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DESCUBRA VILLAHERMOSA
Villahermosa é uma cidade localizada ao sudeste da República Mexicana, nas zonas mais a sul do 
Golfo do México, o seu clima é húmido e está rodeada por grandes rios, incríveis áreas protegidas, 
reservas ecológicas, lagoas e cascadas, fornecendo 30% da água doce do país.

As ruas de paralelos junto com os enormes edifícios criam um lugar mítico típico das culturas olmeca 
e maia, ladeado por o Rio Grijalva que está decorado com cores vivas e detalhes naturais. Villahermosa, 
como o seu nome indica, é uma linda cidade que apresenta um equilibro entre edifícios modernos, 
refletindo a prosperidade industrial com um centro histórico com sabor a chocolate.

NEGÓCIOS E CONVENÇÕES EM VILLAHERMOSA
A capital do estado de Tabasco é próspera e conta com uma forte atividade petroleira, agrícola e 
pecuária, tendo por isso, um importante fluxo de visitantes nacionais e internacionais que chegam 
através do seu aeroporto internacional ou pela rede de rodoviárias federais e estatais. Pensando 
no seu poder industrial, a cidade dispõe de uma boa infraestrutura de eventos, como o Centro 
de Convenções Tabasco 2000 e o Parque Tabasco, onde são organizadas festas, exposições 
e congressos com tecnologia de última geração. No que diz respeito à indústria da hospitalidade, 
a cidade oferece desde simples infraestruturas, até hotéis de negócios de redes reconhecidas.

http://www.bestday.com.br/Villahermosa/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/
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PARAÍSO NATURAL
Villahermosa é um magnifico ponto de partida para praticar turismo de aventura. O território de 

Tabasco é único, até porque possibilita o acesso a selvas, enormes savanas, manguezais, lagoas, 

rios e pântanos cheios de vida. Nos arredores encontra interessantes ecossistemas distribuídos 

pelos rios Grijalva e Usumacinta. Se for possível, visite a Reserve da Biosfera Pantanos de Centla, 

explore as Grutas de Coconá e passe um dia na Área Natural Protegida Yumká. Atreva-se a 

explorar a beleza natural de Tabasco!

http://www.bestday.com.br/Villahermosa/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/adventure-route-tabasco/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/
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Conhecida pela sua indústria petroleira e importância 
no mundo dos negócios

Grande produção agrícola e pecuária

Representa a cultura olmeca

Destaca-se pela riqueza da sua natureza e parques eco 
turísticos

Hogar de la Venta, o único museu ao ar-livre da América 
Latina

Indústria do chocolate

Boa gastronomia

Turismo de negócios

Turismo de aventura

PERFIL DE VILLAHERMOSA
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ATRAÇÕES EM VILLAHERMOSA
Villahermosa oferece ao turista uma grande quantidade de atrações, entre as quais zoológicos, museus 
de história, parques ecológicos, museus interativos e enormes áreas verdes.

PARQUE TOMÁS GARRIDO CANABAL
Esta é uma das principais atrações de Villahermosa e foi nomeada com o nome do seu fundador em 
1930. Foi pensado para receber as grandes festas pecuárias e comerciais que destacam o estado. O 
parque foi reformado para ser inaugurado de novo em 1985 com novos detalhes arquitetônicos e 
visuais, representando os estilos pré-hispânicos e coloniais.

Está localizado na orla da Laguna de las Ilusiones e conta com interessantes e extraordinárias instalações 
entre as quais se destacam museus, um zoológico, fontes, lugares para espetáculos, playgrounds e 
salões de convenções.

http://www.bestday.com.br/Villahermosa/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/
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PÂNTANOS DE CENTLA
Este paraíso natural foi decretado Reserva da Biosfera, em 1992, devido à riqueza da sua flora e 

fauna, além de ser considerado o pantanal Mesoamericano mais importante. Abriga mais de 450 

espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios (alguns deles em vias de extinção), assim 

como mais de 500 tipos de plantas de selva baixa, manguezais, etc. O parque conta com uma vasta 

extensão, 300 mil hectares, nos quais fluem os rios Grijalva, San Pedro e Usumacinta, este último 

considerado o rio com maior caudal do país.

MUSEU REGIONAL DE ANTROPOLOGIA CARLOS PELLICER CÁMARA
O poeta Carlos Pellicer Cámara organizou a coleção que estava no antigo Museu de Tabasco em 1952 

e acrescentou as suas obras com várias doações, abrindo ao público como o novo Museu Arqueológico 

de Tabasco. Este museu, que atualmente é o Museu Regional de Antropologia, exibe uma grande e 

valiosa coleção de peças arqueológicas da cultura maia, olmeca, mixteca e zapoteca, entre as quais 

se destacam os monólitos colossais de La Venta, esculturas talhadas em basalto, colares, máscaras 

funerárias em jade, assim como peças em barro e cerâmica.
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PARQUE MUSEO LA VENTA
Este lugar está incluído nos espaços do Parque Tomás Garrido Canabal e é uma magnifica opção 
para aprender mais sobre a cultura Olmeca. Aqui são exibidas uma grande quantidade de peças 
encontradas na zona arqueológica de La Venta, como as famosas Cabeças Colossais que pesam 
entre 6 a 25 toneladas, mosaicos em pedra, esteias, figuras como o “El Mono mirando al Cielo” e 
altares que marcam o limiar do submundo. O parque abriga igualmente um zoológico com mais de 
600 espécies, além de diversos tipos de vegetação tropical.

LAGUNA DE LAS ILUSIONES 
A Laguna de las Ilusiones foi declarada desde 1995, uma área natural protegida. Este fantástico 
atrativo natural abriga crocodilos e vários tipos de aves, sendo também possível admirar o Boulevard 
Adolfo Ruíz Cortines ou a Avenida Universidad. Conta igualmente esculturas, como a Mujer Ceiba, que 
descansa de maneira imponente sobre as suas águas. É um cenário que junta uma vasta vegetação 
com residências e enormes mansões. 
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MUSEU ELEVADO DE VILLAHERMOSA (MUSEVI)
Localizado ao lado do Parque Tomás Garrido Canabal e da Laguna de las Ilusiones, este museu conta 
com obras de vários artistas regionais. Foi construído sobre uma ponte desnivelada para comemorar o 
Bicentenário da Independência do México.

ZONA LUZ
A zona luz seria o equivalente ao centro histórico das cidades coloniais. É uma área ampla para caminhar, 
está decorada com grandes árvores, oferecendo sombras e bancos para o conforto de os que a visitam. 
Está rodeada por fantásticas réplicas do estilo arquitetônico dos finais dos séculos XIX e XX.

CATEDRAL DO SENHOR DE TABASCO
Este é o principal templo católico de Villahermosa e 
está localizado onde antigamente estava a igreja 
do Senhor de Esquipulas, construída em 1776 
e destruída entre 1928 e 1934. A construção da 
catedral começou em 1963 e conta com uma 
fachada de estilo barroco, uma cúpula particular, 
colunas e fantásticos capitéis. As suas duas 
torres se destacam de todos os outros edifícios 
dos arredores e dão um ar de grandeza e elegância 
à construção.   
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MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
Este museu também faz parte do majestoso Parque Tomás Garrido Canabal. Em uma maneira didática, 
demonstra a evolução geológica do planeta, assim como aspetos da aparição do homem e o seu 
percurso na Terra. Exibe vários ecossistemas marinhos e terrestres da região, assim como réplicas dos 
dinossauros que habitaram o planeta há milhões de anos. O Museu da História Natural oferece 
igualmente exposições temporárias, seminários para crianças, conferências e outras atividades culturais. 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E CONVIVÊNCIA COM A NATUREZA 
YUMKÁ 

Este lugar está localizado a 15 minutos de Villahermosa. É uma das principais atrações da área e 
permite interatuar com o ecossistema de Tabasco. Este parque tem uma extensão de 101 hectares, 
onde encontra selva, savana e a lagoa, cada uma com a sua respetiva fauna e flora.

Oferece também um parque dedicado às orquídeas, um dedicado aos peixes-boi, um aviário, um 
parque dedicado às serpentes com vários exemplares da região, hipopótamos que se reproduzem 
no seu habitat natural, uma área com tigres de Bengala, assim como guacamayas (espécie de ave 
da região) e tucanos de várias cores voando libres por todo a área.

http://www.bestday.com.br/Villahermosa/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/
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VILLA TAPIJULAPA
Este pitoresco lugar, que foi nomeado Pueblo Mágico, está localizado nas montanhas do estado de 
tabasco. Tem um encanto especial devido às suas ruas em pedra, casas brancas com telhas vermelhas 
e um autêntico sabor da província. Foi fundado por indígenas zoques, cujas tradições prevalecem e 
são demonstradas nas suas festas, assim como na sua gastronomia e artesanato. É famosa pela sua 
celebração durante a semana santa, onde se destaca a “Pesca da Sardinha Cega”. 

GRUTAS DE COCONÁ
A atração principal das Grutas de Coconá são as suas cavernas naturais com efeitos de luz e formações 
calcárias. Tem oito salões abertos ao público que estão rodeados por uma grande vegetação de selva 
alta, onde habitam morcegos, guaxinins, esquilos, tlacuaches (marsupial da região) e aves. 

http://www.bestday.com.br/Passeios/adventure-route-tabasco/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/
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MUSEU DE HISTÓRIA DE TABASCO (CASA DOS AZULEJOS)
O museu está localizado em uma das mais lindas casas de Villahermosa, a Casa dos Azulejos. Conta 
com uma coleção que inclui baús, telas de pintura, retábulos, armas, fotografias, moedas e condecorações, 
assim como artículos do período pré-hispânico e do antigo México. Foi construído entre 1890 e 1915 
com uma fachada à base de peças em cerâmica catalã com uma perfeita caligrafia. A arquitetura do seu 
exterior une os estilos gótico e mourisco, dando ao edifício um toque eclético. Na parte superior tem seis 
esculturas, entre as quais, a do centro, representa o deus romano do comércio: Mercúrio. 

TEMPLO DE LA CONCEPCIÓN
Desde a entrega, vinda de Espanha, de uma imagem da Imaculada Concepción por parte do capitão 
Francisco de Interiano, em 1799, tentaram várias vezes construir um templo em honra da virgem. Nos 
seus primeiros anos tinha um simples teto em palha, mas, posteriormente foi reformada e tornou-se 
uma igreja sólida com tijolo e telhado. Foi destruída por duas vezes, e depois de duas reconstruções, 
adoptou, em 1945, um estilo neogótico através da sua fachada e decoração.  

PLANETÁRIO TABASCO 2000
Este é um edifício moderno em cimento, alumínio e vidro, criado para difundir a arte, a ciência e a 
tecnologia. Conta com um projetor de estrelas que reproduz o céu durante qualquer época do ano e 
uma tela com tecnologia Omnimax em forma de cúpula com 23 metros de diâmetro. Também oferece 
exposições de temas científicos e um interessante relógio solar.
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GASTRONOMIA EM VILLAHERMOSA
Villahermosa e os seus arredores contam com uma grande diversidade de plantas, frutas e ervas típicas 
da região, tais como a banana, manga, pitaya, caju, chinin (um tipo de abacate) e cacau, que dão um 
sabor especial à sua gastronomia, onde se destacam os pratos pré-hispânicos e crioulos. Além disso, 
Villahermosa tem a melhor qualidade de gado do Sudeste, e os seus rios e lagos fornecem peixe fresco 
e deliciosos frutos do mar.

“FRUTOS” DO RIO
Um dos ingredientes fundamentais para a gastronomia de Tabasco é o pejelagarto, um peixe similar 
a um lagarto, com dentes grandes e afiados, o qual é usado para preparar vários aperitivos e pratos 
como o pejelagarto assado, saladas e empanadas. As ostras fumadas e os piguas (tipo camarões do 
rio) são outras das delicias locais.

http://www.bestday.com.br/Villahermosa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/
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DOCES DELICIOSOS
As sobremesas clássicas da região consistem na variedade de frutas em conserva, como o doce 

de coyol (fruto da região), coco, mamão, abobora e nance (fruto local), assim como o merenguón 

(merengue de graviola) e doce de leite, ideais para finalizar uma fantástica experiência gastronômica. 

CACAU
Tabasco é o paraíso do cacau, sendo impossível 

visitar a região e não provar os chocolates sejam 

eles doces ou amargos. O estado conta com 

fazendas de cacau muito importantes, onde é 

cultivado, colhido e processado este fantástico 

fruto. A partir de cacau produzem a manteiga, pó 

de cacau, doces e bebidas em pó.
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OS CLÁSSICOS PARA O CAFÉ 
DA MANHÃ OU JANTAR
Em uma mesa de Tabasco não podem faltar os 

tamalitos de chipilín (uma folha da região) e os 

chanchamitos feitos com farinha de milho, manteiga 

e são recheados com frango ou carne de porco, cozidos 

com pimentos e acompanhados com feijão frito.

BEBIDAS
A bebida típica da região é o pozole de cacau ou de coco frio, ideal para acalmar o calor. Este pozole 
é preparado com cacau, milho e muito gelo, podendo ser tomado com ou sem açúcar. O polvillo é feito 

com cacau e milho tostados, pó de canela, pinhões e horchata (fruto local).

BANANA VERDE E MADURA
Quando visitar esta região, terá de provar as bananas recheadas com queijo e carne, assim como as 

bananas secas com sal e os famosos tostones (guarnição típica da região).
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COMPRAS EM VILLAHERMOSA
Villahermosa apresenta várias opções para ir de compras. Desde pequenos e rústicos postos de rua 
que vendem artesanatos e doces regionais, até os shoppings mais modernos com boutiques e várias 
salas de cinema.  

PLAZA ALTABRISA
Com mais de 220 lojas, este é o maior shopping 
da cidade. Está localizado a caminho do Carlos 
Pellicer Cámara e conta com boutiques de marca, 
sapatarias, brinquedos, joias, salas de cinema, 
restaurantes e grandes lojas com todo o tipo 
de produtos.

http://www.bestday.com.br/Villahermosa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/
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ARTESANATOS
Dentro da cidade encontrará vários lugares que vendem artesanatos, peças em madeira, produtos 
em cerâmica, produtos bordados à mão, objetos em folha de palmeira, pequenas estátuas de pedra e 
selaria. Entre os produtos mais procurados está o vestido de mulher típico de Tabasco, a camisa em 
algodão com bordados à mão de várias cores e as saias largas com efeitos florais. Encontrará 
igualmente os deliciosos chocolates, doces de coco, bananas e nance (fruto local). 

Muitas lojas oferecem produtos produzidos em Villahermosa e nos seus arredores, mas os principais 
lugares para comprar estes artesanatos são: a Casa de las Artesanías Tabasqueñas, Mis Blancas 
Mariposas e o Parque-Museo La Venta, assim como La Zona Luz.
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VIDA NOTURNA EM VILLAHERMOSA
A vida noturna de Villahermosa reserva um lugar especial para satisfazer os diferentes gostos dos seus 
visitantes, que encontram facilmente música trova para os que preferem apreciar um vinho em tranquilidade 
e socializar com ambiente de fundo, ou música eletrônica para que os que gostam de dançar toda a noite. 
Também tem baladas com música dance e a última tecnologia em equipamentos de som, assim como 
música ao vivo tocando salsa, merengue e outros ritmos tropicais. 

FESTAS POPULARES
Nas quartas, sextas, sábados e domingos, a cidade organiza divertidas festas populares que 
proporcionam uma noite inesquecível, como as quartas-feiras românticas na Plaza de los Tríos, 
os concertos de mariachis no Parque J. Claro Garcia, o sapateado no Parque La Corregidora, os 
sábados recreativos no Parque Juárez, baile na Plaza Bicentenario e tardes de música na Plaza 
de Armas.

http://www.bestday.com.br/Villahermosa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-villahermosa-por&utm_term=/


17

O QUE FAZER EM VILLAHERMOSA
Conhecer os seus museus e parques, principalmente o Parque Tomás Garrido Canabal onde 
está localizado o Parque Museu de La Venta e o Museu da História Natural.

Conhecer as Cabeças Colossais, um legado deixado por os olmecas.

Fazer um passeio na Biosfera de los Pantanos de Centla e conhecer a fauna e flora regional.

Ir ao Centro de Interpretação e Convivência com a Natureza Yumká e conhecer os três 
ecossistemas (savana, selva e lagoa).

Explorar as Grutas de Coconá.

Caminhar nas fantásticas ruas de Villa de Tapijulapa

Visitar as fazendas de cacau e conhecer o processo de fabricação do chocolate.

Provar a sua deliciosa gastronomia, sem esquecer o pejelagarto, os tamales de chipilín e um 
refrescante pozole.

Caminhar no centro histórico (Zona Luz).

Conhecer as lojas de artesanatos para fazer compras.
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