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DESCUBRA XALAPA

Xalapa é a capital do estado de Veracruz e uma cidade colonial cercada por vários rios, córregos e 
mananciais, como o de Tecajetes y Xallitic na zona urbana. Desde suas ruas íngremes, sinuosas e 
estreitas você poderá contemplar belíssimas paisagens, como dos vulcões Pico de Orizaba e Cofre de 
Perote. Não bastasse sua extraordinária localização geográfica, Xalapa pode ser considerado um bom 
ponto de partida para visitar outras regiões de exuberante riqueza natural, lugares para aproveitar do 
ecoturismo e turismo de aventura.

ARTE E CULTURA
Xalapa também é conhecida como a “Atenas Veracruzana”, título que a ela foi outorgado por ser uma 
cidade com grande atividade cultural. Instituições do governo e particulares promovem continuamente todo 
tipo de atividades artísticas e culturais nos diferentes e variados espaços com os quais a cidade conta.

O Teatro do Estado Ignacio de La Llave é o lar da Orquestra Sinfônica de Xalapa, uma das mais 
importantes na América Latina, além disso, são apresentadas importantes obras, prestigiados grupos 
de dança e balés internacionais, assim como grupos musicais de todo gênero.

Xalapaé uma cidade altamente cultural, que 
conta com um grande número de galerias de arte, 
teatros e é reconhecida por sediar uma grande 
quantidade de faculdades da Universidade 
Veracruzana, assim como de escolas focada 
para o ensino das artes, como centros culturais 
dedicados à difusão da cultura em todos os seus 
tipos de manifestação.

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


2

Cidade altamente cultural.

Capital do Estado de Veracruz.

Com altos índices de população infantil.

Sede de inúmeras universidades.

Com grande riqueza de áreas verdes e parques naturais.

Turismo de aventura nos arredores.

PERFIL DE XALAPA
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O clima de Xalapa faz com que ela seja uma cidade cheia de verde e coloridas flores em seus jardins, 
desta maneira oferecendo uma grande quantidade de bonitos parques dignos de serem visitados. Mesmo 
sendo considerada uma cidade primordialmente cultural, também conta com uma ampla variedade 
de galerias de arte, centros culturais, teatros e museus, onde durante o ano todo se pode aproveitar 
de diferentes eventos. Caminhar por suas ruas íngremes sentindo a brisa fresca para conhecer suas 
atrações arquitetônicas, visitar suas ruelas, conhecer suas lendas e fazer uma pausa em uma de suas 
diversas cafeterias para degustar de uma aromática xícara de café, é indispensável a todo visitante.

Devido a sua excelente localização, Xalapa pode ser o ponto de partida para visitar outras atrações e 
interessantes locais como a colonial Coatepec, também conhecida como “A cidade do café”, Xico e Texolo 
com suas famosas cachoeiras, Jalcomulco onde você poderá praticar o rafting e o rappel, bem como Carrizal 
com suas águas termais e balneários e a zona arqueológica de Cempoala, entre muitos outros lugares.

ATRAÇÕES EM XALAPA

PARQUE JUÁREZ 
Nesse parque localizado justamente no centro da 
cidade de Xalapa, no qual se sobressaem seus 
jardins coloridos e bonitas araucárias, você 
poderá ver pessoas vendendo balões coloridos, 
lanches, assim como famílias e crianças correndo 
atrás das pombas. Está localizado ao lado do 
Palácio do Governo e na frente da Prefeitura.

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


4

PASEO DE LOS BERROS
O Paseo de Los Berros deve seu nome a enorme quantidade de árvores chamadas Berros e é o maior 
e mais antigo de Xalapa. Ar puro, proeminentes árvores, tranquilidade e recordações dos jalapenhos se 
percebem nesta atmosfera de calma e com frescor. O parque conta com uma estátua de Miguel Hidalgo 
y Costilla (Pai da Independência do México) e um quiosque em forma de octógono.

LOS TECAJETES 
Encontra-se a pouca distância do centro da cidade sobre a Avenida Manuel Ávila Camacho, é considerado 
um dos parques mais bonitos da cidade, já que foi construído em uma bacia natural de quase 3 hectares, 
tendo como principal objetivo a conservação da fauna e flora endêmica da floresta de névoa. Nesse 
parque você encontrará o manancial Tecajetes, pelo qual foi nomeado. Esse manancial foi utilizado para 
gerar a primeira rede de água potável na cidade. Conta com quadras de futebol e basquetebol, pista de 
patinação, área de jogos infantis, bem como áreas de descanso e meditação, churrasqueiras e teatro 
ao ar livre.
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PASEO DE LOS LAGOS
Localizado próximo à zona universitária de Xalapa, o Paseo de los Lagos é uma das paisagens mais 
bonitas da cidade. Nesse lugar encontravam-se as águas do manancial Tlamecapan, o lago secou, 
mas em 1973 foi reconstruído artificialmente e criando-se mais dois. É um lugar com amplas trilhas 
repletas de árvores frondosas, além de contar com um cenário teatral e para show, área de jogos infantis, 
passeios em pequenas lanchas, sala de exposições e casa de artesanatos.

PARQUE NATURA 
O Parque Natura está localizado dentro da protegida reserva natural conhecida como “El Tejar-Garnica” 
e está na saída para o Porto de Veracruz. Esse parque conta com 80 hectáres onde se encontram 
trilhas, extensas áreas arborizadas, mirante, ciclovia e área de jogos infantis, além de um lago e áreas 
onde se pode comer.

PARQUE ECOLÓGICO MACUILTÉPETL 

Esse parque encontra-se na zona norte da cidade e sua criação teve como fim a conservação e fomento 
dos recursos naturais das florestas de coníferas. A partir de 1978 foi nomeado como Área Verde 
Reservada para Recreação e Educação Ecológica, e nela se realizam trabalhos de investigação, 
embora funcione também como área de recreação. Conta com um mirante, relógio solar e um museu, 
além de uma pirâmide onde se encontram os restos mortais de célebres veracruzanos como José Cardel, 
Carolino Anaya e Ursulo Galván.
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LA CUEVA DE LA ORQUÍDEA (A CAVERNA DA ORQUÍDEA)
Localizada na Avenida Miguel Alemán, La Cueva de la Orquídea originou-se da formação vulcânica da 
Colina Macuiltepetl, há quase 60 mil anos. Tal caverna foi criada quando o magma emanado do vulcão 
formou uma bolha que ao se solidificar tomou a forma de uma orquídea.

JARDIM BOTÂNICO  FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 
Fundado em 1975, este Jardim Botânico tem como missão conservar, estudar e proteger a flora da 
região de Xalapa e seus arredores, denominado Florestas de Coníferas ou da Montanha. No jardim 
encontram-se sete coleções científicas distribuídas em 8 hectares onde se exibem cerca de 6.000 
plantas pertencentes a 70 espécies, totalizando 38 hectares de bonitos e coloridos jardins. Localizado 
ao sul da cidade, no quilômetro 2,5 da antiga rodovia de Coatepec, a pouco menos de 10 minutos do 
centro de Xalapa.

MUSEU DE ANTROPOLOGIA
Considerado um dos museus mais importantes da América Latina sobre a histórica pré-colombiana, 
conta com aproximadamente 2.500 peças arqueológicas, assim como uma das coleções mais completas 
das antigas culturas do estado de Veracruz. Também dispõe de um salão, uma galeria de 18 níveis, 6 
salas e 3 pátios cobertos, a forma consecutiva que se mostra a coleção está disposta de acordo com a 
geografia do estado de Veracruz.
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MUSEU INTERATIVO DE XALAPA
É um espaço cultural para a toda a família cujo objetivo é que os visitantes aprendam e se divirtam 
experimentando de maneira interativa. Conta com sete salas temáticas com 120 exibições que tratam 
de temas como eletricidade, trabalhos manuais, mecânica e multimídia. Um de seus maiores atrativos 
é a tela IMAX 3D, na qual são exibidos filmes em terceira dimensão. O museu é o único desse tipo no 
estado de Veracruz e um dos mais importantes do país.

MUSEU FAZENDA DO LENCERO
Bonitos jardins em toda a extensão da propriedade e um lago embelezam a atraente arquitetura colonial 
dessa fazenda cheia de história, em que se conservam objetos e móveis do século XVI.

EL ÁGORA DE LA CIUDAD
Localizado no centro histórico da cidade, no Parque 
Benito Juárez, é considerado um dos melhores 
centros culturais do estado de Veracruz. O 
principal objetivo do centro é a difusão e promoção 
da cultura, da arte e do entretenimento. Conta 
com diferentes salas, como galerias de arte, sala 
de cinema, auditório e o foro aberto Ágora, onde 
se apresentam grupos artísticos e se organiza o 
Jardim da Arte, no qual artistas plásticos expõem 
e vendem suas obras. Em sua cafeteria oferece 
uma vista incomparável da cidade colonial, além 
de um delicioso café veracruzano.
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GALERIA DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Nesta galeria se expõem as manifestações mais representativas de artes plásticas, como fotografia, 
escultura e pinturas contemporâneas, através dos trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros. Nesse 
espaço se difunde também a cultura através de eventos como shows, ciclos de cinema, dança, teatro, 
canto, apresentações de livros e conferências de escritores.

CATEDRAL METROPOLITANA
A construção da catedral iniciou-se em 1741. Devido ser de madeira provocou sua queda, sendo que 
em 1773 foi retomada sua edificação em estilo gótico. Em 1864 foi nomeada Igreja Catedral e está 
consagrada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, considerada padroeira religiosa da cidade de 
Xalapa. Em seu interior conta com um museu dedicado ao Bispo Rafael Guízar y Valencia, beatificado 
pelo Papa João Paulo II em 1995.
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PINACOTECA DIEGO RIVERA
A Pinacoteca surge com a ideia de conservar e expor a coleção Diego Rivera, constituída por 36 obras 
produzidas nas diferentes fases do trabalho do pintor. Também promove obras de artistas contemporâneos 
de artes plásticas.

PALÁCIO DO GOVERNO
Localizado no centro da cidade, o Palácio do 
Governo foi construído em 1855, sua arquitetura 
é de estilo neoclássico, de pedra rosa e contém 
em relevo os escudos das cidades de Veracruz, 
Xalapa, Córdoba e Orizaba, que são as quatro 
cidades coloniais do estado.



10

JARDIM BOTÂNICO FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 
Fundado em 1975, este Jardim Botânico tem como missão conservar, estudar e proteger a flora da 
região de Xalapa e seus arredores, denominado Florestas de Coníferas ou da Montanha. No jardim 
encontram-se sete coleções científicas distribuídas em 8 hectares onde se exibem cerca de 6.000 
plantas pertencentes a 70 espécies, totalizando 38 hectares de bonitos e coloridos jardins. Localizado 
ao sul da cidade, no quilômetro 2,5 da antiga rodovia de Coatepec, a pouco menos de 10 minutos do 
centro de Xalapa.

CALLEJÓN “JESÚS TE AMPARE”
Esta pequena rua de grande beleza deve seu nome a uma lenda que teve início durante a colonização, 
conta que nele vivia um casal espanhol que tinha  uma filha muito bonita que era noiva de um comerciante 
chamado Cosme Taboada. Uma noite eles estavam se despedindo e passou uma pessoa bêbada, que 
sacou um punhal com o qual feriu a jovem, assustada a noiva gritou “Cosme, Jesus Te Ampare”, de 
onde veio o nome desta pequena rua.
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JALCOMULCO
Localizado a 40 minutos de Xalapa, Jalcomulco é um belo refúgio natural para aqueles que desejam 
aproveitar de esportes de aventura e ecoturismo, já que devido a sua variada topografia é excelente 
para o rafting e para o rapel, já que conta com numerosos cânions e colinas como El Pizaltepec, onde 
se encontram vestígios de uma zona arqueológica chamada Cotlamani. O Rio Pescados é famoso na 
região e em toda a sua extensão conta com uma grande quantidade de desníveis para aqueles que 
gostam de viver aventuras totalmente radicais.

COATEPEC
A 8 km de Xalapa encontra-se a bela Coatepec, cidade colonial declarada Patrimônio Histórico da 
Nação. Está rodeada de abundante vegetação e cafezais, assim como bonitas casas coloniais com 
pátios centrais repletos de flores coloridas. Coatepec é amplamente conhecida por sua grande produção 
de excelente café, por sua quantidade e variedade de orquídeas, sua inigualável gastronomia e por 
seus famosos e deliciosos sorvetes. Seus principais atrativos coloniais são a Igreja da Virgem de 
Guadalupe e o Palácio Municipal.
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XICO
Xico, produtor de café, rodeado de bosques, rios, cachoeiras e falésias, é um pitoresco povo colonial 
localizado a 19 km de Xalapa, tradicional por suas festividades como a celebração de Santa Maria 
Madalena (padroeira do povoado), sendo realizada uma grande feira com fogos artificiais, danças 
nativas e também a muito esperada e típica xiqueñada (evento semelhante aos sanfermines de 
Pamplona, na Espanha). Não deixe de experimentar a cozinha local e seu delicioso mole xiqueño, o 
delicioso pão de ovo, o famoso “torito” (bebida a base de água aguardente, frutas e leite condensado), 
e o suculento vinho de amora.

CARRIZAL
A 20 minutos de Xalapa está localizado Carrizal, conhecido por seus balneários e águas termais à beira 
do Rio Pescados. Neste local você encontrará piscinas, tobogãs, quadras para prática de esportes e 
vários restaurantes que oferecem deliciosas comidas.
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CACHOEIRAS DE TEXOLO
Localizadas a apenas 3km de Xico, as Cachoeiras de Texolo são um atrativo natural que é 
imprescindível visitar ao viajar para Xalapa. A cachoeira principal conta com uma queda abrupta de 
70 metros, embora existam outras duas também muito famosas: a Cachoeira Véu de Noiva e a 
Cachoeira da Freira. Existem vários mirantes e uma escadaria que conduz até a parte mais baixa 
das cachoeiras, onde poderá contemplar outra bela perspectiva da paisagem natural rodeada por 
belíssimas cachoeiras que serviram de cenário para a gravação de filmes.

NAOLINCO
É um povoado localizado aos pés da Serra de 
Chiconquiaco, a 40 minutos da cidade de Xalapa. 
O lugar é famoso pela fabricação de artígos de 
couro, como sapatos, jaquetas, bolsas e carteiras. 
Pode-se visitar seu colonial centro histórico, a 
Paróquia de São Mateus Apóstolo e o Mirante das 
Cachoeiras. Sua gastronomia também é deliciosa, 
experimente os pimentões recheados, o mole, a 
cecina e seus típicos doces.
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GASTRONOMIA EM XALAPA
Ao visitar Xalapa não se esqueça de experimentar sua gastronomia, influenciada pelas cidades e 

povoados vizinhos nos quais sabores, odores e deliciosos temperos se misturam para criar saborosos 

pratos com as típicas Pimentas Jalapenhas recheadas de atun, queijo ou carne; o conhecido 

Chileatole de Pollo, que é um caldo temperado com pimenta , mastruz e milho, o mole verde 

ou Pipián Rojo, as Enfrijoladas, vários pratos preparados com Flor de Izote, os Pambazos ou o 

delicioso Mole de Xico.

http://www.bestday.com.br/Xalapa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-xalapa-por&utm_term=/
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Se há algo que se destaca também na gastronomia 
de Xalapa é o aromático café, produzido na região 
e considerado um dos melhores do mundo. É 
por ele que na cidade é comum encontrar vários 
lugares e cafeterias onde se oferece essa deliciosa 
bebida veracruzana de excelente qualidade.

Não poderiam faltar os doces típicos da região, 
como os deliciosos jamoncillos em forma de frutas 
elaborados por freiras ou as frutas cobertas com 
açúcar mascavo.

LANCHES TÍPICOS XALAPEÑOS
Como em toda cidade veracruzana, não poderiam faltar os lanches típicos elaborados com massa, e 
em Xalapa também há uma grande variedade deles, como as Garnachas que são tortilhas fritas com 
molho de pimenta seca ou chipotle, frango ou carne e cebola, assim como as Picadas (pequenas tortilhas 
de milho recheados e fritas e recheadas com feijão, molho, carne ou frango com alface, creme, queijo 
e abacate). Também contam com as Gorditas, que são tortilhas de milho maiores com milho, molho 
que se pode acrescentar queijo, carne, cogumelos ou frango. As empanadas, tostadas e tamales são 
outras delícias que também são encontradas na cozinha de Xalapa.



16

REGIÕES VIZINHAS PARA COMER
Nos arredores de Xalapa existem cidades que também oferecem uma deliciosa gastronomia, como 

Cerro Gordo com pratos a base de frutos do mar e peixes, onde é muito comum a saborosa Carne 

Seca com Enchiladas e Enfrijoladas. O município de Banderilla é uma alternativa a mais para saborear 

suculenta carne, frango ou coelho assado no carvão, assim como churrasco de cordeiro. Em Coatepec 

pode-se aproveitar de maravilhosas tilápias, trutas e frutos do mar, assim como seus típicos sorvetes 

de pétalas de rosa, doce de leite, café e macadâmia, tal como seu delicioso café.

ZONA CENTRAL DA CIDADE
No centro de Xalapa existem vários restaurantes 

que oferecem comida caseira e típica da região, 

pois são neles que os estudantes costumam 

comer de maneira saborosa e econômica. Vários 

destes restaurantes estão no Rua do Diamante e 

em diversas ruas do centro histórico.
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COMPRAS EM XALAPA
Xalapatambém oferece uma grande variedade de lugares para fazer compras e adquirir artesanatos. 
Xalapa conta com moderna infraestrutura em shopping centers com restaurantes, cafés, boutiques, 
cinemas e lojas de reconhecidas marcas.

ARTESANATOS DA REGIÃO
Se você procura comprar uma bonita lembrança de sua visita a Xalapa, Galerías PopulArte é uma 
excelente opção, já que não só encontrará artesanatos da região, mas também de diferentes partes do 
estado de Veracruz elaboradas nas comunidades indígenas.

Localizada em Ignacio de La Llave, no centro da cidade, a Plaza Artesanal Manos Veracruzanas é 
outra opção para comprar artesanatos. Nesse lugar existem artesanatos criados por artesãos de todas 
as regiões do estado de Veracruz, entre eles objetos de alfaiataria, têxteis, produtos comestíveis, jogos 
de madeira e muito mais.

NO CENTRO DA CIDADE
No centro de Xalapa você encontrará diversos comércios, assim como típicas ruas e passagens que 
oferecem uma grande variedade de artigos. No Callejón del Diamante são vendidos trabalhos artesanais 
elaborados em prata, couro ou alpaca, como anéis, pulseiras, colares e uma grande variedade de 
objetos, enquanto na Pasaje Enríquez você encontrará livrarias, lojas de sapatos e boutiques com 
todos os tipos de artigos.

http://www.bestday.com.br/Xalapa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-xalapa-por&utm_term=/
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CAFÉ E DOCES TÍPICOS EM XALAPA
Ao visitar o centro da cidade, não se esqueça de comprar um pacote do delicioso café recém moído 
em qualquer de suas apresentações. Os melhores e mais tradicionais lugares para comprar café de 
excelente qualidade são o Café Bola de Oro e o Café Colón, entre outros de reconhecida e deliciosas 
marcas elaboradas na região. Estes estabelecimentos são encontrados na rua Primo Verdad e 
Carrillo Puerto. 

Um costume típico em Xalapa é a elaboração de doces artesanais pelas irmãs Adoratrices Perpetuas 
Del Antiguo Convento Del Calvario, elaboradas com sementes de abóbora e açúcar mascavo em forma 
de frutas, animais, flores e outros objetos. Podem ser adquiridos no convento localizado na avenida 20 
de Novembro.
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COATEPEC E XICO
A melhor lembrança que você pode comprar é o típico café de Caotepec, seja tostado e moído ou em 
grãos cobertos de chocolate. Em Xico, além de café você poderá comprar mole, pão, assim como os 
tradicionais vinhos de frutas e Toritos.

CENTROS COMERCIAIS
Se o que você deseja é comprar roupas, 
acessórios, sapatos ou algum outro artigo que 
não seja artesanato, poderá ir a algum dos shopping 
centers, como Plaza Las Américas ou o Centro 
Comercial Anímas, embora ainda se tenha Plaza 
Museo e Plaza Crystal, onde encontrará várias 
opções gastronômicas e de entretenimento.
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VIDA NOTURNA EM XALAPA
Xalapa conta com uma variada vida noturna e para todo tipo de gosto. Desde lugares para aqueles que 
buscam um ambiente relaxado, assistir a uma peça de teatro, ir a um concerto da Sinfônica de Xalapa, 
a uma exposição de arte ou passar um bom momento desfrutando de uma boa conversa em uma de 
suas tantas cafeterias até estrondosos e imponentes discotecas e bares para aqueles que desejam 
dançar e divertir-se ao máximo.

NOITES CULTURAIS EM XALAPA
Para quem gosta de uma vida noturna boemia e cultural, Xalapa é um leque de possibilidades, pois 
você sempre encontrará alguma mostra cultural, de cinema, eventos artísticos, shows, obras de teatro 
e festivais. Seguramente haverá algo interessante para entreter-se no Teatro do Estado, no Corredor 
Cultural Carlos Fuentes, em alguma galeria, no Pátio Central do Palácio Municipal, no Paseo de los 
Lagos, no Ágora ou em algum dos muitos lugares onde se costumam apresentar eventos culturais. 

http://www.bestday.com.br/Xalapa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-xalapa-por&utm_term=/
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BARES E DISCOTECAS
No centro histórico existem várias ruas onde você encontrará diversos lugares para passar noites 
agradáveis, desde cafeterias para aqueles que buscam um ambiente mais relaxado até bares e 
discotecas com música ao vivo ou com DJ’s em uma grandiosa decoração com incríveis telões, luzes, 
raios laser e espetáculos de bailarinas e acrobatas.

CALLEJÓN GONZÁLES APARICIO 
O Callejón Gonzáles Aparicio é famoso pela vida noturna que se tem em suas discotecas. Outros 
lugares recomendados são os localizados sobre a Avenida Ávila Camacho, assim como aqueles 
localizados nas melhores áreas da cidade e até nos centros comerciais.
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O QUE FAZER EM XALAPA
Visitar o Paseo de los Lagos em uma lancha ou caminhar ao arredor para contemplar a 
maravilhosa paisagem.

Conhecer o centro histórico e visitar a catedral, assim como contemplar a arquitetura 
colonial do Palácio do Governo.

Passear pelo Parque Juárez e contemplar a paisagem desde o Pico de Orizaba e do Cofre 
de Perote.

Visitar alguma galeria, pinacoteca ou centro cultural para apreciar alguma mostra ou 
exibição de arte.

Visitar algum de seus muitos parques naturais, como o Los Tecajetes, o Parque Natura, 
Los Berros ou o Macuiltéptl.

Assistir algum show ou evento musical no Teatro do Estado.

Conhecer seus museus, entre eles o Museu de Antropologia e o Museu Interativo de Xalapa.

Experimentar seus pratos típicos e saborear o delicioso café nas inúmeras cafeterias que 
existem na cidade.

Caminhar por suas típicas ruas e conhecer suas lendas.

Visitar as cidades e povoados vizinhos, como Coatepec e Xico.

Comprar um belo artesanato e o delicioso café em suas diferentes apresentações.
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