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DESCUBRA YUCATÁN
Yucatán é um lugar de clima quente habitado por pessoas que tem por principal característica serem sumamente 
hospitaleiros. Berço da cultura maia, uma das mais impressionantes da Mesoamérica, esta entidade federativa 
contrasta a perfeição e a modernidade de sua capital com as tradições e costumes muito arraigados em seus 
pequenos povoados.

Conhecer Yucatán significa degustar uma deliciosa comida, visitar zonas arqueológicas invejadas por outros 
países e adentrar à bonita natureza de seu território. Sem duvida você se apaixonará por esta terra repleta de 
maravilhas, onde a cultura e o sotaque são características marcantes.

CULTURA MAIA
A cultura maia segue muito presente no estilo de vida de grande parte dos yucatecos. Foram os membros 
desta civilização que, além de fazer previsões astronômicas muito precisas e construir bonitas cidades, não 
permitiram que a conquista espanhola acabasse com suas tradições e costumes. Por esta razão atualmente 
Yucatán é orgulhosamente um dos estados mexicanos com maior numero de habitantes indígenas.

Basta visitar os museus em Mérida, caminhar pelas ruas de Valladolid, apreciar o contraste arquitetônico de 
Izamal, percorrer os sítios arqueológicos ou admirar os artesanatos das lojas de souvenirs, para constatar que 
a cultura maia está mais viva que nunca.
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Existem algumas evidencias que situam a origem dos maias no ano de 8.000 a.C. No entanto, os 

itzaes, fundadores da cidade de Chichén Itza, aparecem na história desta região até o ano de 435 d.C.

As três principais cidades da região, Chichén Itzá, Uxmal e Mayapán, pactuaram uma aliança conhecida 

como a Liga de Mayapán, a qual durou alguns séculos. Chichén Itzá foi a cidade mais importante do 

norte da península até o ano 1194, quando ocorreu um conflito bélico entre os aliados e Mayapán se 

converteu em núcleo da região até 1441, ano em que foi vitima da rebeldia de seus habitantes. Desta 

maneira desapareceu o governo centralizado e as cidades foram abandonadas deixando Yucatán 

dividida em várias propriedades sem significado político. Este panorama encontraram os espanhóis 

em sua chagada, situação que transformou aos maias em presas fáceis, porém em algumas vezes 

complicadas de abater devido a sua distribuição por todo o território.

Em 1541, depois de duas tentativas frustradas de seu pai, Francisco de Montejo filho consegue 

conquistar o território que agora é a cidade de Mérida, dando assim o triunfo aos espanhóis e consolidando 

o domínio da Espanha na região ocidental da península.
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Berço da cultura maia com muitos costumes ainda 
vivos.

Deliciosos pratos famosos na gastronomia mexicana.

Zonas arqueológicas em excelente estado de conservação.

Casa de Chichén Itzá, uma das novas maravilhas do 
mundo.

Maravilhosas formações naturais, como cenotes, grutas 
e olhos de águas.

Clima quente e gente hospitaleira.

Sua capital, Mérida, é uma das cidades mais importantes 
de todo México.

Estado com maior influencia cultural da península 
homônima.

PERFIL DE YUCATÁN
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ATRAÇÕES EM YUCATÁN

DZIBICHALTÚN
Dzibichaltún é uma pequena e interessante zona arqueológica localizada ao norte de Mérida. Um de 
seus atrativos principais é o fenômeno que acontece durante o equinócio, evento no qual o Templo 
das Sete Bonecas se ilumina com o resplendor do sol que nasce no horizonte. Por um breve instante o 
astro celeste fica situado na porta desta construção, criando um espetáculo de luz e sombra na fachada 
ocidental. A região conta com vários edifícios ainda em processo de reconstrução e um cenote de águas 
cristalinas. Além disso, Dzibichzltún conta com um museu muito completo onde são exibidas interessantes 
peças encontradas neste lugar.

CHICHÉN ITZÁ
Chichén Itzá representa um dos lugares de riqueza arqueológicas mais importantes do planeta. É 
visitada anualmente por milhões de pessoas que desejam testemunhar por si mesmo a grandeza, 
beleza e transcendência histórica desta fascinante herança maia em Yucatán. Por seu enorme legado 
cultural e distintos monumentos, como a Pirâmide de Kukulcán, o Observatório e o Templo das 
Mil Colunas, Chichén Itza foi merecedora de vários títulos, como o de ser Patrimônio da Humanidade 
e uma das Novas Maravilhas do Mundo.
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MÉRIDA
A capital de Yucatán é uma metrópole com 
mais de um milhão de habitantes, o que a 
coloca como a cidade mais importante do 
sudeste mexicano. Orgulha-se de sua avenida 
principal, a Paseo de Montejo, que está repleta 
de edifícios de arquitetura francesa, produto 
do crescimento econômico der ivado da 
exploração do sisal. Além disso, Mérida é o 
ponto de partida ideal para percorrer os atrativos 
de todo o estado.

OS CENOTES
Os cenotes ou rios subterrâneos são enormes depósitos de água doce que só podem ser encontrados 
na Flórida, na Península de Yucatán e na ilha de Cuba. As principais construções dos antigos maias se 
realizavam sempre próximas aos cenotes, uma vez que estes lhes proviam de água, além de serem 
utilizados para certos rituais religiosos, pois eram considerados como portas para o submundo.

Cuzamá é um passeio em Yucatán cada vez mais popular entre os turistas que desejam adentrar 
às entranhas da terra. Trata-se de um circuito de cenotes aos quais se acessa através de um “truck” 
puxado por mulas, aumentando a emoção de sua experiência. Se seu ponto de partida é Valladolid, os 
cenotes de X’kekén e Sambulá são dois pontos que não se deve deixar de visitar.

http://www.bestday.com.br/yucatan/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-por&utm_term=/
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CELESTÚN
Celestún é um dos portos mais pitorescos da costa yucateca. Uma visita obrigatória são os mangues, 
já que são as principais zonas de nidificação e hibernação do flamingo americano no país. Parte da 
aventura é atravessar de lancha os túneis naturais formados pela folhagem das árvores. Mais adiante 
do olho de água Baldiosera, que concentra a maior parte da água doce deste lugar declarado Reserva 
da Biosfera, se localiza o bosque petrificado, um espaço que fará voar sua imaginação com as 
impressionantes imagens formadas por suas árvores secas que mais parecem que foram tiradas de 
uma pintura surrealista. 

MAYAPÁN
Acredita-se que Mayapán foi a ultima capital dos maias na Península de Yucatán até meados do século 
XV, quando foi saqueada e abandonada. Esta antiga cidade foi construída a semelhança de Chichén 
Itzá, feito que se pode observar no formato de seus principais edifícios. Seu estilo arquitetônico incorpora 
elementos próprios do centro do México combinados com traços herdados das antigas cidades maias. 
Seu principal edifício leva o nome de Castelo e tem 15 metros de altura. Os arqueólogos estimam que 
em sua época de apogeu esta cidade teve aproximadamente 12.000 habitantes.
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UXMAL
Uxmal é um dos sítios arqueológicos mais famosos de Yucatán e é classificado por muitos especialistas 
como o mais fino da península. Seu nome significa “construída três vezes”, fazendo referencia a 
edificação de sua estrutura mais alta: a Pirâmide do Adivinho. Os maias com frequência construíam 
um novo templo sobre o outro existente, porém no caso desta estrutura foram encontradas evidencias 
de até cinco etapas. Uxmal foi uma das maiores cidades da Península de Yucatán e em seu apogeu 
foi casa de aproximadamente 25.000 habitantes.

IZAMAL
Declarado como Pueblo Mágico (povoado mágico) pela Secretaria de Turismo, Izamal é chamada a 
“Cidade das Três Culturas”, devido ao fato de que em seu território convivem as tradições maias, a 
herança espanhola e as características da época atual. João Paulo II visitou Izamal em 1992 e todos 
seus edifícios foram pintados de amarelo e branco, as cores distintivas do Vaticano. O então Papa se 
reuniu com os fiéis católicos no átrio do Templo da Puríssima Conceição, o segundo maior, ficando 
atrás somente do que está localizado na Santa Sé.
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AS FAZENDAS
Na época da ocupação espanhola aurgiram centenas de fazendas ao redor das cidades yucatecas e 
ao longo das principais vias de comunicação da península. No principio sua finalidade era a produção 
de milho, depois foram utilizadas para produzir açúcar e por ultimo para o cultivo do sisal. Atualmente 
as fazendas se converteram em atrativos turísticos para o visitante que deseja o contato com a 
natureza e em geral as atividades ecológicas. Algumas das mais populares são: Teya, San Antonio 
Cucul, Sotuta de Peón e Chichí Suárez.

Algumas destas fazendas se converteram em hotéis que lhe transportam ao estilo de vida da alta 
classe yucateca de épocas passadas. Além de conservar sua arquitetura original, se diferenciam por 
oferecer um conceito único de hospedagem em meio a seu ambiente repleto de história. 

PORTO PROGRESSO
Progresso é um pequeno povoado localizado ao norte de Mérida, motivo pelo qual é o lugar preferido 
dos habitantes da capital durante as férias. Destaca-se por ser o principal porto de altura da região 
e um dos mais importantes do Golfo do México. Isso faz de Progresso um destino frequente nas rotas 
de cruzeiros com passageiros internacionais. Além disso, possui um belo calçadão e, apesar de ser a 
pedra angular do comércio exterior da península, ainda conserva a tranquilidade que o caracterizou 
ao longo dos anos.

VALLADOLID
Valladolid é a segunda capital mais importante do antigo estado. Fundada em 1543 por Francisco 
de Montejo, foi o centro do desenvolvimento do oriente da Península de Yucatán durante a época 
colonial. Hoje em dia conserva bonitos edifícios, igrejas e ruas de pedras que lembram ao visitante as 
origens da cidade. Além de ser uma boa opção para hospedar-se antes de visitar Chichén Itzá, Valladolid 
está rodeada por lindos cenotes que você não pode perder.
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ROTA PUUC
Puuc é o nome maia de uma série de colinas de pouca altura com zonas culturais de estilo muito 
singular. Uxmal é um dos melhores exemplos dos sítios arqueológicos que formam a Rota Puuc, 
porém ai próximo também se pode aproveitar de outras zonas que contam com o mesmo estilo e que, 
em seu momento, foram importantes cidades: Kabha, Xlapak, Sayil e Labná.

Alguns elementos característicos da decoração Puuc incluem as pirâmides arrematadas com cresterías 
(acabamento com desenhos geométricos), as pequenas e falsas colunas encaixadas nas fachadas e 
as figuras de cabanas maias estilizadas. Também são muito utilizados quadriláteros e outras formas 
geométricas, aos quais se agregam alguns elementos figurativos, como as serpentes e as máscaras 
de Chaac, o deus da chuva, caracterizado por seus grande olhos, uma boca provida de grandes 
presas e, sobre tudo, por um nariz proeminente e curvo em forma de tromba.

Nesta região existem várias cisternas ou poços que serviam para captar a água das chuvas, uma 
vez que não havia outra fonte de abastecimento deste indispensável liquido. Por este motivo que 
na região de Puuc as representações do deus Chaac são tantas e de grande importância, já que a 
população maia lhe rendia culto para pedir chuvas.

EK BALAM
Ek Balam foi capital do império de Tah, a quem rendiam tributo os povos da região oriente do estado, 
incluindo parte da costa, como provam as oferendas de conchas ai encontradas. Ocupando um terreno 
de 12 km², esta cidade maia conta com 45 estruturas rodeadas por muralhas concêntricas de pedra 
e uma outra mais que une os edifícios centrais. Possui um campo jogo de pelota (antigo jogo de bola 
maia que tinha como objetivo não deixar a bola tocar o chão) e um arco muito bonito onde desembocava 
um sacbé (caminho sagrado), que em épocas mais antigas conectava com outras cidades maias. Seu 
edifício principal, A Acrópoles, conserva em excelente estado suas gravuras e dispõe de grande quantidade 
de salas abobadadas em diferentes níveis comunicados por passarelas. 
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AS GRUTAS
Existe uma grande quantidade de cavernas 
subterrâneas na Península de Yucatán, todas 
elas com caprichosas formações rochosas que 
fazem voar a imaginação de quem se atreve a 
entrar nelas. As grutas mais famosas da região 
são: Balankanché, San Ignacio, Calcehtok, 
Tzabná e Loltún. Lembre-se que ao visitar algum 
destes lugares é importante seguir instruções do 
guia, pois são caminhos complexos e longos que 
podem se tronar difíceis de percorrer.

HANAL PIXÁN
O Dia dos Mortos é uma das comemorações mais representativas da cultura mexicana. Em Yucatán 
se conhece como Hanal Pixán, traduzindo ao português como “Comida das Almas”. As vasilhas de barro, 
um tecido representando as nuvens do céu, o incenso que atrai com seu aroma, o sal e a água para 
guiar as almas, não podem faltar na mesa. Talvez o elemento mais diferenciado seja o mukbil pollo 
ou PIB, um enorme tamal (comida semelhante à pamonha) recheado de carne e especiarias, muito 
apreciado pelos paladares yucatecos. 
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TELCHAC PUERTO
Telchac Puerto é uma bonita e tranquila região onde o tempo parece ter parado, um lugar em que sem 
duvida você poderá passar férias longe do ruído e da pressa da vida cotidiana. Sua gente hospitaleira 
e uma deliciosa gastronomia a base de peixes e frutos do mar, assim como doces típicos da região, 
são os principais atrativos que Telchac Puerto oferece ao visitante. Localizado 65 km ao noroeste de 
Mérida é o ponto de partida até outras pitorescas praias desta região do litoral yucateco.

OUTRAS PRAIAS
Na Costa Esmeralda você encontrará lugares tranquilos para aproveitar o clima de Yucatán. Com 
bonitas e pacíficas águas azuis, San Crisanto oferece a seus visitantes diferentes tipos de artesanatos e 
alimentos com coco, sua fruta mais representativa. Sisal é outra excelente opção para relaxar a beira mar. 
É um pequeno porto a 53 km de Mérida onde se cultivava o sisal e posteriormente se exportava, durante 
o esplendor econômico do estado no século XX.

RÍA LAGARTOS
Localizado a 180 km de Porto Progresso, Ría Lagartos é um excelente destino para os turistas em busca 
de entrar em contato com o meio ambiente. Nesta reserva natural são oferecidos passeios em barco 
para percorrer os mangues e apreciar a fauna do lugar, como os flamingos americanos, crocodilos e 
tartarugas. Ali também se encontra Las Coloradas, lugar famoso pela tonalidade avermelhada de sua 
lagoa e por ser o local de uma das mais importantes processadoras de sal do México. Por tudo isso, 
Ría Lagartos se fez merecedora do titulo de Reserva da Biosfera em 1999.
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GASTRONOMIA EM YUCATÁN
Yucatán era considerada como uma região isolada durante o período colonial, devido a sua distancia 
do centro do país. Esta situação resultou em uma identidade muito marcada, característica esta que 
também é notada na gastronomia. A cozinha tradicional yucateca ainda conserva sua essência maia, 
porém ao longo dos anos recebeu influencia da Espanha, de Nova Orleans e do Oriente Médio, já que 
estava em contato com estas regiões através de seus portos.

Entre os ingredientes mais utilizados na cozinha yucateca destacam-se a laranja azeda, o colorau, 
o coentro e o milho. Os pratos sempre são acompanhados com chile habanero (pimenta habanero), 
cebola roxa, tortilhas de nixtamal (tortilha de milho processada) e feijão colado (feijão batido e 
acompanhado de especiarias). Todos os municípios participam na diversidade gastronômica do estado, 
tal como é mostrado nos nomes de alguns de seus melhores exemplares: huevos motuleños (prato a 
base de ovos, tortilha, feijão e molho de tomate), longaniza de Valladolid (semelhante a uma linguiça 
a base de carne de porco e condimentos) e os lomitos (sanduiche de lombo), também de Valladolid.
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PRATOS TÍPICOS
Seja em restaurantes elegantes ou pequenos locais, não deixe de provar os pratos típicos mais 
populares da região, como a cochinita pibil (carne de porco marinada e cozida em forno de barro), 
os panuchos (prato a base de tortilha, feijão e peru) e os salbutes (prato a base de tortilha recheada 
com especiarias cozidas). Possivelmente a comida mais exótica da gastronomia Yucateca é o queijo 
relleno, que consiste em um queijo tipo holandês, recheado com carne moída e banhado em um molho 
a base de farinha, chamado k’ool. Outras delicias que você não pode deixar de provar são a sopa 
de limão o poc chuc (prato a base de carne de porco marinada no suco de laranja), os paapdzules 
(prato a base de tortilha e abobora), o relleno negro (prato a base de carne de porco e peru) e os 
deliciosos tamais (prato a base de milho semelhante à pamonha). Se a sua visita é em uma segunda 
feira, pergunte nos restaurantes pelo feijão com porco (prato semelhante à feijoada) e coma da 
mesma forma que um yucateco no inicio de cada semana.

Os yucatecos costumam comer alimentos simples usualmente vendido por ambulantes. As 
marquesitas com certeza lhe encantarão, pois consiste em uma massa doce recheada de queijo 
bola e outro complemento a escolher entre doce de leite, leite condensado, geleia ou creme de avelã. 
Você também pode provar os quibes feitos com trigo e carne moída, complementados com cebola 
roxa e pimenta habanero.

Se seu itinerário inclui Porto Progresso ou qualquer outro ponto da costa yucateca, o peixe a tikin-xic 
não pode faltar em sua mesa. Este prato se tempera com um mescla de especiaria chamada de recado 
vermelho, se envolve em uma folha de bananeira e se cozinha ao calor das brasas, tendo como 
resultado um sabor delicioso para os amentes da cozinha do mar.

BALCHÉ
Mencionado no Popol Vuh, o livro sagrados dos maias, o balché é outra bebida que você deve provar 
durante seu passeio por Yucatán. Ainda que só a sirvam em rituais como o Temazcal (ritual de purificação 
maia), o balché conquistará seu paladar com seu doce sabor. Obtém-se a partir da fermentação da 
casca da árvore homônima e se acrescenta milho ou anis para deixa-lo suave.
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SOBREMESAS
A hora da refeição não estaria completa sem algo doce ao final. Os amantes do coco se fascinarão com o 
manjar branco, um doce a base de leite que se polvilha com canela. Pode ser servido como creme ou com 
uma consistência mais sólida. Também não se deve deixar de provar o atropelado, no qual o coco se combina com 
batata doce, com um sabor delicioso tanto em sua apresentação original, como em bolos. Outras opções 
são o cavaleiro pobre, feito a base de pão, leite e uva passa ou o delicioso doce de mamão.

XTABENTÚN
O xtabentún é a bebida regional mais conhecida. Prepara-se com anis ou rum e se acompanha com 
mel, ainda que também possa combinar-se com café. Além de possuir um delicioso sabor, o xtabentún 
tem uma história muito interessante. Conta a lenda que existiam duas mulheres maias muito bonitas, 
uma chamada Xtabay e outra de nome Utz-Colel. A primeira se dedicava a enfeitiçar os homens com 
seus encantos, porém era nobre de coração. Ainda sendo recatada, a segunda costumava ser fria e 
cruel com os pobres.

Quando Xtabay morreu, seu tumulo estava repleto das mais bonitas flores aromáticas das quais se 
obtém o xtabetún. Com inveja por esta situação, Utz-Colel mencionou que se o cadáver de uma mulher 
pecadora expelia um cheio tão bom, o dela destilaria um perfume ainda mais agradável. Entretanto, ao 
falecer Utz-Colel, as flores que adornaram seu tumulo secaram e expeliam um odor fétido. Na atualidade 
os yucatecos contam que o sabor doce do xtabentún é o mesmo com o que Xtabay embriagava as suas conquistas.

CHAYA
A chaya (também conhecida como árvore de espinafre) é 
um dos elementos mais representativos da cozinha local. 
Herança da cultura maia, esta folha traz benefícios 
para a saúde, porém deve ser cozida antes de ser 
consumida, pois contam substancias tóxicas em seu 
estado natural. Os yucatecos costumam utiliza-la 
nos tamales e nos ovos, assim como em refrescos 
combinando-a com manga, limão ou abacaxi.
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COMPRAS EM YUCATÁN
Os artesanatos de Yucatán são ricos em cores e variedades. Entre os objetos elaborados por mãos 
yucatecas se encontra desde cintos, prendedores de cabeço e belas figuras talhadas em madeira, 
até sapatos, chapéus, guayabeiras (camisa típica yucateca), ternos complexos (vestidos regionais 
usados em cerimonias importantes) e cômodas redes.

Ao longo de Yucatán existem municípios e portos com características especificas e artesanatos típicos. 
Se você tiver a oportunidade de percorrer diversos pontos do estado, poderá escolher entre uma 
grande variedade de belos artigos, cada um elaborado com cuidado e com técnicas que foram passadas 
de geração a geração durante décadas.

DZITYÁ
Os habitantes de Dzityá, um pequeno povoado que faz parte da Zona Metropolitana de Mérida, 
são talentosos pelo trabalho de esculpir pedras e madeira para criar objetos ornamentais. Existem 
pequenos artesanatos que são excelentes souvenirs como lembrança do seu passeio por Yucatán, 
porém o maior atrativo deste lugar é a elaboração de artigos decorativos para a casa. Os números e os 
letreiros com o sobrenome da família são muito comuns nas lojas da região, ainda que também se produzam 
objetos mais complicados e de maior tamanho, como fontes, pisos e esculturas com diferentes formas.

TIZIMÍN
Nesta pequena cidade do nordeste do estado destacam-se os trabalhos de alfaiataria, joalheria, talabartaria, 
carpintaria artística, pirogravura e bordado de toalhas de mesa e guardanapos. Um passeio por esta 
região encherá seus olhos de coloridos desenhos criados pelas mãos trabalhadoras de seus habitantes.
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CONKAL
Este é o município muito próximo a Mérida, a capital do estado, onde se confeccionam blusas e huipiles 
(Camiseta feminina sem mangas) bordados a maquina. Aqui também são tecidas redes de cânhamo e 
se elaboram baús de madeira lavrada.

TICUL
As mulheres encontram em Ticul um paraíso para as compras, pois neste pequeno povoado ao sul de 
Mérida se confeccionam sapatos de boa qualidade. Os artigos são elaborados de maneira artesanal, 
ajustando-se aos padrões colocados pela moda atual. Você verá desde sandálias baixas ou de saltos 
moderados até elegantes calçados para brilhar em eventos mais formais.

OXKUTZCAB
Oxkutzcab é um município localizado no lado sul do estado de Yucatán, que se fez famoso graças a 
sua cultura e pecuária, porém também graças a ter sido por muitos anos um centro artesanal onde se 
trabalha a pedra e o barro. Neste povoado também se elaboram belos peças de joalheria. 
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VIDA NOTURNA EM YUCATÁN
A vida noturna no estado de Yucatán é tão variada como as pessoas que a visitam. Apesar dos yucatecos 
serem festeiros por excelência, isso pode variar em relação à região, estado de animo e até o clima. Em 
lugares como Mérida, Valladolid e Tizimím, os clubes noturnos onde é possível dançar até a madrugada 
são definitivamente os mais concorridos. No entanto, pela natureza dos yucatecos, todos estes fecham 
no máximo às 03:00.

Para aqueles que gostam de atividades mais tranquilas, existem opções como cafeterias e bares onde 
se pode ouvir trova e os tradicionais trios. Em todos os municípios ou cidades do estado você encontrará 
um zócalo (praça principal) onde sempre há em seu entorno pequenos e agradáveis lugares nos quais se 
pode provar uma saborosa bebida.

Outro costume muito yucateco que se pode aproveitar em diversos pontos de Yucatán é o passeio de 
calesa, uma peculiar charrete puxada por cavalos. Subir em uma destas e percorrer as ruas de pedras, 
onde o passado e o presente do estado se misturam, pode ser uma experiência muito romântica e divertida.

Nas zonas arqueológicas como Chichén Itzá e Uxmal a vida noturna toma um ritmo completamente distinto, 
oferecendo aos locais e visitantes a oportunidade de presenciar emocionantes espetáculos de luz e som, 
nos quais são apresentados diferentes temas sobre os costumes de antigos maias.
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O QUE FAZER EM YUCATÁN

Visitar Chichén Ytzá e outras antigas cidades maias abertas ao público

Nadar em qualquer dos cenotes e, se for corajoso, submergir em um mergulho

Tirar um dia para ir a qualquer uma das praias e degustar deliciosos pratos com frutos 
do mar

Provar a deliciosa comida regional, seja em um restaurante ou em postos dos 
mercados tradicionais

Percorrer o centro histórico de Mérida e o Passeio de Montejo

Conhecer os mangues e as exuberantes aves em Celestún ou Ría Lagartos

Fazer um tour por qualquer das fazendas e descobrir como era a vida nos tempos do 
auge do sisal

Alugar um automóvel e percorrer os povoados para comprar artesanatos, roupas, redes 
e outros souvenirs
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