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BEM-VINDO
Belize, um país de língua inglesa na América Central, oferece a você um conjunto sem igual de experiências ricas 
e gratificantes. Milhares de acres de florestas intocadas estão prontos para ser explorados por você, incluindo 
uma das únicas reservas ecológicas de onças-pintadas do mundo. E você não estará cercado por uma multidão 
de viajantes: em vez disso, irá sentir como se os seus pés fossem os primeiros a deixar pegadas na terra.

Dê um mergulho em meio a espécies marinhas exóticas, ao longo da maior barreira de corais do Hemisfério Ociden-
tal. Refugie-se em uma de nossas várias ilhas tropicais. Visite três dos quatro atóis de corais do mundo e mergulhe 
no Grande Buraco Azul, com 125 metros de profundidade. Descubra a nossa mais 
alta cachoeira e o mais extenso sistema de cavernas da América Central, ou então 
visite a maior concentração de sítios arqueológicos maias da região.

Nossa harmoniosa mistura de povos proporciona tradições culturais e culinárias 
que aguardam a sua descoberta! Temos um confiável sistema de transportes 
e restaurantes de prestígio internacional. Aqui, você pode desfrutar de uma 
grande variedade de aventuras antes de retornar para o revigorante conforto de 
seu hotel, quando estiver pronto para descansar.

Esperamos que esse prático guia de viagens sirva de auxílio para você planejar 
as suas férias. Venha curtir Belize!

Belize tem uma população de aproximadamente 311 mil simpáticos habitantes. A língua oficial é 
o inglês, que é amplamente falado no país. Os belizenhos também falam o kriol, um idioma que 
tem o inglês como base. Outras línguas faladas pelo país incluem o espanhol, o maia, o garifuna 
e o mandarim. 

 
Belize se estende por aproximadamente 297 quilômetros de norte a sul e 120 quilômetros de les-
te a oeste. 

O clima de Belize é subtropical com a predominância de ventos alísios frescos que sopram do 
Caribe e uma temperatura média de 26° C. Belize apresenta duas estações: uma estação seca, 
de dezembro a maio, e uma chuvosa, de junho a novembro.

 
Independente da Grã-Bretanha desde 1981, Belize (antigamente chamado de Honduras Britânicas) 
possui um governo parlamentarista eleito democraticamente, sendo também um Estado-membro 
da Commonwealth. 

                 QUEM SOMOS



O viajante rumo a Belize deve possuir um passaporte válido por no mínimo três meses a contar da 
data de desembarque e uma passagem de volta com recursos suficientes para cobrir a sua estadia.

Turistas receberão uma autorização de permanência por um período de um mês, sendo possível 
prorrogá-la através de solicitação ao Departamento de Imigração. 

Não são exigidos vistos para cidadãos dos EUA e seus territórios, Canadá, Reino Unido e seus 
territórios, União Europeia, países do Caribe e da América Central, Argentina, Brasil e Uruguai. 

Para turistas que irão a Belize em veículos terrestres/barcos  vindos da Guatemala ou do México, 
é necessário obter uma autorização de importação temporária no momento da entrada no país. 
Autorizações para veículos e embarcações são válidas por 30 dias. Para maiores informações so-
bre vistos e passaportes, visite TravelBelize.org ou consulte seu consulado ou órgão de Imigração. 

Menores de 18 anos deverão ter a devida documentação, incluindo um passaporte válido e uma 
carta de autorização dos pais. Menores viajando com apenas um dos pais necessitam de uma 
carta de autorização com firma reconhecida, assinada pelo pai ou mãe que não viajará, indicando 
consentimento para a viagem. 

Os animais de estimação deverão estar acompanhados de um certificado veterinário emitido por um médico 
veterinário com registro profissional no país de origem e de uma autorização de importação da Belize Agricultural 
Health Authority (BAHA), telefone +501-223-1653.

Pelo ar: todas as linhas áereas comerciais aterrissam no Aeroporto Internacional Phillip Goldson (PGIA) em Ladyville, 
a poucos minutos da Cidade de Belize. Jatos particulares necessitam liberação pela Belize Airport Authority e 
Departamento de Aviação Civil, no PGIA. 

Por terra: há dois postos principais de fronteira em Belize: Santa Elena, na fronteira norte com o México, e Benque 
Viejo del Carmen, na fronteira oeste com a Guatemala.

Pelo mar: os portos onde embarcações poderão obter liberação alfandegária e imi-
gratória estão localizados na Cidade de Belize e San Pedro Town (Distrito de Belize), Big 
Creek e Dangriga Town (Distrito de Stann Creek) e Punta Gorda Town (Distrito de Toledo).

Imposto de hospedagem em hotel: 9%
Imposto sobre venda de produtos e serviços: 12,5%
Taxa de embarque em aeroporto: US$ 39,25
Taxa de saída do país por via terrestre: US$ 18,75

INFORMAÇÕES GERAIS
PARA O TURISTA



A moeda de Belize é o dólar belizenho (BZ$). Um dólar americano é o equivalente a dois dólares 
belizenhos e não há flutuação de câmbio. A moeda americana é aceita prontamente em todo o 
país. Há caixas eletrônicos localizados nas principais cidades e vilas de Belize e a maioria aceita 
saques em dinheiro com cartão de crédito.

A rede elétrica em Belize opera em 110 volts. Em quase todos os locais, o fornecimento de energia 
é estável. Geralmente, os hotéis de luxo contam também com geradores reservas.

Em Belize, a água da torneira nas cidades e nas vilas é tratada, sendo própria para o consumo, 
assim como o gelo das bebidas. Água mineral em garrafa também pode ser encontrada no país.

Traga roupas leves e casuais, preferencialmente feitas com tecidos naturais, e não se esqueça dos 
chinelos. Confira com sua agência de viagens a roupa a ser utilizada em atividades de aventura.

Belize está localizado a 6 horas antes de Greenwich (GMT -6), na Hora Central dos EUA. Não é 
praticado horário de verão.

INFORMAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Belize dispõe tanto de hospitais públicos como privados. Há hospitais localizados em centros urbanos, e profissionais 
de Enfermagem podem ser encontrados nas áreas rurais. 

 
• Para emergênciais policiais: ligue 911 
• Para emergências médicas e corpo de bombeiros: ligue 90 

CHEGANDO A BELIZE
Nos EUA, Canadá, Caribe e América Latina, há voos internacionais sem escalas para 
Belize em Atlanta, Charlotte, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Newark e San Salva-
dor. Estes pontos de acesso oferecem conexões práticas para boa parte do mundo. As 
companhias aéreas que atendem Belize são: Delta Air Lines, American Airlines, Conti-
nental Airlines, US Airways e Avianca. A Cidade da Guatemala e Flores, San Pedro Sula 
e Roatán, em Honduras e Cancún, no México, são atendidas pela Tropic Air.



Dirigir até Belize pode ser uma aventura com muito para se ver e fazer. Dependendo da rota, 
uma viagem pelo México partindo dos EUA pode levar de 2.170 a 3.220 km. Viajar até Belize via 
Cancún, Cidade do México e Chetumal é confortável, relativamente rápido e barato. Rodovias para 
todas as condições de tempo interligam as demais cidades mexicanas com a cidade fronteiriça 
de Chetumal, onde regularmente há ônibus para a Cidade de Belize. Os ônibus da empresa ADO 
fazem viagens entre Cancún e Belize. Serviços de ônibus operam regularmente entre Tikal (Flores) 
na Guatemala e a Cidade de Belize.

Para turistas viajando pela América Central, uma opção viável é viajar para dentro e fora de Belize 
utilizando barco. Há táxis aquáticos operando regularmente, que partem de Punta Gorda, no sul 
de Belize, para Guatemala e Honduras. Os táxis aquáticos também circulam entre Chetumal, no 
México e San Pedro, na ilha belizenha de Ambergris Caye. 

Para uma visita de um dia a Belize, muitas das principais empresas de cruzeiros internacionais 
oferecem o nosso país como um popular porto de escala em seus itinerários semanais. Uma rápi-
da visita em um cruzeiro irá instigá-lo a retornar por mais tempo.

DESLOCANDO-SE EM BELIZE 
A opção mais rápida de viajar internamente em Belize é por meio de aviões pequenos e seguros, e o serviço de 
táxi aéreo, com voos regulares, é bastante confiável. Os voos levam os visitantes a todas as partes do país, e pro-
porcionam uma vista panorâmica que deixa qualquer um  desejando uma viagem mais longa. As companhias 
aéreas locais incluem: Tropic Air, Maya Island Air, Javier’s Flying Service e Caribee Air Service. A Astrum Helicop-
ter Service também fornece voos Charter pelo país. 

 
O ônibus é a maneira mais barata de deslocamento em Belize, com Cidade de Belize e Belmopan servindo como os 
principais terminais de ônibus para os demais distritos do país. Os ônibus fazem viagens de ida e volta para as cidades 
menores várias vezes ao dia, com paradas ao lado da estrada em vilarejos e outras 
atrações turísticas. No entanto, alguns dos vilarejos mais remotos poderão ter apenas 
uma viagem diária. Consulte alterações de horários nos principais feriados de Belize.

As principais rodovias de Belize são asfaltadas e proporcionam paisagens do interior do 
país que são de tirar o fôlego. Muitas das estradas auxiliares que levam a vilas e atrações 
turísticas são estradas de terra. As leis de trânsito em Belize seguem leis de padrão inter-
nacional e o sentido de circulação é pela direita. Há locação de veículos no aeroporto PGIA, 
na Cidade de Belize, e em várias outras cidades. Os motoristas deverão ter uma carteira de 



motorista internacional, que poderá ser usada por até 90 dias. Postos de gasolina podem ser encon-
trados nas principais cidades do país, mas são menos comuns em rodovias e vilarejos.

Tanto o Terminal Marinho de Belize quanto o Terminal de Táxi Aquático Fort Street Tourism 
Village oferecem serviço de táxi aquático de hora em hora, para destinos turísticos popu-
lares como as ilhas de Caye Caulker e Ambergris Caye. Táxis aquáticos também realizam a 
rota entre Caye Caulker e San Pedro, e de San Pedro a Corozal Town. Operadoras de turismo 
registradas oferecem tours e transporte da Cidade de Belize, Dangriga, Hopkins, Placencia e 
Punta Gorda para os atóis e ilhas da costa.

Ano Novo – 1º de Janeiro
Dia dos Herois Nacionais – 9 de março
Sexta-Feira Santa, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa e Segunda-Feira de Páscoa
Dia do Trabalho – 1º de maio 
Dia da Commonwealth – 24 de maio
Dia de St. George’s Caye – 10 de setembro
Dia da Independência - 21 de setembro
Dia de Colombo (Pan American Day)  – 12 de outubro
Dia da Chegada dos Garifunas – 19 de novembro
Natal e Boxing Day – 25-26 de dezembro

CALENDÁRIO DE EVENTOS  

Carnaval de San Pedro: um carnaval de três dias para celebrar o Tempo Pascal. É uma celebração anual que 
começa três dias antes da quarta-feira de cinzas. 

Festival de Artes e Música da Calçada de Placencia: artistas plásticos e performáticos de Placencia e de todo o 
Belize exibem seus melhores trabalhos no calçada histórica de Placencia. Adquira a arte de Belize e descubra a 
vibrante cena musical do país. 

Corrida de Canoagem de La Ruta Maya: uma desafiadora competição de cano-
agem com duração de múltiplos dias, realizada em uma arriscada rota de rios 
que atravessam Belize. A rota vai do oeste ao leste pelos rios Macal e Belize.

Semana Santa em Benque Viejo: uma tradição religiosa de grande significa-
do, que atrai centenas de pessoas de todas as idades. A celebração se inicia 
no Domingo de Ramos. A comunidade participa com a criação de elaboradas 
tapeçarias de serragem ao longo da rota de procissão do Santo Enterro. 



Eco-Challenge da Laguna de San Pedro: uma corrida de caiaques de 67,5 km com a duração de 
dois dias, iniciando no lado da laguna em Ambergris Caye em direção a Robles Point, onde as 
equipes acampam. A corrida termina em San Pedro Town. 

Semana do Livro: evento celebrado em San Ignacio, a Semana do Livro é um interessante fim de 
semana com eventos que tratam da promoção de publicações do país, livros e leituras. 

Festival do Caju: realizado em Crooked Tree Village, este festival celebra a estação da colheita do caju, 
com música ao vivo, vinhos de caju, doces, pratos típicos do Caribe e jogos como principais atrações.

Feira Nacional de Agricultura: feira realizada anualmente em nossa capital, Belmopan. Os des-
taques são a diversificação da agricultura, rodeios, pecuária, artesanato, música, jogos e culinária.

Festival do Chocolate: o festival abre com uma noite de degustação de vinhos e chocolates, com a apre-
sentação de vinhos locais e internacionais e coquetéis a base de chocolate. No sábado, a feira de culinária  
“Sabor de Toledo” traz mostras de chocolates e um grande número de atividades relacionadas ao cacau. 
No festival também há atividades para as crianças, viagens marinhas e apresentações musicais.

  
Festa da Lagosta de San Pedro, Placencia e Caye Caulker: em comemoração à abertura da tempo-

rada da lagosta, estas três localidades oferecem uma semana repleta de atrações. Uma ampla variedade de pratos 
é apresentada e atividades como torneios de pesca, corridas de bicicleta e eventos sociais são realizadas.

Pibil Fest: realizado no vilarejo de Progresso, no distrito de Corozal, celebra a forma tradicional de cozinhar o porco na 
culinária maia. “Pibil”, que significa “enterrado” faz alusão à tradição maia de enrolar o porco em uma folha de bana-
neira para então assá-lo em um braseiro debaixo da terra. O festival também conta com várias outras atividades.

Festival Internacional de Cinema de Belize: cinco dias emocionantes com o cinema do Caribe e da América Central.

Festival Internacional Costa Maya: realizado em Ambergris Caye, conta com a presença de grupos musicais da 
América Central e do México, assim como danças típicas, culinária internacional, 
artes e artesanato.

Marcha do Carnaval: uma marcha anual pelas ruas de Belize que destaca nossa 
história e nossas várias culturas formadoras.

10 de Setembro: feriado nacional que comemora o Dia da Batalha de St. George’s 
Caye. Por todo o país, cerimônias oficiais, paradas e festivais de rua são realizados, 
incluindo culinária, música ao vivo e uma reconstituição no local da batalha.



21 de setembro: cerimônias oficiais e paradas comemorando a Independência de Belize são cele-
bradas, assim como diversos eventos culturais, religiosos e esportivos.

Batalha dos Tambores: uma celebração da música e da cultura do povo garifuna, na qual grupos 
competem entre si mostrando seu talento musical em cinco categorias da percussão garifuna. É 
realizada anualmente no sábado que antecede o dia 19 de novembro. 
 
Dia da Chegada do Povo Garifuna: o 19 de novembro marca a chegada do povo garifuna em Stann 
Creek e é comemorado principalmente no sul de Belize. A encenação da chegada dos garifunas é a 
principal atração, com paradas e atividades religiosas e culturais se estendendo pelo restante do dia.

Festival do Taco: visite a cidade de Orange Walk e saboreie uma grande variedade de tacos em seu 
próprio contexto cultural. Descubra o processo de fabricação da tortilla, assim como outros pratos 
deliciosos elaborados com milho, a base da alimentação desde os tempos pré-colombianos.

Desfile Natalino de Barcos: durante o período natalino, barcos são decorados e saem de Boca del 
Rio em direção ao Coconuts Hotel em San Pedro. São distribuidos prêmios para os barcos mais 
criativos e com a melhor decoração. A festa de premiação traz diversão para toda a família.

 
O Buraco Azul: explorado pela primeira vez por Jacques Cousteau, é considerado um dos melhores locais 
para a prática de mergulho no mundo.

Cavernas que foram amplamente usadas pelos antigos maias, e que hoje estão abertas tanto para explora-
dores de cavernas iniciantes como para espeleólogos experientes. 

Um caleidoscópio de cores nos corais, nas esponjas e nas mais de 500 espécies de peixes e outros animais 
marinhos em centenas de locais para a prática de mergulho ao longo da Barreira de Corais de Belize.

Os tambores e a cultura do povo garifuna, um inestimável patrimônio para a humanidade.

As imponentes e misteriosas ruínas maias e a vibrante cultura maia dos dias de hoje.

A Cidade de Belize, sua arquitetura do período colonial e a sua alegre cultura kriol.

17 parques nacionais, cada um oferecendo uma experiência única e primordial. 

Hospedagem em uma comunidade maia: uma experiência cultural inigualável em 
um vilarejo q’eqchi ou mopan.

Mais de 500 espécies magníficas de aves migratórias e residentes.

Caminhadas, canoagem, cavalgadas, navegação à vela e pescarias...  
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