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DESCUBRA ACAPULCO
Acapulco é mundialmente conhecido, não só como destino de praia, mas também como sinônimo de 
descanso e diversão. Localizado na costa do Pacífico Mexicano, apresenta um perfeito clima tropical 
durante quase todo ano, o que o torna em um lugar ideal para todo tipo de atividade, dia e noite.

A mistura de suas douradas praias com as montanhas da Serra Madre, suas florestas tropicais e lagoas, 
assim como o calor mexicano, combinam perfeitamente para oferecer uma experiência única. E não 
podemos deixar de falar das vistas espetaculares.

Em Acapulco se pode praticar tênis, golfe, boliche, vôlei de praia, futebol e squash, além de mergulho, 
esqui, pesca e windsurfing, assim como andar de jet-ski e bananas. Também existem corridas de 
touros, lutas de boxe e outras lutas que se podem aproveitar como espectador. Importantes torneios de 
golfe e tênis acontecem a cada ano em Acapulco, assim como provas de triátlon e outras competições 
de atletismo.

http://www.bestday.com.br/Acapulco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-por&utm_term=/
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PRAIAS DE ACAPULCO
Acapulco é perfeito para pratica de todos os tipos de esportes aquáticos, esportes de praia, nadar 
ou simplesmente relaxar sob o sol, pois conta com praias de diferentes tipos de ondas, como a 
Praia Revolcadero, Praia Caleta ou Praia Condessa, cada uma com diferentes características, contrastando 
com as montanhas da Serra Madre, formando uma paisagem inigualável.

Muitos dos restaurantes de praia colocam guarda-sóis, mesas e cadeiras na areia, para que seus 
clientes possam saborear seus alimentos e bebidas à beira-mar. Vários hotéis da orla contam com 
clubes de praia, tornando a estadia de seus hóspedes ainda mais confortável.

VIDA NOTURNA
Acapulco brilha nas noites com suas milhares de 
luzes que refletem na água como estrelas. Sua vida 
noturna é famosa por seus bares, clubes noturnos 
e excelentes discotecas. Para conhecê-los, 
basta caminhar pela Costera Miguel Alemán. É 

simplesmente impressionante.
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Este belo destino turístico é testemunha dos tempos pré-colombianos, da conquista, da independência 
e dos tempos modernos. No passado de Acapulco encontram-se histórias de amor e de piratas. A 
algumas quadras ao sul do zócalo, está o Forte de San Diego, uma fortaleza construída no século XVIII 
para proteger a cidade dos ataques de piratas, quando a cidade era o principal porto comercial do 
Oceano Pacífico para o continente. O Forte foi bem conservado e atualmente abriga um museu com 
interessantes exibições relativas à história do México.
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Destino para toda a família, com atrações e atividades para 
crianças, adolescentes e adultos.

Excelente infraestrutura hoteleira, para todos os orçamentos.

Espaços para realização de todos os tipos de eventos.

Vida noturna sem limites. Sem duvida, uma das melhores 
do México.

Importante porto para grandes embarcações e transoceânicos.

Variedade gastronômica.

PERFIL DE ACAPULCO
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Acapulco é um excelente destino de Praia. Aqui se pode aproveitar plenamente o sol, a areia e o mar. 
Suas praias são ideais para pratica de qualquer esporte aquático, ou simplesmente para relaxar com o 
barulho das ondas, enquanto o sol acaricia o corpo.

Porém, além das praias e do sol, também existem diversas opções para os que desejam conhecer outra 
face de Acapulco, pois é uma cidade excitante, com muitos séculos de história e cultura a serem 
conhecidos, uma vez foi participante fundamental nos tempos da conquista e da independência, assim 
como da vida moderna.

LA QUEBRADA
Os famosos mergulhadores de La Quebrada, que se lançam desde um penhasco de quase 42 metros, 
se transformaram em um símbolo da cidade e um atração em Acapulco. Por varias gerações, valente 
jovens de Acapulco se jogam deste majestoso penhasco até um estreito acesso, onde enormes ondas 
estouram nas rochas. O momento do salto é crucial e deve ser perfeitamente executado, devido as 
perigosas condições existentes embaixo d’água.

ATRAÇÕES EM ACAPULCO
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AS PRAIAS DE ACAPULCO
Acapulco é uma cidade com muitas opções quando se fala em praias. A baía e toda a orla estão repletas 
de praia. Muitos dos restaurantes de praia disponibilizam guarda-sóis, cadeiras e mesas na areia, para 
que seus clientes degustem seus alimentos e bebidas à beira-mar. Alguns deles são:

Caleta e Caletilla: encontram-se entre as tradicionais e famosas praias do jet set internacional das 
décadas de 50 e 60. Estas são protegidas de forma natural pela Ilha Roqueta, assim oferecendo 
um mar tranquilo, ideal para as crianças.

Praia Condesa: está localizada no centro da baía, no coração da Zona Dourada, caracteriza-se 
por sua grande atividade turística e comercial. O mar desta praia varia entre regular e forte. Seu 
ambiente festivo é incrível, pois nela encontram-se vários restaurantes e bares, abertos desde 
muito cedo.

Praia Icacos: é uma praia tranquila, está na parte sul da baía, com grandes hotéis e condomínios. Conta 
com todos os esportes aquáticos disponíveis em sua orla.

Barra Vieja: está na rodovia que vai para o aeroporto, a aproximadamente 27 km de Acapulco, 
é muito popular entre os habitantes e turistas. Está rodeada de pequenos restaurantes, onde 
pode-se provar um delicioso “peixe a la talla”, ou também alugar um cavalo para dar um passeio 
ao longo da praia, apreciando um bonito entardecer.

Pé da Costa: é uma praia famosa internacionalmente, pois possui espetacular pôr-do-sol.

Porto Marqués: é uma extensa baía rodeada de montanhas, cobertas pela vegetação tropical, 
com bonitas praias e mar agradável. Oferece uma grande quantidade de restaurantes de praia 
com preços acessíveis.

Ponta Diamante: é um novo, moderno e luxuoso empreendimento turístico de Acapulco, possui 
bonitas praias de mar forte, que dão para o mar aberto.

Revolcadero: está localizado atrás de Porto Marqués e apresenta mar com muitas ondas 
continuamente, como uma ressaca, pelo qual recomenda-se cuidado ao entrar em suas águas.

http://www.bestday.com.br/Acapulco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-por&utm_term=/
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CATEDRAL DE NOSSA SENHORA 
DE SOLEDAD
Localizada no Zócalo do porto e construída em 1930, 
a Catedral apresenta uma cúpula ao estilo das 
mesquitas e torres bizantinas. O interior é simples, o 
único destaque em sua decoração é o revestimento 
em amarelo ouro. A Virgem de Soledad é a patrona 
de Acapulco, desde que o Rey Felipe II enviou a 
imagem e esta foi coroada como a General do 
Exército Realista, durante a luta pela Independência 
do México.

EL ROLLO ACAPULCO
Este é um moderno parque aquático, ideal para toda a família, que oferece a muita diversão com o 
mais alto grau de segurança. Neste parque pode-se aproveitar desde uma estadia tranquila, até viver a 
experiência mais emocionante de uma vida, pois conta com tobogãs, piscinas, show de golfinhos e centros 
de consumo com deliciosos snacks.
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A CASA DE LA MÁSCARA
Localizada ao lado do Forte de San Diego, no 
chamado Corredor Cultural, A Casa de la Máscara 
oferece a seus visitantes a oportunidade de descobrir 
esta expressão artística única em sua forma. Por meio 
de máscaras multicores, os artesãos guerrerenses, 
levam os visitantes a uma fantástica viagem 
através de sua religião e cultura, uma vez que, 
em alguns povoados de Gerrero, a máscara tem 
relação estreita com as danças e tradições, além 
de ser considerada uma das mais belas formas 
de expressão de arte popular. 

GOLFE EM ACAPULCO
Acapulco conta com 4 espetaculares campos de golfe de 18 buraco, em alguns hotéis e áreas residenciais 
de grande prestígio. Cada campo oferece o que há de melhor em diversidade, desafios e contam com 
características especiais. Além disso, o Clube de Golfe Acapulco, oferece um campo de 9 buracos e 
está localizado ao lado do Centro de Convenções.

CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO
Este centro de negócios encontra-se estrategicamente localizado na Zona Hoteleira de Acapulco e 
permite atender até 15.000 pessoas. Um dos salões mãos reconhecidos é o Teotihuacán, o qual conta 
com uma área de 6.320 m², libre de colunas e com uma altura de 12 metros. O Centro Internacional 
Acapulco é a sede oficial de diversos eventos reconhecidos mundialmente.
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PESCA EM ACAPULCO
Em Acapulco, sair para pescar é uma experiência inesquecível. Próximo à baía existem diversas 
espécies de peixe, com destaque para o peixe vela de grande tamanho, bem como o dourado, o 
huachinango e o marlim, entre outros. O melhor premio a ser conquistado é o reconhecimento dos 
pescadores, que seguramente aplaudirão o bom desempenho e sempre apoiarão para que todos 
consigam pegar peixes maiores. Na Marina e no Clube de Iates, podem ser organizadas viagens 
de lanchas ou iates, para navegar até alto mar em busca de um “troféu”.

PARQUE PAPAGAYO
O Parque Papagayo é uma área natural protegida de mais de 200.000 m², que oferece a oportunidade 
de interagir com uma grande variedade de animais e aves, que migram da parte norte do continente. 
Sua biodiversidade e suas instalações se combinam para oferecer atividades culturais, recreativas e 
esportivas, fazendo deste um lugar ideal para se aproveitar um dia em família. O parque conta com 
campo de futebol, quadras de basquete e vôlei, restaurante, auditório e biblioteca, bem como piscina, 
três lagos, pista de ciclismos, pista de patinação e jogos mecânicos.
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MURAL DIEGO RIVERA
Localizado na área do Acapulco Tradicional, na casa da desaparecida Dolores Olmedo, a maior 
colecionadora de Riveras no mundo e amiga intima do pintor mexicano, com quem se relacionou 
afetivamente depois da morte de sua esposa, a pintora Frida Kahlo. Entre 1956 e 1957, Diego Rivera 
decidiu passar uma temporada em Acapulco para recuperar-se de um câncer, hospedando-se na casa 
de sua miga Dolores, realizando ali suas ultimas obres antes de morrer.

Esta casa representa um patrimônio cultural e é símbolo maior da arte de Rivera em Acapulco. Na casa 
existe um impressionante mural, chamado Exekatlkalli, que decora sua fachada, uma esculto-pintura 
em alto relevo, onde aparecem materializados as divindades da cultura Azteca: Quetzalcóatl e Tláloc.

FORTE DE SAN DIEGO
O velho Forte de San Diego, com sua singular arquitetura em forma de pentágono sempre foi parte 
essencial da fisionomia do porto de Acapulco. Hoje, este significativo monumento, é um importante 
Museu Histórico. A antiga fortaleza, que foi símbolo maior de tantos acontecimentos, mostra agora 
uma síntese de seu rico passado: a cultura dos primeiros habitantes acapulquenhos, a conquista dos 
Mares do Sul, o comércio com o Oriente, a pirataria no Pacífico, a façanha militar de Morelos e outros 
aspectos relevantes sobre este lugar e da cidade circunvizinha.
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LAGOA DE COYUCA
Nesta lagoa é possível navegar através das mais selvagens paisagens, visitar a ilha dos Pássaros, a 
ilha do homem das sete esposas, o cabal onde foi gravado o filme “Rambo II” e La Barra, lugar onde se 
unem a lagoa, o rio e o mar. Além disso, também se pode conhecer o cenário onde foi filmada a série 
de televisão “Tarzan”.

CALANDRIAS
Trata-se de populares carruagens, decoradas com balões coloridos, levadas por dois cavalos, que 
passeiam pela principal avenida de Acapulco, a Costera Miguel Alemán, desde a praça da La Diana até 
o Parque Papagayo. Neste passeio, pode-se aproveitar a paisagem local, além de admirar os grandes 
hotéis. À noite, desfruta-se de todo o ambiente de festa da cidade, pois os principais restaurantes, 
bares e discotecas, ascendem seus enormes letreiros luminosos, tornando-o uma experiência incrível.
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Acapulco, além de seduzir seus visitantes com usas belezas naturais, seu por do sol e sua intensa 
vida noturna, conquista os amantes de uma boa comida com uma enorme variedade de restaurantes, 
para satisfazer os paladares mais exigentes.

A gastronomia do porto, assim como de quase todo o estado, tem influencias pré-hispânicas, dos indígenas 
e espanholas, pelos frades na época da colonização. Os pratos típicos da região são resultados da fusão 
das duas culturas, oferecendo aos visitantes ampla diversidade, que vai desde os pratos mais típicos, como 
o pozole branco ou verde, até os pratos mais sofisticados e internacionais.

Acapulco também conta com uma grande oferta de peixes e frutos do mar, com os quais são feitos 
deliciosos pratos. No centro, nas praias ou ao longo da costa, encontram-se restaurantes típicos onde 
se preparam os frutos do mar ao estilo local e com o autentico sabor do porto, como o “Vuelve a la vida” 
e o famoso “Pescado a la Talla”.

Muitos dos melhores restaurantes de Acapulco estão localizados nas colinas e penhascos ao redor da 
baía, oferecendo românticas e espetaculares paisagens. Existem também, encantadores lugares para 
comer, que oferecem um excelente cenário, deliciosa comida e preço acessível.

TAMALES GUERRERENSES
Os deliciosos tamales guerrerenses tem seu toque especial que é definitivamente único. Podem ser 
de mole negro (uma especialidade mexicana) com carne de porco ou frango, ou de vagem com flor de 
abóbora, sempre envoltos em folha de banana, dando lhe uma consistência mais sólida e suave. 
Também existem os tamales de feijão, que são servidos cobertos com mole verde de semente de 
abóbora e os tamales feitos de doce de abóbora.

GASTRONOMIA EM ACAPULCO

http://www.bestday.com.br/Acapulco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Acapulco/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-por&utm_term=/
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CEVICHE ESTILO ACAPULCO
Sendo Acapulco um importante porto, os frutos do mar são alimentos que por sua frescura e qualidade, 
tem de ser aproveitados. O ceviche acapulquenho se prepara deixando o peixe em pedações, submersos 
em suco de limão, pelo menos uma noite antes de consumi-lo, logo, escorre-se e acrescenta-se cebola, 
suco de limão novo, pequenos pedaços de abacate, coentro, azeite de oliva, azeitonas e pimenta.

POZOLE BRANCO OU VERDE
Uma velha tradição mexicana, que nasceu no 
estado de Gerrero, é que todas as quintas é o 
dia do pozole, logo, as quintas-feiras muitos 
restaurantes de Acapulco oferecem este típico 
prato mexicano em alguma de suas promoções. 
O pozole pode ser branco, preparado com caldo 
de frango ou porco, milho de canjica, verduras e 
tostadas de milho; o verde, é a especialidade local 
que soma ao seu sabor e cor um delicioso molho 
de semente de abóbora e tomate verde.
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DOCES DE COCO E TAMARINDO
A população local sempre tirou proveito dos coqueiros e árvores de tamarindos, elaborando 

criativas maneiras de preparar o coco e o tamarindo em deliciosos doces, como o jamoncillo, 

as cocadas assadas, mazapán de coco, pirulitos e a polpa de tamarindo, sendo esta com doce, 

com pimenta e uma varias outras maneira.

RELLENO GUERRERENSE
Este delicioso clássico de Guerrero é uma 

delicia para os amantes das mesclas de 

sabores, pois, além da carne de porco, incluem 

uma mistura de frutas, verduras, temperos, 

manteiga e torresmo, tudo bem picado, 

misturado e assado preferencialmente em 

panelas de barro.
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COMPRAS EM ACAPULCO
Fazer compras em Acapulco também é parte importante da tarefa do turista. Estilistas internacionais, 
boutiques e exclusivas joalherias, são uma tentação para os amantes das compras. Existe uma grande 
variedade de lojas de roupas, artigos de praia e bazares de artesanato por todas as partes. A loja em 
Acapulco normalmente tem preços mais baixos que em qualquer outro destino turístico no México.

Com modernos shoppings com ar condicionado, pequenos bazares, inúmeras lojas e mercados ao 
ar livre, se pode encontrar qualquer coisa que se queira. A proximidade de Acapulco a Taxco, tem dado 
lugar a um enorme mercado, como criações únicas em prata, de todas as formas e tamanhos.

LA ISLA ACAPULCO SHOPPING VILLAGE
Este shopping, na exclusiva Zona Diamante reúne importantes lojas, boutiques, cinemas e restaurantes 
de qualidade internacional em suas extensas instalações, de encantadora arquitetura, que contam com 
corredores ao ar livre ao lado de um rio artificial, belas fontes, bonitos jardins e áreas de descanso. 
Para aqueles que aproveitam o prazer de ir as compras, o La Isla Acapulco Shopping Village é uma 
opção que não pode faltar no seu itinerário.

http://www.bestday.com.br/Acapulco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-por&utm_term=/
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PLAZA BAHÍA
Esta shopping conta com o mais seleto em moda internacional, assim como joalherias, sapatarias, lojas 
de móveis, artigos esportivos e restaurantes. Aproveite um ambiente familiar, alegre e tranquilo, com o 
melhor em entretenimento, pois conta com boliche, sala de jogos e um bar com televisões para assistir 
a eventos esportivos.

COSTERA MIGUEL ALEMÁN
Ao longo desta maravilhosa avenida estão as melhores lojas de Acapulco, com lojas de roupa casual e de 
praia. Marcas internacionais e estilistas locais têm suas boutiques nesta avenida, localizada frente ao mar.

MERCADO DE ARTESANATO
Localizado no centro, o Mercado de Artesanato oferece uma grande variedade de roupas e artigos 
mexicanos. Um colorido e imperdível lugar.
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VIDA NOTURNA EM ACAPULCO
Não restam duvidas que a vida noturna de Acapulco é surpreendente, iniciando a festa assim que 
o sol começa a desaparecer e terminando somente ao amanhecer. Esta fama é o torna Acapulco 
tão especial.

Pode-se começas a noite aproveitando o emocionante espetáculo dos mergulhadores, que valentemente 
se lançam de La Quebrada, desde uma altura de 35 metros. Depois ir danças, até quando o corpo 
aguentar, nas discotecas onde as festas começam à meia-noite. Para os românticos, a tranquilidade de 
um piano-bar, degustando uma saborosa bebida a luz de velas, é a opção ideal.

Muitos dos hotéis da cidade são sedes dos mais novos e populares centros de entretenimento e clubes 
noturnos. Independente de estar hospedados neles ou não, estes hotéis são pontos de reuniões de 
locais e visitantes. Alguns oferecem uma fantástica vista, outros estão ao pé da praia e outros contam 
com instalações ultramodernas, porém definitivamente, são uma excelente opção para passar uma 

excitante noite em Acapulco.

http://www.bestday.com.br/Acapulco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-por&utm_term=/
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BABY´O
Baby’O Acapulco é um dos melhores lugares desde 1976, local de reunião de gente bonita e de 
estrelas nacionais. Em um espaço com estas características, nada pode dar errado, e assim é! 
Entrar a aproveitar a Baby’O sempre é uma garantia de diversão e excelente atendimento. Não 
importa quantos dias se passa em Acapulco, a Baby’O é um lugar simplesmente imperdível!

AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMÁN
Atravessando o centro da cidade, esta avenida é local de inúmeros restaurantes, bares e clubes 
noturnos, cheios de energia, diversão e música. Nesta avenida encontra-se desde os tranquilos bares 
de musica ambiente, até as mais frenéticas casas noturnas, com Djs reconhecidos mundialmente. 
Pode-se também aproveitar para percorrer a avenida em um passeio de Calandria, deslumbrando-se 
com o show de luzes e cores que enchem a noite da cidade de vida.
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COLINAS ARRIBA
Na baía de Acapulco é marcada pelas colinas que a rodeiam, onde estão localizados os mais exclusivos 
e modernos clubes noturnos, com os melhores DJs, espetáculos de luz e som de primeira qualidade 
e as mais bonitas vistas de toda a cidade. Estes locais já fazem parte da história de Acapulco, pois são 
os lugares ideais para passar noites divertidas e vibrantes, com a certeza de sempre encontrar muita 
gente bonita e pessoas importantes do mundo todo.

PALLADIUM
Palladium está localizado na rodovia Las Brisas, mais alto que qualquer outro lugar de Acapulco. Neste 
clube se experimenta a sensação de estar suspenso no ar, enquanto se aproveita a vista da baía de 
Acapulco, através de um vitral de quase 50 metros de largura. O raio laser e a cascata de ar, são 
somente algumas das atrações que se encontram neste incrível lugar.



20

O QUE FAZER EM ACAPULCO
Nadar e bronzear-se em suas belíssimas praias.

Se encher de música, luz e energia com a vibrante vida noturna.

Observar os mergulhadores de La Quebrada, jogando-se desde quase 42 metros de altura 
em um penhasco.

Visitar o centro histórico, conhecer o zócalo, o Forte de San Diego e a Catedral de Nossa 
Senhora de Soledad.

Conhecer o Aquário Mágico Mundo Marinho e o Parque Aquático El Rollo, com tobogãs, 
piscinas e até um show de golfinhos e focas.

Alugar um barco em Praia Caleta para ir até Ilha Roqueta, onde se pode nadar e praticar 
snorkeling.

Fazer um passeio de Calandria.

Divertir-se no Parque Papagayo, uma área natural e protegida, ideal para visitar em família, 
uma vez que conta com jogos mecânicos, atividades recreativas e culturais.

Fazer comprar nos mercados de artesanatos, provar e comprar seus doces típicos, famosos 
em todo México.

Fazer um tour de compras no Shopping Plaza Bahia e o La Isla Shopping Village, onde se 
encontra de tudo.

Visitar ao Museu da Máscara, onde se exibem máscaras das sete regiões de Guerrero, assim 
como peças decorativas e rituais de dança.
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