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DESCUBRA CHIHUAHUA
Chihuahua é a cidade capital do estado de mesmo nome e a maior da Republica Mexicana, uma cidade 
rica em cultura e história, com excelente gastronomia a base de cortes de carne e com clima extremo. Está 
localizada em um vale, rodeado por montanhas, cânions, e paisagens que são perfeitas para ecoturismo 
e o turismo de aventura, sobretudo o famoso passeio pelas Barrancas del Cobre, através do caminho 
percorrido pela Ferrovia Chihuahua ao Pacífico, conhecido também como trem “El-Chepe”.

Chihuahua é uma cidade dinâmica, onde se acentuam o contraste de um legado arquitetônico e cultural, 
com a modernidade de seus edifícios. Conta com numerosas instituições educativas de nível superior 
e parques industriais de grande importância, uma vez que as indústrias são as principais fontes de 
trabalho. A cidade é totalmente industrializada, sua população apresenta um grande nível cultural, 
demonstrados pelos seus numerosos museus e espetaculares construções coloniais, formando parte 
dos principais atrativos turísticos da cidade de Chihuahua.

http://www.bestday.com.br/Chihuahua/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chihuahua/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chihuahua/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
A cidade de Chihuahua foi fundada em 12 de outubro de 1709 pelo explorador espanhol Antonio Deza 
y Ulloa. Aqui foi encarcerado e morreu o Padre Miguel Hidalgo y Costilla, arquiteto da Independência 
do México. Foi também o lugar do primeiro presidente mexicano, Benito Juárez, que chegou a estas 
terras para preservar a soberania nacional e lutar contra a invasão francesa. Aqui também viveu o herói 
da Revolução Mexicana, Francisco “Pancho” Villa, de onde comandou o exercito da Divisão do Norte, 
cuja mansão foi transformada em museu e é uma das principais atrações culturais de Chihuahua.

Durante a ocupação francesa, período no qual aconteceu uma guerra entre liberais e conservadores, 
Chihuahua foi a capital da República e centro dos Poderes Federais da Nação. Posteriormente, ao 
final do século XIX se iniciou a criação de indústrias, a construção de ferrovias e uma conveniente 
infraestrutura foi impulsada, tanto pelos principais grupos econômicos locais, quanto por investidores 
estrangeiros.
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Segunda maior cidade do estado de Chihuahua.

Diversidade de cenários geográficos com rios, vales 
e serras.

Ponto de partida da Ferrovia Chihuahua ao Pacifico (Chepe).

Com áreas naturais para o turismo de aventura e de caça.

Importante atividade industrial de manofatura.

Com grande herança histórica, cultural e arquitetônica.

Com clima extremo.

Possui infraestrutura urbana de classe mundial.

Com numerosas instituições de educação superior.

Cidade comercial com vários parques industriais.

PERFIL DE CHIHUAHUA
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Chihuahua apresenta um grande valor histórico, demonstrados por seus numerosos edifícios e 
monumentos. Aqui você poderá admirar as mais atrativas obras de arte que abrangem desde o período 
colonial até o neoclássico e a art nouveau.

Como legado de um período de abundante riqueza, graças à exploração de minas e o auge das 
fazendas, encontram-se varias mansões, algumas transformadas em museus, que abrigam objetos 
e mobiliários de épocas passadas. A mais conhecida delas é a Quinta Gameros.

Sem dúvida, a cidade de Chihuahua é em si uma coleção de obras de extraordinário valor histórico, 
artístico e cultural. Conheça-as através de algum passeio, excursão ou  tour em Chihuahua e seja parte 
da história do México.

PALÁCIO DO GOVERNO
É um impressionante palácio de arquitetura neoclássica, construído com pedra esculpida. Em seu pátio 
central pode-se observar os murais do pintor Aarón Piña Mora, que relatam a história do estado de 
Chihuahua, desde a época da Conquista até a Reforma. Ao lado da escada, no lugar onde foi fuzilado 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, se pode observar o chamado “Altar a la Patria”, o qual está representado 
por uma chama eterna.

ATRAÇÕES EM CHIHUAHUA

http://www.bestday.com.br/Chihuahua/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chihuahua/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-por&utm_term=/
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A CATEDRAL DE CHIHUAHUA
A Catredal de Chihuahua é uma das melhores amostras arquitetônicas do período barroco no norte 
do México e foi construída com pedra rosa. Esta imensa igreja é um edifício de naves onde se destacam 
duas belíssimas e idênticas torres de 40 metros de altura e uma impactante cúpula, semelhante a da 
Basílica de São Pedro, em Roma. A construção da catedral tardou cerca de 100 anos para terminar, 
pois, durante a época de sua construção, houveram os combates contra Apaches e Comanches, por 
isso, todos os fundos foram destinados ao gastos causados pela guerra.

A catedral conta com grandes altares de pedra e mármore de Carrara, candelabros de cristal veneziano, 
assim como um grande órgão alemão, um dos melhores de deu estilo. Igualmente apresenta uma 
capela, onde existe um espaço com a imagem do Cristo Negro de Mapimí, que foi abrigada previamente 
no primeiro templo da cidade, localizado neste mesmo lugar.
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CALABOUÇO DE DON MIGUEL HIDALGO
Encontra-se localizado dentro do Museu Casa Chihuahua, é o lugar onde esteve preso Don Miguel 
Hidalgo y Costilla durante três meses e onde passou seus últimos dias. Neste espaço conservam-se 
alguns pertences do Padre Hidalgo e se podem observar versos, dedicados a alguns carcereiros, para 
mostrar sua gratidão.

A QUINTA GAMEROS
Esta espetacular mansão foi desenhada pelo engenheiro Manuel Gameros, um rico mineiro chihuhuense, 
para viver com sua família. Lamentavelmente não puderam aproveitá-la, pois tiveram que fugir para El 
Paso, no Texas, por causa da Revolução, luta que converteria sua casa em quartel dos revolucionários. 
Em 1958, a Quinta Gameros passou a ser propriedade do Instituto Nacional de Antropologia e História, 
instituição que estabeleceu ali o Museu Regional do Estado.

O interior desta quinta de dois pisos é uma magnífica amostra de art nouveau no país. No piso superior da 
propriedade podem ser observadas obras de importantes artistas de Chihuahua, assim como peças 
da cultura Paquimé, encontradas na área de Casas Grandes.
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MUSEU DA REVOLUÇÃO
Também chamado La Quinta Luz ou La Casa de Villa, esta é a mansão em que viveu a esposa do 
general Francisco Villa até sua morte, que foi doada para que se convertesse em um museu dedicado 
a Revolução Mexicana. Este antigo casarão tem dois pisos, um sótão, um pátio central e um pátio 
posterior, onde Villa tinha seu quartel. O museu abriga documentos, armas, fotografias, mobiliário e 
muitos outros objetos relacionados com essa época, que dão aos visitantes uma ideia sobre a vida de 
Francisco Villa e de que maneira se sucederam os acontecimentos durante o período revolucionário.

SANTUÁRIO DE GUADALUPE
Esta construção, de estilo neoclássico, é um dos templos mais antigos da cidade de Chihuahua e 
foi originalmente a capela de um bairro indígena, com o tempo e devido à devoção a sua santa patrona, 
ao final do século XVIII se decidiu ampliar sua construção e fazê-lo mais bonito. Também existem neste 
Santuário algumas obras antigas que se encontravam na igreja jesuíta de Loreto.
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MUSEU DE ARTE SACRA
Conta com duas salas que exibem belíssimas mostras de arte religiosa mexicana do século XVIII. Uma 
das salas está destinada aos anjos, a outra conta com pinturas muito significativas deste período, tais 
como a “Inmaculada Concepción” do pintor Miguel Cabrera, “San Francisco de Kotska” de Francisco 
Martínez, “La prisión de Jesús”, “Jesús ante Caifás”, “La Flagelación” e “La Cricifixión” de José de Alcíbar, 
entre outras. A coleção inclui também 18 obras sobre a Paixão de Jesus, um crucifixo talhado em 
marfim e uma escultura de madeira policromada do Cristo de Mapimí.
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CENTRO CULTURAL CHIHUAHUA
É um edifício de estilo neoclássico do final do século XIX, cuja impactante beleza arquitetônica reflete os 
tempos de grande riqueza dos fazendeiros chihuahuenses. Apresenta uma magnifica cúpula de cristal 
no pátio e portais de ferro forjado, trazidos de Nova Orleans, assim como o desenho dos mosaicos no 
piso dos corredores. Em uma das salas pode-se apreciar  peças artísticas da cultura Paquimé.

TROLLEY
É um ônibus decorado como um vagão de trem do principio do século XX, percorre os principais 
monumentos, construções e edifícios da cidade de Chihuahua, podendo-se subir a este desde o 
inicio, no Palácio do Governo, ou durante seu trajeto em vários pontos da cidade.



10

MUSEU SEMILLA
A poucos quarteirões da Praça de Armas, encontra-se este museu dedicado à diversão das crianças, 
que aborda temas científicos, como astronomia, física, medicina e biologia, através de jogos, entretenimento 
e dispositivos interativos. Conta também com duas salas de exposição permanentes, cafeteria e sala 
de computador.

MUSEU DA LEALDADE REPUBLICANA
Conhecido igualmente como Casa de Juárez, foi a residência oficial do presidente Benito Juárez 
durante um período de dois anos, onde utilizou a casa como sede de seu governo quando se mudou 
para Chihuahua, a fim de poder organizar a luta contra os invasores franceses. O museu guarda um 
grande número de manuscritos, fotografias e outros impagáveis pertences, como correspondências 
com familiares, com seus generais e países que apoiaram sua causa. Também podem ser apreciados 
móveis da época, que recriam o ambiente em que viveu o presidente.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Também chamado de Museu Casa Redonda, conta com amplas salas onde se conservam varias 
coleções de arte contemporânea mexicana. Serve também como espaço de importantes exposições 
temporárias de reconhecidos artistas. O edifício é uma construção do século XIX que originalmente 
funcionava como oficina de maquinas ferroviárias, o qual também da um atrativo histórico ao lugar, com 
fotos e maquetes que narram a história e inicio da ferrovia no estado de Chihuahua.
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MUSEU DO MAMUTE
Este interessante museu explica a história natural do estado de Chihuahua desde a era dos répteis 
até nossos dias. Exibe um esqueleto de mamute, assim como fósseis e espécies extintas da flora e 
fauna da região.

PORTA DE CHIHUAHUA
A Porta de Chihuahua é um impressionante monumento de metal, criado com uma combinação de formas 
geométricas de cor vermelha, obra do famoso escultor chihuahuense Enrique Carbajal, conhecido como 
Sebastían. Esta escultura é uma das mais altas do mundo e encontra-se na entrada sul da cidade, na 
rodovia que vai a localidade de Delicias. A porta de Chihuahua é um dos símbolos mais destacados da 
cidade de Chihuahua que não se deve deixar de visitar.

GRUTA NOMBRE DE DIOS
Estas grutas se formaram ao longo de milhões de anos, a partir de sais e minerais. São formações 
de estalactites e estalagmites que apresentam caprichosas e interessantes formas, impressionando 
durante o percurso de 1600 metros. As cavernas são bem iluminadas, permitindo apreciar com maior 
claridade estas maravilhas da natureza, além disso, contam com calçada e corrimão para oferecer 
maior segurança aos visitantes.
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CIDADE CUAUHTÉMOC E OS MENONITAS
Cidade Cuauhtémoc encontra-se a 103 km a oeste da cidade de Chihuahua e vale a pena ser visitada, 
por suas construções, catedral, templos e porque ali convivem três culturas: mestizos, tarahumaras e 
menonitas. Na região norte da cidade, é onde se encontra a maior concentração de colônias menonitas 
dedicadas à agricultura e a pecuária.

É imprescindível visitar o Museu e Centro Cultural Menonita, onde foi recriada uma casa típica desta 
cultura, assim como os utensílios e ferramenta que utilizam no dia a dia. Igualmente, existe uma loja de 
produtos e artesanatos menonitas, além de uma sala onde se exibe um filme com a história da chegada 
desta cultura ao país.

ALDAMA
Esta é uma pequena localidade situada a 35 km de Chihuahua, seu nome se deve ao líder Juan Aldama, 
que foi fuzilado junto ao padre Miguel Hidalgo durante a Guerra da Independência. Este encantador 
povoado conta com uma grande quantidade de espaços recreativos e edifícios históricos, tais como 
suas igrejas do século XVIII. Oferece um ambiente ideal para aproveitar o dia no campo em família, 
graças a seus numerosos balneários e belos jardins, cheios de árvores que oferecem abrigo a uma 
grande variedade de aves.
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O CÂNION DE NAMÚRACHI
Entre Chihuahua e Cuauhtémoc existem vários povoados interessantes, um deles é San Francisco de 
Borja, por onde chega-se ao Cânion de Namurachi, um desfiladeiro de grande beleza natural que por sua 
forma, que cria um anfiteatro natural onde existe um altar. Durante o século XX, este local foi utilizado 
para a celebração da Eucaristia na época da Perseguição Religiosa.

SANTA EULALIA
Localizado a 20 km a sudeste de Chihuahua, este era um antigo povoado mineiro que deu origem 
a cidade de Chihuahua. Oficialmente se chama Aquiles Serdán e foi com a prata que extraia de suas 
minas que se financiou a catedral e outros importantes edifícios durante o século XVIII. Neste povoado, 
que além de ser interessante por sua história que contribuiu para a criação de Chihuahua, pode-se 
visitar sua incrível igreja e o Museu de Mineração.
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Devido aos grandes contrastes entre frio e calor no clima de Chihuahua, tendo como consequência 
destes os curtos períodos de colheita, os antigos moradores desidratavam vegetais, grãos, frutas e até 
carne para conservar os alimentos, tradição gastronômica que há persistido até os dias de hoje, dando 
origem a uma nova cozinha mestiça, com um sabor delicioso e tempero peculiar.

Entre estes produtos destacam-se os grãos de milho desidratado, conhecidos como “chacales” e o 
“chile passado”, que é a pimenta chilaca verde desidratada, a qual é base para muitos guisados. A 
carne seca também é muito típica para preparar diferentes pratos, como a machaca à mexicana ou 
com ovo.

A tortilha de farinha se utiliza mais que a de milho, sendo base para o preparo dos famosos e deliciosos 
“burritos”.

CORTES FINOS
Muitos dos pratos chihuahuenses são elaborados a base de carne bovina, uma vez que, em Chihuahua, 
também se produz carne de gado de excelente qualidade. É muito comum encontrar em quase todos 
os restaurantes, deliciosos cortes finos ou carnes assadas acompanhadas com batatas ao forno, com 
cebola assada ou com algum outro suculento acompanhamento.

GASTRONOMIA EM CHIHUAHUA

http://www.bestday.com.br/Chihuahua/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-por&utm_term=/
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QUEIJO MENONITA OU QUEIJO CHIHUAHUA
Uma importante contribuição para a gastronomia mexicana é o queijo chihuahua, elaborado pelas 
comunidades de menonitas. Esta delícia, com a que se preparam deliciosas quesadilhas e burritos, 
pode ser encontrada em muitos estabelecimentos, sendo a melhor opção compra-lo em Cuauhtémoc, 
onde além desta especiaria, encontrará grande variedade de produtos lácteos.

LA DISCADA
Quando deseja-se degustar algo exclusivo de Chihuahua, deve-se experimentar “la discada”, um prato 
muito comum principalmente nas zonas rurais, prepara-se sobre discos de arado que já não servem 
mais para trabalhar a terra, os mesmo recebem um tratamento especial para poderem ser utilizados 
para cozinhar e servir também para aquecer tortilhas. A discada se prepara com carne bovina, linguiça, 
toucinho, carne de porco, tomate, cebola, pimentão, presunto e pimenta jalapenho, tudo cortado em 
pequenos pedaços, previamente temperados com sal e pimenta. Todos os ingredientes se fritam em 
óleo ou manteiga e se deixam ao fogo até que estejam ao ponto. Este prato típico de Chihuahua se 
serve em tacos de tortilha de farinha, a cerveja é o acompanhamento mais comum.
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LA CALESA
É um dos restaurantes mais tradicionais de Chihuahua, que conta com 47 anos de serviço e foi 
ganhador de múltiplos prêmios. Recebeu a personalidades de grande importância, políticos mexicanos 
e estrangeiros. Especializado em excelentes cortes de carne e cozinha internacional, assim como 
deliciosos pratos de mariscos e as melhores especiarias mexicanas. Conta também com um bar e 
quatro salões privativos, os quais estão à disposição do publico para todos os tipos de eventos.

MAÇÃS DE CHIHUAHUA
Chihuahua destaca-se também pela produção de maçãs, já que dois terços das maçãs que são produzidas 
no México se colhem nos arredores da cidade de Chihuahua, tornando-o outro alimento característico 
desta região.

BURRITOS
Sem duvida, um capricho típico de Chihuahua 
são os famosos burritos, que são deliciosas 
tortilhas de farinha untadas com pasta de feijão 
e recheada com carne bovina, carne de porco ou 
pimenta com queijo. Simplesmente uma delícia!
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SOBREMESAS
Na cidade de Chihuahua podem-se saborear manjares doces, tais como o “jamoncillo de leite” e o 
“ate de menbrillo”, assim como as chapeteadas de maçã, que são maçãs espetadas em um palito de 
madeira, banhada com caramelo feito com água, açúcar, colorante e limão. Também é muito comum 
comer o a torta de maça e os “orejones de frutas”, que são frutas desidratadas.

SOTOL, O MEZCAL CHIHUAHUENSE
A bebida típica de Chihuahua é o sotol ou 
sereque, é uma bebida destilada de um agave 
peculiar do deserto Chihuahuense, que sobrevive 
tanto ao forte inverno, como ao ardente verão, 
graças a sua enorme energia latente, que o torna 
diferenciadamente forte. A origem da bebida 
mais famosa de Chihuahua surge na história das 
etnias Tarahumara e Anasazi, as quais a utilizavam 
em rituais e a agregavam às suas cerimonias 
religiosas. Com a chegada dos espanhóis, estas 
etnias incorporaram as técnicas de destilação, o 
que deu um alto grau de pureza ao licor. Este é 
obtido através do cozimento dos “cones” ou das 
cabeças maduras, que depois são moídas e 
submetidas à fermentação alcoólica.
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Entre os objetos mais atrativos e originais que podem ser comprados na cidade de Chihuahua, estão os 
objetos e artesanatos feitos pelos Tarahumaras. As casas de artesanato oferecem artigos diversos, 
como móveis rústicos e todo o tipo de vasilhas, assim como objetos de vime, cerâmica, têxteis, 
instrumentos musicais e de couro, feito pelos artesãos da região.

Também de pode conseguir botas vaqueiras de primeira qualidade, assim como artigos de couro 
com desenhos em alto relevo, peças artísticas de ferro, adornos feitos de ouro ou prata, bordados, 
cobertores e máscaras de madeira. A cidade de Chihuahua também conta com uma grande variedade 
de boutiques, lojas e shoppings, como o Plaza Galerias e o Fashion Mall Chihuahua.

Da mesma maneira, será fácil encontrar os comestíveis, como o famoso sotol, os queijos e produtos 
lácteos, elaborados também pelos menonitas.

COMPRAS EM CHIHUAHUA

http://www.bestday.com.br/Chihuahua/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-por&utm_term=/


19

RUA LIBERTAD
Localizada no centro da cidade de Chihuahua é uma rua de pedestres onde se encontra uma grande 
quantidade de comércios, que oferecerem uma infinidade de diferentes artigos, desde sapatarias, 
artesanatos e lojas que vendem artigos eletrônicos, até locais que oferecem joias. Igualmente, existem 
vários restaurantes e sorveterias.

MERCADO DE ARTESANATO
Conta com grande variedade de negócios que oferecem diversas peças de artesanato de diferentes 
regiões do estado de Chihuahua, feitas principalmente pelos Tarahumaras. Neste mercado se vendem 
artigos de pele, vasilhas, panelas, cerâmica de Paquimé, calçados e diversos produtos elaborados com 
vime e cana, como cestas. Também a brinquedos e artigos de madeira, bonecas que representam a 
cultura Tarahumara e têxteis, como mantas, cobertores e roupas.
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CASA DE ARTESANATOS
Neste lugar se encontra desde cartões postais até móveis feitos pelos Tarahumaras. É um dos lugares 
que não se pode deixar de visitar, para adquirir ou admirar maravilhosas peças de cerâmica, couro 
e madeira.

A CASA DO TARAHUMARA
Jarros, vasilhas, abajures, tambores, cinturões, diversos enfeites e muitos outros objetos podem ser 
encontrados nesta loja. Todos os artigos tem certificado de autenticidade, para que todos estejam 
seguros de estarem adquirindo um artesanato genuíno.

FASHION MALL CHIHUAHUA
Localizado no Periférico da Juventude, na área de maior crescimento da cidade, este grande e moderno 
shopping conta com boutiques de famosas marcas e lojas de departamento, assim como locais e comércios 
que oferecem uma grande variedade de artigos.

PLAZA GALERIAS
Este shopping possui uma grande variedade de lojas, bares, restaurantes e cinemas. Aqui se pode 
encontrar as botas vaqueiras e objetos regionais. As lojas oferecem uma extensa variedade de opções 
para todas as preferencias e seus produtos são de excelente qualidade.
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VIDA NOTURNA EM CHIHUAHUA
Em uma cidade tradicional mexicana, como Chihuahua, grande parte da vida noturna acontece nos 
bares, cafés e clubes noturnos, praticamente todos oferecem musica ao vivo de diferentes estilos, 
porém sem duvida, algo típico são os lugares onde se dança ao som das músicas de banda, nortenha 
ou country.

Os que buscam algo mais tranquilo podem assistir a alguma obra ou espetáculo artístico em algum dos 
teatros da cidade, pois sempre se encontra algo interessante para aproveitar uma maravilhosa noite.

LA CERVE E O JARDIM CORONA
Com o conceito “Drive Inn”, trata-se de dois dos restaurantes-bares de maior tradição em Chihuahua, 
onde o atendimento pode ser feitos nas mesas ou em automóveis. Oferecem grandes espaços, musica 
ao vivo e um extraordinário ambiente. Neste lugar é impossível deixar de provar os chamorros e a 
batatas preparadas.

http://www.bestday.com.br/Chihuahua/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-por&utm_term=/
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ZONA DOURADA

Está localizada na Avenida Juárez e oferece um agradável ambiente durante as noites, uma vez que aqui 
se encontram muitos bares e clubes noturnos com uma infinidade de opções de entretenimento.

AVENIDA BOLIVAR
Esta área ao sul da cidade de Chihuahua, além de contar com impressionantes mansões e antigos 
casarões, como a famosa Quinta Gameros, reúne vários restaurantes, cafés e bares da moda, com 
entretenimento ao vivo que inclui bandas de rock ou pop, aos fins de semana. Nesta área também se 
encontra A Cantina La Paz, uma verdadeira cantina que tem mais de 100 anos de tradição na cidade, 
um lugar com história, imagens de Chihuahua e uma coleção de vários artigos do passado.

PERIFÉRICO DA JUVENTUDE
No Periférico da Juventude, que é a área mais nova de Chihuahua, onde se tem feito presentes o 
desenvolvimento e modernidade da cidade, é também uma das áreas mais divertidas para passar 
uma excelente noite em Chihuahua, já que conta com numerosos cinemas, restaurantes, bares e 
clubes noturnos que oferecem entretenimento para todos os gostos e musica de todos os gêneros.
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O QUE FAZER EM CHIHUAHUA
Passear pelo centro histórico e apreciar as construções coloniais, como a Catedral, o 
Palácio Federal, o Palácio do Governo e a Quinta Gamaros.

Conhecer o centro da cidade a bordo do ônibus turístico “El Tarahumara”, que percorre os 
principais atrativos turísticos e museus.

Visitar o Museu Hidalgo e a Galeria de Armas, lugar onde foi preso e fuzilado Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.

Ir ao Museu da Revolução Mexicana, lugar que foi casa de Pancho Villa.

Passear pela Praça Mayor, onde se encontram as fontes dançarinas e a estátua do Anjo 
da Liberdade.

Passear pelo Parque Revolução e visitar o mausoléu de Francisco Villa.

Conhecer o casarão onde viveu Benito Juárez, que atualmente é o Museu da lealdade 
Republicana.

Visitar ao Santuário de Guadalupe, um dos templos mais antigos da cidade.

Provar os deliciosos pratos locais, como a famosa discada, os cortes de carne e os burritos, 
acompanhados de uma boa dose de sotol.

Passar uma divertida noite na Zona Dourada, no Periférico da Juventude ou na Avenida 
Bolivar, onde se encontram os principais restaurantes, clubes noturnos e bares.

Visitar o Jardim Corona ou La Cerve, para passar uma agradável e divertida noite, enquanto 
saboreia um delicioso chamorro.

Comprar algum artesanato típico feito pelos índios tarahumaras.

Fazer um passeio às Grutas Nombre de Dios, localizadas ao norte da cidade.

Se possível, pegar o trem da Ferrovia Chihuahua ao Pacifico (El Chepe), para conhecer a 
Serra Tarahumara e as impressionantes “Barrancas del Cobre”.
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