córdoba em 1821 por Don Agustin de Iturbide e Don Juan O’Donojú. Se destacam a Catedral com 
sua arquitetura barroca e neoclássica, os famosos portais com seu estilo colonial onde é imperdoável não 
sentar-se para tomar uma xícara de café aromático, bem como o palácio municipal em estilo neoclássico.

http://www.bestday.com.br/veracruz/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Xalapa/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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MINATITLÁN
Minatitlán, considerada a quinta maior cidade do estado de Veracruz é tranquila e simples como 
uma cidade do interior. Primeira cidade petroleira do sudeste do país destacou-se pela produção, 
distribuição e comercialização dos derivados de petróleo. A zona arqueológica de San Lorenzo, 
situada a apenas 60 quilômetros de Minatitlán, era a principal cidade dos Olmecas e possui esculturas 
monumentais em forma de cabeças humanas, típicas desta cultura.

ORIZABA
Com um clima agradável e ameno, que atraiu os novohispanos durante a época do vice-reinado, Orizaba 
é uma cidade enterrada em um vale na região das altas montanhas da serra mãe, o que propicia a 
realização de diversos tours ecoturísticos para explorar seus arredores. Conta com um passado histórico 
ligado à época da independência, as leis de reforma e atos históricos como a batalha do Cerro 
del Borrego.

Orizaba possui uma destacada riqueza arquitetônica em seus edificios construídos principalmente no 
século XVIII, como a Catedral de San Miguel Arcángel, o Palácio de Ferro, O antigo Convento de San 
José de Gracia, a Casa Consistorial, o Palácio Municipal, a Igreja de los Dolores e a Igreja de Santa 
Gertrudes. Conta também com varios museus, um ecoparque e um teleférico que permite ir do bairro 
Pichucalco até o Cerro do Borrego. Está cidade de Veracruz também é famosa por causa de sua fábrica 
de chocolate “Azteca” e pela cervejaria Cuauhtémoc Moctezuma, fundada no final do século XIX.

Aproximadamente a 52 km, está o Pico de Orizaba, o vulcão mais alto do país, com uma altitude 
de mais de 5,600 metros. Devido as suas dimensões colossais é possível ver a ponta incandescente 
do vulcão coberta de neve por centenas de quilômetros ao seu redor. Uma área de 200 km² que 
compreende o vulção e os seus arredores foi declarado Parque Nacional, devido as suas paisagens 
e às possibilidades de praticar alpinismo, caminhadas e excursões.

TLACOTALPAN
A cidade de Tlacotalpan foi declarada Patrimonio Cultural da Humanidad pela UNESCO em 1998, debido 
a sua pitoresca arquitetura que representa uma fusão das tradições espanholas e caribenhas. Em 
Tlacotalpan é possível admirar amplas ruas de paralelepípedos com frondosas árvores, casas simples com 
fachadas multicoloridas e tetos revestidos com telhas construídas no final do século XVIII e princípio do 
século XIX, que criam uma inigualável atmosfera de província. 

Com um passado indígena, Tlacotalpan conserva os vestigios dos períodos da Conquista, da Colônia, 
a fundação das fazendas e o início do México independente, além de ser o berço das tradições festivas 
que caracterizam o estado de Veracruz, como a comemoração do Dia da Candelária em 2 de fevereiro.

Na cidade se localiza dois famosos museus, a Casa Museu Agustin Lara, que homenageia a obra 
artística deste ilustre veracruzano, assim como o Museu Salvador Ferrando, em homenagem a este 
pintor Tlacotalpeño, exibindo suas obras e objetos do século XIX.

http://www.bestday.com.mx/Tours/tlacotalpan-alvarado/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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GASTRONOMIA EM VERACRUZ
Falar da gastronomia de Veracruz é fazer referência ao início da miscigenação no México e, portan-
to, a fusão dos sabores, ingredientes e estilos com raízes indígenas, espanhol e afro caribenho. Está 
fusão resultou em uma culinária com um sabor e qualidade inigualáveis, um verdadeiro paraíso para 
os amantes da boa comida.

É possível saborear uma variedade de pratos deliciosos em qualquer uma das cidades do estado de 
Veracruz, os ingredientes dependem da região e dos recursos naturais do lugar. No sudeste, na fronteira 
com Tabasco, é muito comum o uso da banana da terra, enquanto na bacia do Papaloapan se destacam 
os condimentos como cominho, a canela, erva-santa e o mentruz. Devido ao seu vasto litoral os peixes 
e frutos do mar são os protagonistas de suculentas receitas. De norte a sul do estado um ingrediente 
básico na alimentação dos veracruzanos é o milho.

PEIXES E FRUTOS DO MAR
Os manjares mais populares são o huachinango a moda veracruzana (peixe pargo preparado com tomates, 
pimentas, cebola e azeitonas), o arroz a moda tumbada (combina sabores de mar como camarões, lula, 
caranguejo e peixe), típico de Alvarado, bem como os coquetéis de camarão de Mandinga, o volta a vida 
(coquetel de frutos do mar), o chilpachole de frutos do mar (sopa espessa preparada com pimentas 
e frutos do mar) do Porto de Veracruz, as jaibas rellenas (caranguejos recheados) de Poza Rica e os tegogolos 
(caracóis de água dulce) e as mojarras ao molho de alho (tilápias), ambos típicos de Catemaco.

http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/veracruz/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Poza-Rica/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/passeios/catemaco-tuxtlas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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DELICIAS COM MASA  
O milho marca sua presença nas típicas picadas jarochas, que são tortilhas feitas à mão cobertas 
com molho de tomates, com rodelas de cebola e queijo, onde se agregam ovo ou frango. Outro petisco 
tradicional são as empanadas fritas recheadas de queijo, frango ou picadinho de carne, com alface, 
queijo e creme de leite, além de bocoles (feitas com massa de milho e banha de porco, recheadas com 
feijão, frango, torresmo ou qualquer outro ensopado) e molotes (bolinhos feitos com massa de milho 
misturada com purê de batatas recheado com frango, carne ou peixe), clássicos no norte do estado.

Não podem faltar os tamales (espécie de pamonha), que podem ser de milho doce (bolitos), de milho 
com carne de porco, de massa colada (massa de milho passada pela peneira para adquirir uma 
consistência mais suave) de frango envolto em folha de banana, de feijão para o dia dos mortos, de 
chipilin (uma erva aromática) banhados com molho de tomate e o zacahuil, um grande tamal feito com 
massa de milho, recheado com carne de boi, porco ou frango, envolto em folha de banana.

CHILEATOLE E CHILES RELLENOS (TIPO DE PIMENTÃO RECHEADO) 
DE XALAPA
O chileatole típico de Xalapa é um caldo apimentado preparado com vários tipos de pimenta, como 
o chipotle (pimenta seca) e guajillo (páprica), temperado com mentruz, com carne ao gosto (pode ser 
frango, carne de boi ou de porco) e acompanhado com umas bolinhas de massa de milho para engrossar. 
Os clássicos chiles jalapenhos são recheados de atum e podem ser a milanesa, são colocados dentro 
de uma tortilha acompanhados com arroz, como se fosse um taco.

ESPECIALIDADES COM BANANAS
As bananas fritas podem estar em rodelas ou em tiras e são servidas com queijo e creme de leite em 
cima. Os croquetes de banana são um prato do sudeste do estado, são recheados com queijo fresco, fritos 
e acompanhados de feijão temperado ou arroz. Outra delícia feita com banana são os tostones, uma 
rodela de banana da terra (mais verde do que madura) prensada que é passada na água com sal e frita.

http://www.bestday.com.br/Xalapa/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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SOBREMESAS TÍPICAS
Em Veracruz poderá saborear umas deliciosas empanadinhas de goiaba, doces de coco, pés de moleques 
de amendoim ou de sementes de abóbora, deliciosos gaznates de Catemaco (pequenos pastéis 
recheados de doce de leite), doces em conserva (entre os quais os mais famosos são: de murici, 
mamão, caja e abóbora), bem como os jamoncillos (doce de leite em pedaços) e o doce de leite de 
Xalapa e Coatepec.

BEBIDAS
Existem duas bebidas típicas em Veracruz: o café 
e os toritos, ideais como digestivo ou aperitivo. 
É comum na cultura de Veracruz tomar café com 
leite, que eles chamam de “lechero”, ou café de 
olla com ou sem piloncillo (café coado com ou 
sem melado) ou café preparado na cafeteira. Em 
lugares como o porto de Córdoba é imperdoável 
não saborear uma xícara de café em Los Portales 
acompanhado de uma excelente conversa, enquanto 
escuta os sons jarochos. Para levantar o ânimo 
nada melhor do que tomar uns toritos, uma bebida 
preparada com aguardente de cana, leite evaporado 
e frutas como o caja, guanábana (fruta típica 
mexicana), murici, amendoim e pinhão

http://www.bestday.com.br/passeios/xalapa-coatepec/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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COMPRAS EM VERACRUZ
No estado de Veracruz, em suas diferentes regiões é produzida uma grande variedade de produtos 
confeccionados pelos indígenas, tais como têxteis, artigos com folha de palmeira, móveis, cerâmica 
para uso diário e artigos de palha. Em Xalapa é muito abundante o café e seus derivados, como doces 
e biscoitos, enquanto em Catemaco é possível encontrar objetos de palha bem originais. Em Papantla 
a carpintaria e os tecidos bordados são de excelente qualidade, como os encantadores huipiles (blusas 
ou vestidos bordados típicos entre os indígenas) e blusas tradicionais feitas de algodão ou manta com 
fios coloridos. Sem dúvida alguma, levar uma garrafa do delicioso “toritos” sempre será um magnífico souvenir.

SHOPPINGS CENTERS
A maioria das grandes cidades do estado de Veracruz possuem modernos shoppings centers, assim 
como mercados de artesanatos, onde é possível comprar todo o tipo de artigos, para todos os gostos 
e orçamentos. Porém os maiores e mais importantes shoppings estão localizados no Porto de Veracruz 
e na região da Boca Del Río, bem como na cidade de Xalapa.

http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Xalapa/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/passeios/catemaco-tuxtlas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/passeios/tajin-papantla/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/veracruz/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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COATEPEC, XICO, NAOLINCO
Localizados nas imediações de Xalapa, estas encantadoras cidades são ideais para comprar 
produtos típicos como o café e as orquídeas de Coatepec, pão, licores e o mole (espécie de molho 
feito com sementes de gergelim, chocolate, pimentas e outros condimentos que se coloca sobre frango 
ou carnes) de Xico, bem como os artigos de couro em Naolinco. 

MERCADOS DE PAPANTLA
Em Papantla existem diversos mercados típicos localizados no centro da cidade, um ao lado do outro, 
perto da igreja, onde encontrará uma saborosa comida regional e artesanatos típicos, utensílios, souvenirs 
e também a baunilha. 

CATEMACO E LOS TUXTLAS
Em Catemaco é possível comprar objetos como bolsas, carteiras e sandálias confeccionadas com fibras 
naturais do lírio aquático. Na Reserva Ecológica Nanciyagala uma compra obrigatória é o pote com 
barro mineral extraído do manancial que corre por ela, ideal para tratamentos faciais e corporais. Na 
região dos Tuxtlaslos os amantes do tabaco podem encontrar charutos puros de excelente qualidade 
confeccionados em uma das fábricas da região.
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VIDA NOTURNA EM VERACRUZ
À noite no estado de Veracruz possui inúmeros matizes e estilos, dependendo da cidade onde você 
se encontre. O famoso espírito alegre dos moradores de Veracruz é o reflexo de uma animada 
vida noturna, contagiando os visitantes e habitantes, que não perdem uma oportunidade para festejar 
qualquer acontecimento. Restaurantes, cafés, bares e clubes noturnos são os lugares escolhidos para 
festejar, seja com as melancólicas músicas da banda huasteca no norte, como com os animados sons 
jarochos (denominação que se dá aos moradores do Porto) e astutos versos no sul, alternados com 
os ritmos modernos.

Você poderá apreciar desde a música no final da tarde e dançar ao ar libre nas praças do porto de 
Veracruz, até os mais modernos ritmos nas discotecas da sofisticada Boca Del Rio ou da cidade de 
Xalapa, onde também poderá passar uma noite mais tranquila assistindo concertos de música clássica 
e peças teatrais.

Já as cidades em pleno crescimento como Poza Rica, Coatzacoalcos e Minatitlán, possuem uma vida 
noturna eletrizante e agitada, pois muitos clubes e bares destas cidades contam com modernas tecnologias 
de áudio e iluminação para oferecer espetaculares noites de música e diversão a seus visitantes.

http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM VERACRUZ
Deleitar-se saboreando uns deliciosos frutos do mar em Mandinga, no Porto de Veracruz 
Refrescar-se com um saboroso sorvete, enquanto admira o pôr do sol na Orla Marítima de Veracruz
Dançar o “danzón” na Praça de Armas do Porto de Veracruz
Visitar o Forte de San Juan de Ulúa
Visitar o Aquário
Escutar os jaraneros em Los Portales
Tomar café com umas deliciosas canillas (tipo de baguete) na La Parroquia, 
Assistir um concerto da Orquesta Sinfónica de Xalapa no Teatro do Estado
Comer uns ricos churros com chocolate em Xalapa
Visitar as estufas em Coatepec e saborear os saborosos sorvetes do parque
Atravessar a ponte pêncil de Jalcomulco e aventurar-se em Río Pescados
Praticar o rafting no Rio Filobobos
Escalar o Cofre de Perote 
Comprar café em Córdoba
Nadar na lagoa de Catemaco e saborear um ceviche de tegogolos (espécie de vinagrete com 
um tipo de caracol)
Caminhar pela reserva de Nanciyaga e visitar um Xamã para fazer uma “limpia”
Degustar uns bocoles em Poza Rica e um delicioso zacahuil
Conhecer os complexos petroquímicos de Coatzacoalcos e Minatitlán
Admirar o Salto de Eyipantla em Los Tuxtlas
Percorrer a sitio histórico de El Tajín
Ver os “voladores em Papantla”

Veracruz possui várias opções turísticas, oportunidades de negócio e inversões, além de um território 
repleto de tesouros naturais e culturais que esperam para serem explorados pelos viajantes ávidos de 
aventura, cultura, diversão ilimitada, gente hospitaleira e uma culinária sem igual.

http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-por&utm_term=/
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