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Além das praias caribenhas: 
Uma viagem pela história e 

natureza de Belize 

Belize é um país caribenho 
entre o México e a Guatemala 
e que reúne as praias mais be-
las de mar azul turquesa, típi-
cas da região. Com antigos tem-
plos maias e natureza selvagem, 
o país oferece várias opções de 
aventura. O sumidouro natural 
Buraco Azul é uma das atrações 
mais conhecidas. A pequena ex-
tensão territorial do país, combi-
nada com uma malha rodoviária 
que se estende por todo territó-
rio, torna Belize um ótimo des-
tino para uma viagem de carro 
imersiva, que inclui, mas não se 
limita, à costa paradisíaca. A lo-
cadora Enterprise Rent- A-Car 
separou algumas dicas: 

Chegada 

O Philip S.W. Goldson Inter-
national Airport é o principal 
do país, localizado na Cidade de 
Belize, onde é possível alugar um 
carro. Um 4x4 é altamente reco-
mendável. No geral as estradas 
são boas, mas eventualmente al-
guns trechos vão ser de terra ou 
ter buracos. O GPS também é es-
sencial já que a sinalização é es-
parsa e você, provavelmente terá 
dúvidas se está no caminho cer-
to em alguns momentos, mas em 
último caso pedir informações à 
simpática população local não 
será um problema. 

A maior cidade do país con-
ta com centros históricos e cul-
turais charmosos e bela arquite-
tura colonial. Para aqueles que 
gostariam de prolongar sua es-
tadia e explorar Belize melhor, 
há a opção de pegar outro voo ou 
viajar de barco para pontos de 
mergulhos populares, inclusi-
ve o impressionante Great Blue 
Hole, conhecer a segunda maior 
barreira de corais do mundo e 
aproveitar as praias idílicas de 
Ambergris Caye e San Pedro. 

Principais rodovias 

As principais rodovias são 
a Phillip Goldson ou Northern, 
que conecta a capital até a fron-
teira com o México; George 
Price ou Western, o caminho 

para quem segue pelo oeste do 
país; a pitoresca Hum mingbird, 
além da Coastal e Southern 
para quem vai explorar o sul. 

Destinos para road trips 

Placencia 

Uma península com apro-
ximadamente 25 quilômetros 
de extensão tomada por be-
las praias de águas turquesas, 
boas para mergulho, além de 
várias reservas naturais. Para 
chegar até lá, pegue a George 
Price Highway, que oferece pa-
radas como o zoológico de Belize 
e um desvio até 
o Monkey Bay 
Wildlife, santuá-
rio e centro am-
biental educati-
vo. Depois siga 
pela Coastal hi-
ghway, com a 
Melinda Forest 
Reserve no cami-
nho, e a Southern 
High way. Já na 
península, antes 
de chegar à cida-
dezinha praiana 
de mesmo nome, 
a Placencia High-
way leva às be-
las praias de 
Riversdale e Maya. Não deixe 
de visitar o Cockscomb Basin 
Jaguar Pre serve para ver jagua-
res e conhecer mais da fauna da 
região. 

Cayo District 

Um dos templos maias an-
tigos e bem conservados de 
Belize, o Caracol, fica no coração 
da Reserva Florestal Chiquibul 
das Montanhas Maya, no dis-
trito de Cayo, no oeste do país. 
A Western Highway te leva até 
lá. O local impressiona não ape-
nas pelo tamanho, mas também 
pelo imenso sistema de campos 
agrícolas e pela estrutura ela-
borada para a época. A viagem 
até lá dura em torno de qua-
tro horas, por isso, vale firmar 
base um pouco antes, em San 
Ignacio, ou Santa Elena. Ficar 
por ali também é uma boa ideia 
até para explorar outros te-
souros maias, fazer trilhas na 

reserva Mountain Pine Ridge 
Forest, praticar rafting, visitar 
cavernas e cachoeiras. 

Hummingbird Highway 

Uma das principais rodovias 
do país, e com certeza a mais pi-
toresca. A Hummingbird conec-
ta o Cayo District a Southern 
Highway e conta com atrações 
como o Blue Hole National Park e 
sua piscina natural, e as cachoei-
ras e trilhas de Billy Barquedier 
National Park. O trajeto que pas-
sa no meio da região mais mon-
tanhosa do país  torna o cami-
nho tão interessante, quanto os 
destinos. 

Norte do país 

O interior da parte Norte do 
país geralmente é o mais prete-
rido pelos turistas, mas não deve 
ser deixado de lado. A partir de 
Belize City, a PhilipGoldson leva 
até o santuário Crooked Tree 
Wildlife, ótimo para observa-
ção de aves e que oferece tours 
de barco, guiados e até aula de 
culinária. Seguindo pela estrada 
chega ao Corozal District e a ci-
dade de mesmo nome. A heran-
ça maia, da antiga cidade costei-
ra de Santa Rita, impressiona. A 
atração arqueológica mais conhe-
cida é Cerros, acessada de barco 
ou por uma estrada de terra na 
estação seca. O local possui um 
aglomerado de pirâmides dentro 
de uma praça central, com o tem-
plo principal medindo mais de 15 
metros, oferecendo uma vista pa-
norâmica do mar. O vilarejo de 
pescadores Sertanejera e a reser-
va natural Shipstern Wildlife.
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Belize é um país entre o México e a Guatemala

Como cumprir suas metas de 2020
A chegada de um novo ano é 

sempre um bom momento para 
pensar em novos feitos e possi-
bilidades: conquistar a indepen-
dência financeira, viajar para o 
exterior, perder peso, fazer um 
novo curso ou especialização. 
Traçar metas é muito impor-
tante para alcançar os objeti-
vos em 2020, mas muitas vezes 
as pessoas não sabem adminis-
trá-las e acabam desistindo an-
tes mesmo de começar. É claro 
que é importante definir uma 
ou mais metas, mas, mais do 
que isso, é fundamental ter pla-
nejamento e método para alcan-
çá-las. Afinal, é preciso saber de 
que maneira você vai “chegar 
lá”.

Pensando em auxiliar as pes-
soas que desejam concluir essa 
missão, inspirado em seu livro 
“Esteja, Viva, Permaneça 100% 
Presente”, o ex-nadador da Se-
leção Brasileira e atual empresá-
rio, Joel Moraes, listou um pas-
so a passo do seu método próprio 
que o levou a ser um dos maio-
res atletas do Brasil, lembrando, 
sempre, que pode ser utilizado 
para qualquer área da vida, não 
apenas no esporte. Vamos lá?

Tenha uma Rotina 
de Entrada

Trata-se de uma rotina para 
iniciar o dia, pois ter rotina é 
liberdade.

1) Aplique a regra TLA - Tocou, 
Levantou, Água. Em outras pa-
lavras, quando o despertador 
tocar, levante e se envolva com 
água. Pode ser beber água com 
limão, lavar o rosto, o que você 
quiser;
2) Pratique Exercício Físico;
3) Faça banho de contraste, ou 
seja, ainda com corpo aquecido, 
tome um banho gelado;
4) Inicie o dia com palavras de 
Poder;
5) Pratique meditação. Antes 
de iniciar o dia, pergunte o que 
você quer, por que você quer e o 
que você precisa fazer para ter o 
que você quer?;
6) Faça um café da manhã 
saudável;

Entre em Estado de Pico; 
Nunca negocie sua rotina de 
entrada, pois ela é a estratégia 
para garantir a alta performan-
ce do seu dia.

Preparação do Dia

1) Faça seu To Do List - ou seja, 
a lista de coisas que precisa fa-
zer ao longo do dia;
2) Defina sua Big Win- que é a 
coisa mais importante que você 
precisa fazer no dia;
3) Enumere a lista - saiba o que 
tem que fazer por ordem de re-
levância e urgência. Comece 
sempre pelas atividades mais 
chatas e trabalhosas;
4) Start - simplesmente comece, 
mas mantenha o foco.

Ação

Pratique a técnica Pomodo-
ro, ou seja, dedique-se por 25 mi-
nutos a uma atividade e pause 5 
minutos. E assim sucessivamente 
nos períodos da manhã, da tarde 
e da noite. 

Tenha uma Rotina 
de Saída

1) Ao terminar suas tarefas do 
dia, imediatamente dedique seu 
tempo para a família;
2) Em seguida, defina um horá-
rio para leitura, estudos, para 
assistir documentários;
3) Tome um banho quente e co-
mece a meditar, a relaxar;
4) Vá para a cama, pois o am-
biente deve te ajudar a continu-
ar relaxando até dormir.

Pratique a regra da 
Recompensa e Aprendizado

Se você foi altamente pro-
dutivo em um dia, você pode se 
presentear com um tempo livre. 
Afinal, um campeão não quer 
ser nem vilão e nem mocinho, 
apenas um campeão.
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Ano novo, novas metas

Visite nosso site: www.cantareiraviagenseturismoeturismo.com.br
     (11) 99773-2721

Venha conhecer Atibaia - 
Turismo Religioso, Turismo 

de Aventura, Turismo, 
Turismo Rural e outros.


