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Belize

Por Raquel Furtado

Um país pequeno e extraordinário
Belize é um pequeno país da América Central, limitado
pelo México e Guatemala e banhado pelo nosso queridinho mar do Caribe. Tive a oportunidade de passar
uma semana no país e voltei apaixonada. Já não vejo
a hora de voltar e conto aqui o porquê.
s Blue Hole
Sobrevoar o Blue Hole foi um dos momentos mais
mágicos da minha vida. Tudo ali impressiona: o
tamanho, a profundidade, o formato circular perfeito e as águas com aquele tom “azul turquesa
Caribe” em volta. O vôo é feito com a empresa
Maya Island Air. O Blue Hole é uma caverna vertical formada há milhares de anos que foi coberta
por água e se tornou um buraco submarino. Ele é
o maior do mundo nesse estilo.

s Hospedagem e Roteiro
Belize tem muito a oferecer e o melhor jeito de
aproveitar um pouquinho de tudo é se hospedando em vários pontos do país. A ilha de San Pedro
é a principal e mais turística. Depois, recomendo uns dias em Placencia, San Ignacio (o Ka’ana
Boutique Resort é incrível) e Toledo.
s

s Mergulho no Mar do caribe
Com a segunda maior barreira de corais do mundo e a mais
extensa de coral vivo e preservado, o país recebe turistas de todos os continentes em busca de uma experiência sub-aquática.
Eu fiz dois mergulhos, ambos nas Silk Cayes - 3 pequenas ilhas
próximas a um paredão vertical de corais. Vi tubarões, lagostas, barracudas, tartarugas e outros diversos peixinhos.

Atrações

Além do Caribe, Belize oferece uma infinidade de
atrações. Vi mais de 5 cachoeiras incríveis por lá (não
perca essa: Rio Blanco), caminhei por várias cavernas
(Blue Creek, por exemplo, não pode faltar no seu roteiro) e ainda aproveitei para conhecer mais sobre a
cultura Maia com as famílias que vivem em Toledo.
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