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A Riviera Maya vai muito além das praias, por lá você encontra maravilhosos rios subterrâneos de águas
azul turquesa de beleza inigualável, esses rios são conhecidos como Cenotes e até os dia de hoje são
preservados atraindo assim milhares de turistas.
Existe uma teoria que diz que estes cenotes foram formados a há milhares de anos após a queda de um
meteoro na região, provocando assim mais diversas formações rochosas.
O povo Maia consideravam os cenotes ambientes sagrados e de purificação, onde ao se banhar nessas
águas poderiam purificar a alma, o corpo e o coração.
Descrever o que é são estes cenotes é uma tarefa difícil. São lugares lindos, de águas absurdamente
azuis, cristalinas e com uma transparência enorme. Além da cor da água, as formações rochosas são
muito impressionantes. As estalactites decoram as cavernas, além dos diversos formatos de rochas, o
lugar tem um ar misterioso.

T U L U M

A grandiosa cidade de Tulum (termo maia para definir barreira ou parede) está diariamente aberta para
visitação no período de 8h às 17h. Esta é a única construção histórica. Trata-se da única zona
arqueológica estabelecida na beira do mar.
Suas ruínas trazem consigo a história dos antigos construtores e as pedras que datam 1500 anos. Tulum
permanecia habitada até a chegada dos conquistadores espanhóis, mas foi abandonada durante o século
16. É o terceiro sítio arqueológico do México mais visitado, só aparece atrás de Teotihuacan e Chichén
Itzá.
A antiga cidade tinha aproximadamente cinquenta construções, entre edifícios governamentais,
residenciais e religiosos. Nela vivia apenas a alta sociedade, pessoas importantes como astrônomos,
matemáticos, engenheiros, ou seja, a elite da civilização. As pessoas do baixo clero viviam fora dos
limites da cidade. A muralha que a rodeia servia não só para proteção, mas também para enfatizar a
divisão das classes sociais.
O principal e maior edifício de Tulum é “O Castelo” (El Castillo), que além de funções religiosas e
cerimoniais também servia de farol para que os navegadores avistassem o continente à distância através
de tochas colocadas na parte alta da construção no período noturno. O Castelo, encontra-se na beira de
um escarpado desde onde podem ser apreciadas as águas cor turquesa do mar do caribe. Este é, sem
dúvida, o canto mais fotografado de Tulum.
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O MUSA é um museu que você nunca viu igual, é um impressionante museu de arte SUBAQUÁTICO.
Localizado no Parque Nacional Marinho de Cancún, entre a costa da Isla de Mujeres, Punta Nizuc e
Cancún, este museu foi inaugurado em 2009 e recebe aproximadamente 1 milhão de visitantes todos os
anos.
São mais de 500 esculturas localizadas entre 3 a 6 metros de profundidade. As instalações ocupam uma
área de aproximadamente 420m² e pesam mais de 200 toneladas. Toda essa área é dividida em galerias
com esculturas expostas no MUSA.
Entre os artistas do local estão Jason de Caires Taylor, Karen Salinas Martínez e outros quatro artistas
mexicanos. Além deles, entre as obras de arte expostas no Museu Subaquático de Arte em Cancún estão
diversas estátuas de seres humanos que representam a população nativa da região em vários momentos
do cotidiano.

X C A R E T

O Xcaret é um parque e uma reserva natural ao mesmo tempo, lá você pode ver e chegar perto dos
animais silvestres que ficam soltos na mata; um passeio que as crianças definitivamente irão adorar!
Lá você terá uma experiência de imersão total à natureza, onde são oferecidas a você diversas trilhas,
sendo a principal a que percorre um rio subterrâneo usando coletes e máscaras para mergulhar com os
peixes. Além do mais, o parque têm aquários, spa e grupos de mergulho.
Pagando a entrada Plus, você tem direito ao almoço e outras facilidades. E se você acha que o passeio
acaba quando o sol se põe, está muito enganado! À noite o parque realiza diversos eventos e espetáculos
para seus visitantes!
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Entre os pontos turísticos de Cancún não há só beleza natural, praias e sol.
Para quem gosta de animação, o Coco Bongo é um lugar obrigatório. Muito mais do que um bar, o Coco
Bongo mistura teatro e grandes espetáculos e performances ao vivo, com uma mistura perfeita entre
música, dança e entretenimento.

C O Z U M E L

Cozumel entrou no roteiro turístico internacional em 1961, quando o pesquisador e documentarista
francês Jacques Cousteau apresentou seus incríveis corais para o mundo, com 53 quilômetros de
circunferência (e outros 14 km de comprimento), é a maior ilha do México.
O mergulho em Cozumel é a grande atração local, com seus belos corais e uma oportunidade única se
você nunca mergulhou antes. Talvez o mais interessante seja o Recife Palancar, com visibilidade de até
70 metros de profundidade se as condições permitirem.

C H I C H É N

I T Z Á

Chichén Itzá foi a capital do povo maia e por ser uma das sete maravilhas do mundo, não pode ficar de
fora da lista de o que fazer em Cancún.
Este sítio arqueológico te levará diretamente aos tempos antigos da civilização maia, que viveu onde hoje
é o México, entre os séculos 1000 a.C. e 900 d.C.. Este é um passeio imperdível, pois a energia do lugar é
simplesmente inexplicável!
O ponto de Chichén Itzá que mais chama atenção, sem dúvidas, é El Castillo, também conhecido como a
Pirâmide de Kukulcán. Ele é o templo principal, onde duas vezes por ano sombras reproduzem a imagem
de Kukulcán, a serpente plumada. Sua construção é magnífica e realmente impressionante.
Outro quadrante interessante de Chichén Itzá é onde ocorria o jogo com bola. Sabe-se que as bolas
utilizadas no jogos eram muito pesadas e deviam ser passadas em aros altos, que ainda hoje estão bem
conservados. Não deixe de tirar fotos nesses lugares e de bater palmas em diferentes pontos no campo
de bola e próximo da pirâmide - os sons variam, mas a acústica é incrível.

C O B A

"Não tenha dúvidas ao planejar sua viajem para esse destino tão incrível, a Riviera Maya
é um lugar privilegiado com belas áreas naturais, além de contar com um importante
legado da cultura maia. Vá sem medo."
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