
viagem

Tulum é o destino da moda. Praia, água quente, calor e gente bonita. A maioria 
opta pelos tradicionais pacotes feitos em modo Tudo Incluído. Não deixa de 

ser uma boa escolha, mas saiba que pode ter uma experiência mais genuína e 
rústica do México, optando por um dos vários boutique hotels, situados na 

zona costeira de Tulum. Uma vez indo, não vai querer outra coisa…
POR catarina duarte
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Bem-vindos
a Tulum,

o México em modo “sopas e descanso”.

Tulum fica no estado mexicano de Quintana 
Roo, na Península de Yucatán, na famosa região da 
Riviera Maya. Ficou conhecida, principalmente, 
por causa das ruínas que estão na beira-mar. 

Fica a cerca de hora e meia do aeroporto  
de Cancun, e conta com uma extensão de 15 qui-
lómetros de praia. Os restaurantes, lojas e hotéis 
estão todos perto e dá para percorrer a estrada de 
bicicleta.

 Esta zona é procurada por pessoas que preten-

dem um outro tipo de férias. É certo que também 
vão em busca de calor e praias de água quente, mas 
são mais exigentes e querem desfrutar da privaci-
dade que o local proporciona. Os restaurantes são 
de topo e as lojas também. Mesmo sendo uma zona 
mais cara, tem opção de pousadas e de hostels, com 
preços a partir dos 30 dólares por noite. 

Aqui tudo flui de forma natural e relaxada, por 
isso, se procura descansar e comer bem, esta é a 
zona perfeita.
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?????

ONDE FICAR A DORMIR:

Casa Malca, a Mansão de Pablo Escobar
O grande destaque nesta zona vai para a casa 

daquele que foi um dos maiores narcotraficantes 
do mundo, Pablo Escobar. Situada à beira-mar, esta 
casa ficou abandonada após a morte do colombia-
no, em 1993. Em 2012 foi comprada pelo coleciona-
dor de arte nova-iorquino, Lio Malca, que renovou 
o espaço e a tornou num boutique hotel. Na origem, 
contava apenas com 8 quartos, mas depois das 
obras de remodelação passou a ter 42. Com uma de-
coração ousada, onde se destacam as obras de arte 
do proprietário, esta casa é das melhores opções de 
alojamento em Tulum. Destaque para a entrada for-
rada com cascos de árvores, os dois cadeirões e sofá 
suspensos e os vestidos de noiva, colocados como 
se de cortinas se tratasse.

Os quartos são amplos, modernos e luminosos. 
A piscina é outra das atrações, com uma entrada 
secreta para uma piscina subterrânea, descoberta 
aquando das obras e que ainda hoje se mantém.

As camas de rede e os sofás de praia fazem as 
delícias dos clientes. Outra delícia é o pequeno-al-
moço. Do mais completo e saboroso que pode exis-
tir, com destaque para o pão e bolos caseiros, feitos 
diariamente por um pasteleiro. Aqui vai ter a expe-
riência completa, e não é todos os dias que se pode 
dizer que se ficou na casa de Pablo Escobar.

Be Tulum
Este hotel faz parte de um grupo de outros, todos 

vizinhos: o Be Playa e o Nômade.
Num estilo boho chic, este hotel destaca-se pela 

decoração e localização dos quartos, estando a maio-
ria junto à praia, no meio de muitas árvores, o que dá 
a sensação de estarmos na selva. Tente ficar num dos 
quartos do piso inferior, com piscina privada. O pe-
queno-almoço é diverso e de extrema qualidade. Des-
frute do dia, nas camas de praia, e deixe-se ficar para 
almoçar no restaurante: à beira-mar. Acredite que vai 
valer a pena!

Azulik
A nível visual, este é dos mais deslumbrantes de 

todos. Com um estilo completamente environment-
-friendly, cumpre o conceito a rigor. Toda a estrutura 
é feita em madeira, a água usada nos quartos provém 
de um cenote, a luz faz-se à base de velas (é isso mes-
mo, não há eletricidade nos quartos, apenas duas to-
madas elétricas) e o banho é tomado numa banheira 
sem chuveiro, onde dispõe de uma malga para ir pas-
sando água no corpo. Só estes pormenores já tornam 
o hotel diferente, mas prepare-se que há muito mais! 
Mal chega, fazem-lhe um ritual de limpeza dos “ma-
les” e advertem-no para não ter comida nos quartos, 
sob o risco de ter a visita dos guaxinins. No meu caso, 
mesmo sem comida, recebi dois, mas como estava à 
luz das velas, nem dei por eles…

O pequeno-almoço, em relação aos hotéis mencio-
nados anteriormente, foi o menos elaborado.

É um hotel que merece, sem dúvida, uma visita, 
pois não deixa de ser uma experiência única, mas tem 
de ir de espírito aberto.

ONDE COMER:
À hora de almoço, as melhores opções estão na 

praia. Qualquer um dos anteriores hotéis tem restau-
rante com comida muito boa. No Philosophy, da Casa 
Malca, o destaque vai para o ceviche, o hummus e o 
guacamole. Dos melhores que comi em Tulum!

Nos restaurantes dos hotéis, mencionados acima, 
tem de tudo um pouco e constituem uma opção que 
dificilmente irá desiludir.

Kin Toh
O restaurante do Azulik só abre a partir das 5h 

da tarde, mas é sem dúvida um dos restaurantes de 
topo. Tem várias zonas distintas, com destaque para 
as mesas em forma de ninho e a zona de sushi, so-
mente acessível através de uma ponte suspensa. Vá 
logo cedo, para ver o pôr do sol bem do alto, enquanto 
desfruta de uma bebida.

Mur Mur
Como na maioria dos restaurantes bem concei-

tuados em Tulum, deve fazer reserva antecipadamen-
te e contar, ao receber a confirmação, com um adian-
tamento de 30 dólares, valor que depois é deduzido 
na conta final. Ambiente descontraído, com comida 

muito saborosa e muito bem confecionada. O porco, 
cozinhado no forno a lenha, é um dos “reis” do menu. 
A carne desfaz-se ao corte, de tão suave.

Arca
Neste restaurante o conceito é um pouco diferen-

te, com cozinha gourmet de autor. A céu aberto, tal 
como os próximos que menciono, e com um serviço 
de excelência. As doses não são grandes, mas o sufi-
ciente para apreciar a mistura de sabores.

Gitano Tulum
Este restaurante tem um bar “cheio de pinta”, onde 

pode beber até a sua mesa estar pronta. Quando reser-
va, tem também que fazer um depósito de 25 dólares, 
os quais perde se cancelar a reserva com 24h de ante-
cedência ou menos. As doses são grandes e caseiras. Há 
dias específicos com  música ao vivo e outros com DJ. 
Ambiente bonito e com serviço simpático. O proprietá-
rio está sempre atento e tem o cuidado de vir cumpri-
mentá-lo à mesa. A comida é saborosa e as doses fartas.

 
Casa Jaguar

Outro restaurante da moda é a Casa Jaguar. Divi-
de o espaço com várias lojas de roupa e dois cafés. A 
área forma um quadrado e as mesas ficam no meio. 
Um ambiente romântico, onde se come à luz das ve-
las. A grande surpresa foi a entrada de carne de por-
co com a pele estaladiça, fazendo lembrar os nossos 
torresmos. Nem quero imaginar as calorias, mas este 
não pode mesmo deixar de comer.   
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