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e pontos turísticos
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INTRODUÇÃO
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México (cujo nome oficial é Estados Uni-
dos Mexicanos) é uma República Federal 

composta por 32 estados, com aproxima-
damente 130 milhões habitantes, a nação 

de língua espanhola mais populosa.

Limita-se ao norte com os Estados Uni-
dos; a leste pelo Golfo do México e Mar 
do Caribe; sudeste, com Belize e Guate-

mala, e a oeste pelo Oceano Pacífico.

Esse país mágico é um dos nomes indis-
pensáveis em sua lista de locais a visitar. 
Com infinitas possibilidades de destinos, 
atividades e opções culturais, o país incrí-

vel está pronto para agradar a todos os 
turistas.

Descubra com a gente um pouco mais 
de suas características e aproveite para 

agendar a sua viagem.

https://www.edestinos.com.br#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=mexico
https://www.edestinos.com.br#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=mexico


Além do Aeroporto Internacional da Cida-
de do México, os quatro outros aeroportos 

internacionais mais importantes são: de 
Guadalajara, de Monterrey, de Cancun e 

de Tijuana.

AEROPORTOS

4



5

O aeroporto mais importante no México está localizado na capital. O Aeroporto Internacional da Cidade do México (AICM), oficialmente 
chamado de Aeroporto Internacional Benito Juárez da Cidade do México, ocupa o primeiro lugar na América Latina e a 52ª posição em todo 
o mundo; transportando cerca de 26 milhões de pessoas por ano e processando cerca de 400 toneladas de carga por ano

https://www.aicm.com.mx/
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 ›   

O México é um país com uma grande 
diversidade climática, que depende, prin-
cipalmente da altitude – que divide o país 

em quatro zonas climáticas.

Essas características fazem do México 
um país único, onde você pode viver uma 

variedade de climas em apenas uma curta 
distância de viagem.

6

CLIMA
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Tierra Caliente

A temperatura durante todo o ano que fica entre 25 e 35º C. Playa 
del Carmen é um exemplo de uma cidade nessa zona climática.

Tierra Templada

Temperaturas médias de 18 a 25º C e noites frias, principalmente 
no inverno. Guadalajara é um exemplo de uma cidade nessa zona 
climática.

Tierra Fría

Temperaturas entre 12 e 18º C, e variação climática muito diferente 
durante o dia e a noite. Cidade do México é um exemplo de uma 
cidade nessa zona climática.

Tierra Helada

Temperaturas médias de 9º C, com pontos de congelação, por 
vezes. Esse tipo de temperatura começa a uma altitude de 3000 
metros acima do nível do mar.

http://www.australia.com/pt-br/itineraries/crossing-nullarbor.html
http://www.australia.com/pt-br/itineraries/crossing-nullarbor.html
http://www.australia.com/pt-br/itineraries/hinchinbrook-island.html
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As características culturais do  
México são muito fortes e se inte-

gram em vários movimentos de  
outras culturas.

A Cidade do México é rica em 
museus, e um exemplo é o Museu 
Histórico Nacional, localizado no 
Castelo de Chapultepec. Conheça 

também os museus Jumex, Nacio-
nal de Antropologia e Arte Popular 

- furacões de história mexicana e 
história do mundo.

CULTURA & 
HISTÓRIA
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http://blog.edestinos.com.br/2016/04/seriemx-cultura/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=mexico
http://blog.edestinos.com.br/2016/04/seriemx-cultura/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=mexico
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Mesmo na Cidade do México, um lugar incrível para conhecer é o 
Paseo de la Reforma. Os contrastes de arquitetura antiga com a 
modernidade fazem com que a paisagem seja diversa.

 
O Instituto Cultural Cabañas, Patrimônio Cultural da Humanida-
de pela UNESCO, situado em Guadalajara, o chamado “Hospicio 
Cabañas” tem murais que contam a história do México.

Paseo de la Reforma - Cidade do México Instituto Cultural Cabañas - Guadalajara
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O México é um país lindo, e sem-
pre uma boa opção para os turis-

tas que procuram uma viagem 
com muitas praias, festa, aventura 

e natureza.

Se o tema é praia no México, vem 
rápido um nome à mente: Cancun!

Em Cancun a diversão é garantida, 
há muitas opções de atividades 

aquáticas, como snorkeling, mer-
gulho, alugar um jet ski e explorar 
suas praias, a prática de windsurfe 
ou alugar um barco e visitar o Mar 

do Caribe.

PRAIA, 
ECOTURISMO 
& AVENTURA
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http://blog.edestinos.com.br/2016/04/serie-mexico-cancun/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=mexico
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Se conhecer a natureza é a sua preferência em uma viagem como 
essa, a sugestão é a Isla Contoy. São 150 espécies de aves, 250 
espécies de peixes, tartarugas marinhas e flora surpreendentes. 
Mas, cuidado: para garantir a preservação, há um número limitado 
de turistas diariamente.

Isla Contoy

Agora vamos falar sobre a beleza natural e, o mais importante, 
sobre ecoturismo e turismo de aventura que essas belezas propor-
cionam.

Flamingos - Celestún ou Ria Lagartos 

 
Em Chihuahua, o Parque de Aventuras Barrancas del Cobre per-
mite atividades como tirolesa, caminhadas, cavalgadas e passeios 
de bicicleta. Cachoeiras e opções de camping também são muito 
procurados.

 
Essa é, basicamente, uma caminhada. São Patrimônio Mundial, o 
Arco do Tempo fica na selva El Ocote, em Chiapas. Expedições ao 
local permitirão acampamentos, visitar aldeias indígenas e obser-
vação de artes.

Cânions do Cobre Pico de Orizaba

http://www.australia.com/pt-br/itineraries/crossing-nullarbor.html
http://blog.edestinos.com.br/2016/04/seriemx-aventura/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=mexico


Com sua grande variedade de clima, o Mé-
xico possui um turismo muito ativo, graças 

à combinação perfeita entre as praias, 
diversão e cultura, resultando em uma boa 

opção de viagem todo o ano. 

VIAGEM 
ECONÔMICA
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A alta temporada ocorre entre novembro e maio, durante a 
estação seca, quando as chances de chuva diminuem, dando lugar 
aos dias de calor e clima bom. 

A baixa temporada é registrada entre junho e outubro, quando 
as chuvas se intensificam. Pode ser uma boa opção para aqueles 
que buscam um lugar mais tranquilo, sem o grande número de 
turistas e com os preços mais baixos.
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DOCUMENTAÇÃO E VISTO
O período de estadia no México para os turistas não pode passar 
de 180 dias. Os visitantes dos seguintes países NÃO PRECISAM 
solicitar visto de turista:

Em solo mexicano, é preciso apresentar o passaporte válido e o 
“Forma Migratoria de Turista, Transmigrante, Visitante persona de 
negocios o Visitante consejero”, formulário que você pode obter 
gratuitamente em agências de viagens, companhias aéreas ou no 
próprio ponto de entrada.

É importante ter impresso um documento que comprove a reserva 
de hotel, passagem de volta para o país de origem ou itinerário 
contratado em uma empresa de turismo. Essa informação pode 
ser recolhida por um agente de imigração.

A

Alemanha, Argentina, Andorra, Aru-
ba, Anguilla, Austrália, Antilhas Ho-
landesas e Áustria, Arquipélago 
dos Açores.

B Bahamas, Belize, Barbados, Brasil,
Bélgica y Bulgária.

C

E

Canadá, Coreia do Sul, Chile, Costa
Rica, Chipre, Croácia e Colômbia.

D Dinamarca.

F Finlândia e França.

Eslováquia, Estados Unidos, Eslovê-
nia, Estônia y Espanha.

G Gibraltar, Guadalupe, Grécia, Guia-
na Francesa e Groenlândia. 

H Holanda, Hong Kong e Hungria

I

Irlanda, Ilhas Marshall, Islândia, Ilhas
Christmas, Ilhas Niue, Ilhas Bermu-
das, Ilhas Norfolk, Ilhas Cayman, Ilhas
Pitcairn, Ilhas Cocos, Ilhas Reunião, 
Ilhas Cook, Ilhas Virgens Americanas,
Ilhas Faroe, Ilhas Wallis e Futura, Ilhas
Guam, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas 
Malvinas, Israel, Ilhas do Mar e Itália. 

J Jamaica e Japão.

A

A

A

A

A

L

N

Letônia, Lituânia, Liechtenstein e Lu-
xemburgo.

M

AS

Noruega, Nova Caledônia e Nova
Zelândia.

O Oman.

Macau, Martinica, Mahore, Microné-
sia, Malásia, Mônaco, Malta e Mont-
serrat.

 

P
Polinésia Francesa, Palau, Polônia,
Panamá, Portugal, Paraguai, Porto
Rico e Peru.

Reino Unido, República Tcheca e
Romênia.

Samoa Americana, Singapura, Sué-
cia, San Marino, Santa Helena e Suíça.

 

T
Trinidad e Tobago, Tokelau, Territó-
rio Britânico do Oceano Índico e 
Ilhas Turks e Caicos.

U Uruguai.

V Venezuela.

R

CURIOSIDADES



 ›   

Com sua grande variedade de clima, o Mé-
xico possui um turismo muito ativo, graças 

à combinação perfeita entre as praias, 
diversão e cultura, resultando em uma boa 

opção de viagem todo o ano. 

CURIOSIDADES
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 › O Dia dos Mortos (Día de los muertos) é considerado o mais re-
presentativo da tradição e da cultura mexicana. A celebração ocor-
re em dois dias: 1º de novembro é dedicado às almas das crianças, 
e 2 de novembro é para adultos. A celebração de origem indígena 
tem suas raízes no sincretismo das culturas pré-hispânicas e euro-
peus, das quais se enriqueceram os ritos e cerimônias que aconte-
cem em torno deste festival.

 › Apesar de a língua oficial ser espanhol, são mais de 62 línguas 
indígenas no México. Detalhe: a maioria da população mexicana 
tem antepassados indígenas (mais de metade é mestiça). 

 › Os estados norte-americanos Califórnia, Arizona, Texas e Novo  
México foram parte do México até 1848.

 › A cada ano, a Cidade do México afunda 10 centímetros. A cida-
de foi formada sobre no lago Texcoco pelos astecas em 1325, onde 
fundaram a capital do império, Tenochtitlan.

 › A Cidade do México tem, atualmente, três camadas de restos 
de civilizações: Pré-hispânica, colonial e do tempo moderno. Na 
superfície, vivem atualmente mais de 20 milhões de pessoas.

 › O Peso Mexicano ($) é a moeda oficial do México. Os pesos são 
abreviados como MX$ ou MN (moeda nacional). Nas casas de câm-
bio e bancos, os pesos são identificados com o código MXN.

http://blog.edestinos.com.br/2014/10/dia-de-los-muertos/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=mexico


 ›   

A Cidade do México tem a má reputação 
de ter um dos piores trânsitos do mun-

do, mas, com uma cidade superpopulosa, 
não poderíamos esperar nada diferente 

dessa realidade.

A sugestão para os turistas para se des-
locarem na cidade sem terem grandes 

problemas é fazer um bom planejamento 
e usar o transporte público.

TRANSPORTE 
PÚBLICO
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TRANSPORTE PÚBLICO

Há também a opção de usar o táxi, mas é preciso atenção, porque, 
muitas vezes, os táxis piratas (carros particulares e não-licenciados) 
são pintados como os oficiais, e mostram placas e documentos 
falsos.

Para evitar problemas, o melhor é chamar uma empresa de táxi, 
para não pegar um carro em mau estado.

Outra boa opção para passear por toda a cidade, e uma boa opção 
para fugir do engarrafamento, é usar a red de transporte de pasa-
jeros, que disponibiliza muitas linhas, facilitando o movimento.

 

O principal meio de transporte é o Transporte Colectivo Metro, que 
atinge 175 estações. Essa é a maneira mais rápida e segura de se 
locomover na Cidade do México.

http://www.rtp.gob.mx/index.html
http://www.rtp.gob.mx/index.html
http://www.stc.cdmx.gob.mx/
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Acesse nosso site para as melhores 
ofertas para sua viagem em família 

Acesse nosso blog para informações 
sobre destinos e dicas de viagem 

Acesse nossas redes sociais para acompanhar           
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas

Você quer conhecer o México,                 
esse país maravilhoso? Vem com a gente!

Nós separamos grandes ofertas para você viver essa experiência e 
começar a planejar a sua viagem, acessando nosso site!

http://edestinos.com.br
https://www.youtube.com/edestinoscombr
https://instagram.com/edestinos
https://www.edestinos.com.br/
http://www.edestinos.com.br/blog
http://blog.edestinos.com.br
https://twitter.com/edestinos
https://www.facebook.com/eDestinosBrasil/

