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México          

 

Informação Geral 

 

Localização: Continente Americano 
Capital: Cidade do México 
Língua oficial: Castelhano 

 

Temperatura Cancun: Estação chuvas: Ronda os 25ºC de mínima e os 33ºC de máxima  
Estação seca: Ronda os 22ºC de mínima e os 30ºC de máxima 

 

Clima: Tropical quente e húmido. 
Estação das chuvas: maio a novembro. 
Estação seca: dezembro a abril. 

 

Horas de voo Porto - Cancun: 9 horas e 20 minutos 
Tipo de Destino: Praia, Natureza e Cultural 

 

Moeda: Peso Mexicano. 1€=26,39 MXN  
Pagamento com cartão de crédito ou multibanco nos hotéis. 

 

Documentos: Passaporte com validade mínima de 6 meses. No caso de a estadia ser superior a 180 
dias é necessário o Visto. 
Vacinação: Hepatite B é recomendada. Hepatite A e Tétano é recomendada a quem não é imune. 
Cólera é recomendada para quem contacta com doentes. Raiva é recomendada a quem tiver 
elevado risco de sofrer mordeduras de animais no destino. 

 

Corrente elétrica: 110V, tomada do tipo A. É necessário adaptador. 
Fuso horário: GMT -6 
Indicativo: + 52 

 

    

Contactos úteis:  
Aeroporto Internacional de Cancún: +52 (998) 848 7200 / +52 (998) 886 0322 
Embaixada de Portugal: (+52) 5555207897 
Apoio ao turista: 078 
Números de emergência: 
- Ambulância: 911 / 065 
- Polícia: 066 / 089 
 

   



 

2 
 

 

Informação Turística 

O que visitar: 

Quintana Roo:  

• Parque ecológico Xel-Há – Parque no interior da natureza onde a principal atração são os 

quilómetros de rio que se une com o mar das caraíbas. Neste rio estão presentes cerca de 70 

espécies de animais marinhos e é considerado o mais aquário natural do mundo. Para além disso há 

cenotes para visitar e atividades radicais e de mergulho para fazer; 

• Parque Eco-arqueológico Xcaret – um pouco como Xel-Há mas menos “selvagem” também é 

possível navegar nos rios e cenotes mas tem outras atividades como o avistamento de espécies 

nativas do México como pumas, jaguares, flamingos e tem até um borboletário. Durante o dia vão 

havendo atuações e espetáculos espalhados pelo parque demonstrando o orgulho que os 

mexicanos têm na sua cultura. Para finalizar mesmo antes do encerramento do parque, 

aconselhamos a não perder a atuação final num imenso pavilhão; 

• Museu submarino de Cancún; 

• Ventura Park Cancun – Parque de diversões com várias atividades como escorregas de água, 

interação com golfinhos, bungee jumping e montanha russa; 

• Delfinários; 

• El Meco: Local arqueológico e histórico; 

• Tulum: Local arqueológico correspondente a uma antiga cidade que outrora fora um dos principais 

portos da cidade de Cobá. 

 

 

 

  

Tulum e Xel-Há 
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Chiapas:  

• Desfiladeiro Sumidero – Desfiladeiro no parque nacional mexicano com o rio Grijalva; 

• Lagunas de Montebello National Park; 

• Bonampak; 

• Agua Azul; 

• Locais arqueológicos: Templo das Inscrições e Toniná. 

  

Desfiladeiro Sumidero e Agua Azul 

Hidalgo:  

• Tolantongo – Fonte termal; 

• Museo de los Duendes; 

• El Geiser Hidalgo: Parque aquático feito num geiser; 

• El Chico National Park: Parque natural que é uma área protegida; 

• Tula Xicocotitlan: Local arqueológico. 

  

Tolantongo e Tula Xicocotitlan 
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Cidade do México:  

• Chapultepec; 

• Museu Nacional de Antropologia; 

• Praça da Constituição; 

• Six Flags – Parque aquático; 

• Ilha das Bonecas; 

• Museu Frida Kahlo; 

• Museu Soumaya - museu de arte. 

  

Chapultepec e Praça da Constituição 

Yucatan:  

• Chichén Itzá – Complexo de ruínas maias onde a sua maior atração é o Templo de Yucatan que 

impressiona o mundo com os seus 6,5 metros quadrados; 

• Laguna rosada: Lagoa junto ao mar de cor rosa; 

• Locais arqueológicos: Ek' Balam. Dzibilchaltún, Pirâmide do Mágico, Mayapan, Sayil; 

• Museu Maya de Mérida; 

• Plaza Grande; 

• Museu do Chocolate. 

  

Chichén Itzá e Laguna Rosada 
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Datas importantes: 

• 5 de maio – Cinco de Mayo: celebração da vitória sobre as tropas francesas 

• 16 de setembro – Dia da Independência 

• 2 de novembro – Dia de Muertos: recordação dos parentes que já pereceram 

• 12 de dezembro – Dia de Nossa Senhora de Guadalupe (Basília de Guadalupe, Cidade do México) 

 

Dicas Astrordinárias 

A taxa turística é de 1€ ou 25 pesos mexicanos por quarto e noite. 

Apesar do Cinco de Mayo ser uma data importante para eles, ela não é festejada nos hotéis. 

A comida é bastante condimentada. 

É um destino onde os visitantes estão seguros dentro dos hotéis, durante as visitas e nas atrações. 

No entanto, fora dessas zonas pode ser bastante perigoso. Desaconselhamos inteiramente “aventuras” 

fora do hotel sem o devido acompanhamento. 

O México é um país onde a natureza é de extrema abundância e graças a isso é possível ficar 

alojada/o num resort rodeado de verdura onde habitam algumas espécies animais sejam de mamíferos, 

aves e répteis. Pedimos apenas que respeitem as sinalizações e não alimentem os animais… nós sabemos 

que é tentador levar uma bolachinha para os atrair o para as fotos, mas eles por norma estão habituados a 

humanos então é possível, com muita calma, aproximar o suficiente deles para tirar boas fotos. 

Este país é também abundante em locais arqueológicos e históricos. 

A nível de Patrimónios Mundiais reconhecidos pela Unesco tem 27 culturais, 6 naturais e 2 mistos 

de cultural com natural. 

Das muitas coisas incríveis presentes no México, uma que chama a atenção em particular são os 

cenotes. Cenotes são cavidades naturais resultantes da erosão em rocha calcária, com depósitos de água 

proveniente de poços subterrâneos. 

Vejamos exemplos de cenotes: 
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As opções de visita apresentadas são as que achamos de maior interesse para os nossos clientes, no 

entanto, se assim desejado é possível a organização de itinerários para diferentes pontos turísticos como 

os cenotes e os locais arqueológicos anteriormente referidos. 

Aconselhamos a realização de excursões quer a nível cultural quer a nível da natureza. Excursões 

essas que teremos todo o gosto de organizar para que tenha uma viagem completamente Astrordinária! 

 

Boa Viagem 



 

7 
 

 

 

Mapa do México 


