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A terra do spring break e dos casais em lua de mel é plural, ensolarada, alto astral 
e está sempre de braços abertos. Os amantes de praia, margueritas e baladas vão 
se encantar com esse destino mexicano que exala sensualidade, romantismo e boas 
energias. Mas Cancún não se limita aos resorts, praias de areias branquinhas e mar 
azul turquesa: nas redondezas existem ecoparques temáticos, prática de esportes 
radicais e visitações às ruínas maias. A época ideal para visitar esse destino é entre 
fevereiro e maio, quando o tempo é mais seco e livre da possibilidade de tempes-
tades e tornados. 
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Projetada para ser um destino turístico nos anos 80, Cancún é cheia de hotéis 
ao longo da Boulevard Kukulkán, a avenida que percorre todo o litoral, ladeada 
pelo Mar do Caribe e pelo Lago Nichupté. Na ponta norte da península, voltada 
para a baía de Mujeres, estão os hotéis mais antigos, construídos em terrenos meno-
res. A região é ideal para quem quer ir a pé aos bares e casas noturnas. Destaque 
para o bem localizado e agradável NH Krystal. Já na parte leste, voltada ao mar 
do Caribe, estão os hotéis e restaurantes mais familiares, um pouco mais distantes 
da badalação dos jovens americanos – e mais próximos dos melhores shoppings. 
O cinco-estrelas all-inclusive Grand Park Royal Cancun Caribe é ideal para quem 
deseja comodidades VIP, já o Flamingo oferece hospedagem básica e conforto na 
medida certa. Já na ponta sul da península, estão os hotéis mais novos e a vi-
zinhança ocupada não por shoppings e baladas, mas por campos de golfe. O Grand 
Oasis Cancun está entre os preferidos dos turistas brasileiros, com conforto e ótimo 
custo-benefício. Quem opta ficar longe da badalação e relaxar em paz nas praias 
caribenhas, uma alternativa é se hospedar em Riviera Maya, que conta com resorts 
tão bons quanto os de Cancún, como o Iberostar. 

ONDE FICAR 

Acima: Hotel Grande Parque Royal Carribbean (foto de divulgação)  
Canto Inferior Esquerdo: Hotel Grande Parque Royal Carribbean (foto de divulgação) 
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HOTÉIS 
 
Flamingo
www.flamingocancun.com
+52 800 900 8870

Grand Oasis Cancun
www.grandoasiscancunresort 
.com/
+52 888 774 0040

Grand Park Royal  
Cancun Caribe 
www.park-royalhotels.com 
+52 998 848 7800       
 
Iberostar
www.iberostar.com
+52 998 881 8000

NH Krystal 
www.krystalcancun.com 
+52 888 774 0040            
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Em Cancún, a alimentação vem acompanhada da diversão. Os bares-restaurantes 
como o temático Hard Rock Cafe e o tradicional Carlos’n Charlie’s, servem culinária 
típica mexicana, como tacos e burritos, além de massas, lanches e aperitivos para 
acompanhar os drinques: as originais margaritas, shots das melhores tequilas, mojitos, 
piña-coladas e coquetéis elaborados e coloridos. Quem deseja conhecer a essência da 
culinária mexicana em um ambiente agradável e estilo gourmet, é bem-vindo ao Casa 
Maguey, na Zona Hotelera. Para aproveitar o clima praiano e se deliciar com frutos do 
mar, o restaurante da cadeia americana Bubba Gump não tem erro. O de Cancún fica 
no hotel Flamingo. Já para um divertido happy hour acompanhado dos amigos, doses 
de tequila e deliciosos sanduíches, o Hooters é uma boa pedida.

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Bubba Gump
www.bubbagump.com 
+52 998 885 3115  
 
Carlos’n Charlie’s
www.carlosandcharlies.com 
+52 998 883 4468

Casa Maguey 
www.casamaguey.com
+52 998 885 2325

Hard Rock Cafe
www.hardrock.com
+52 998 881 8120       
 
Hooters
www.hooterscancun.com
+52 998 883 4468 

Acima: Bubba Gump (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Hard Rock Café (foto de divulgação) 

americanexpress.com.br/globaltravel

O American Express GlobalTravel Card é emitido pela American Express Travel Related Services Company, Inc. Constituída com responsabilidade limitada em Nova York, EUA. ® Marca comercial registrada da American Express Company. A 
American Express não é responsável por atualizações após a data de publicação deste material (01 de novembro de 2012). Informações contidas neste guia são fornecidas pelo Grupo Companhia, empresa de comunicação focada no segmento do turis- 
mo com mais de 10 anos de atuação e responsável pelo programa Companhia de Viagem apresentado por Marcio Moraes. Verifique diretamente com o prestador de serviço listado neste guia sua política de venda, trocas, reservas, contratações, 
devoluções e cancelamentos. A American Express não se responsabiliza pelos custos cobrados por prestadores de serviços terceiros listados neste material. Verifique diretamente com o estabelecimento se os cartões American Express são aceitos.



Vida noturna, esportes e ecoturismo: o que não falta em Cancún são opções de 
entretenimento para gastar as energias! Começando pelas baladas, é imprescindível 
conhecer o Coco Bongo, que tem performances de dançarinos, acrobacias e enormes 
telões para completar o show. O estilo de música lá é o eletrônico, mas quem quiser 
dançar ou apreciar uma autêntica salsa, deve ir ao Señor Frogs. Já o popular Basic 
toca de hip hop a reggaeton. As opções de passeios e ecoturismo também são varia-
das. Na Isla Mujeres, é possível nadar com os golfinhos no parque ecológico Garrafón, 
além de curtir as praias paradisíacas e entrar em contato com a natureza. Quem quiser 
se aventurar pelas profundezas do oceano pode praticar mergulho na ilha Cozumel. 
Para ir com as crianças, o parque Hidden Worlds, em Tulum, é a escolha ideal que 
combina aventura, natureza e as mais belas ruínas maias.

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
Basic
www.basicancun.com
+52 998 883 2180

Coco Bongo
www.cocobongo.com.mx 
+52 998 883 5061      

Cozumel
www.islacozumel.com.mx
+52 987 872 7585 

Garrafón
www.garrafon.com
+52 800 727 5391 
 
Hidden Worlds
www.hiddenworlds.com
+52 800 681 6755 
 
Señor Frogs
www.senorfrogs.com
+52 998 883 1092

Acima: Cozumel (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Coco Bongo (foto de divulgação) 
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Na região leste da península estão os dois melhores shoppings de Cancún: o La Isla  
é ao ar livre e tem lojas como Diesel, Guess, Boss, MAC, Nine West e outras. Já  
o Kukulkan Plaza conta com uma loja Duty Free, a rede de departamentos Liverpool  
e ainda uma ala chique, a Luxury Avenue, além de diversas lojas de roupas, biquínis 
e moda praia. O Plaza Las Americas é um dos maiores shoppings centers da região, 
localizado no centro do balneário, na Avenida Tulum. Pra comprar souvenirs como 
copinhos de tequila e sombreiros, o melhor lugar é o Ki Huic. Já quem procura 
artesanatos mais exclusivos e arte local vai encontrar tudo isso por preços incríveis  
no Mercado 28.

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Ki Huic
+52 998 884 3347

Kukulkan Plaza 
www.kukulcanplaza.com 
+52 998 193 0160      

La Isla
www.laislacancun.com.mx
+52 998 883 5025 

Mercado 28
SM 28, Centro, Cancún 
 
Plaza Las Americas
www.las-americas.com.mx 
+52 998 887 3863
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Acima: Compras em Kukulkan Plaza (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Compras em Kukulkan Plaza (foto de divulgação) 
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Em pleno Caribe, não há nada como ficar à toa apreciando a natureza e os cenários 
paradisíacos. A duas horas de Cancún, o sítio arqueológico de Tulum é um dos 
destinos mais apreciados pelos visitantes da região, com ruínas incríveis e uma praia 
sossegada e livre do agito da cidade. A simpática Playa del Carmen, no coração 
da Riviera Maya, é outro destino que não pode passar despercebido: agitada mas 
nem tanto quanto Cancún, com praias tranquilas, lojinhas e restaurantes – tem um 
charme próprio. O ecoparque temático Xcaret, o maior da região, merece uma visita: 
dá para fazer flutuação com os peixes, mergulhar com golfinhos e tubarões, observar 
a fauna local (pumas, jaguares, antas, peixes-boi) e ainda assistir a espetáculos de 
folclores maias e astecas. Outra visita imperdível é o sítio arqueológico Chichen-Itza 
e a impressionante pirâmide Kukulcan, uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo 
e uma das principais heranças da civilização maia. Para quem quer desfrutar do 
melhor conforto que Cancún pode proporcionar, o local perfeito é o Moon Spa & 
Golf Club, onde os visitantes podem praticar golfe ou fazer uma massagem relaxante. 

RECREAÇÃO

Chichen-Itza 
www.chichenitza.com 
+52 999 923 2287 

Moon Spa & Golf Club 
www.moon-palace.com 
+52 998 881 6000

Playa del Carmen 
www.playadelcarmen.gob.mx 
 
Tulum 
www.turismo.tulum.gob.mx 
 
Xcaret 
www.xcaret.com 
+52 998 883 0470 

ONDE RELAXAR

Acima: Playa del Carmen (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Ruínas Mayas (foto de divulgação) 
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