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DESCUBRA A CIDADE DO MÉXICO
A Cidade do México ou Distrito Federal é uma das cidades mais antiga, grande e populosa do 
continente. Trata-se de uma grande metrópole com uma atmosfera cosmopolita, onde convive seu 

riquíssimo passado histórico com a vanguarda da vida moderna. Caminhar por suas ruas e largas 

avenidas é uma interessante viagem à sua história, pois podemos admirar edifícios dos períodos 
pré-hispânico e colonial, como prédios imponentes e modernas construções, que refletem o seu alto 

nível de desenvolvimento.

O seu encanto reside na diversidade que oferece, é um arco-íris de opções para os amantes da cultura, 

com seus múltiplos teatros e interessantes vestígios arqueológicos, além de ser a cidade com 
o maior número de museus no mundo. Os viajantes de negócios encontrão instalações e serviços 

de classe mundial com importantes recintos para realizar negócios e convenções. Conta também, 

com uma vasta gama de hotéis, áreas de lazer, restaurantes, opções de compras e um coração que 

bate em um ritmo acelerado convertendo-se no centro político, financeiro e cultural do país.

http://http://www.bestday.com.br/Mexico/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-por&utm_term=/
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CORAÇÃO DA VIDA POLÍTICA E FINANCEIRA DO PAÍS
Por ser a capital do país, concentra os órgãos governamentais que representam os poderes Executivo, 

Legislativo e Judicial, o que coloca a Cidade do México no centro da vida política, social e econômica 
da nação, atraindo assim às grandes empresas corporativas.

CENTRO HISTÓRICO
O Centro Histórico é o coração do Distrito Federal e se destaca por suas ruas estreitas, museus, 

edifícios religiosos, jardins, palácios e praças que totalizam mais de 1.400 construções declaradas 
Monumentos Históricos ou Artísticos pela UNESCO, entre os quais destacamos alguns, como o 

Zócalo (Praça Principal), a Alameda Central, o Teatro de Belas Artes, O Palácio Nacional, o Museu 

Nacional de Arte, a Catedral Metropolitana, o Palácio de Minerías e a simbólica Torre Latino-Americana.
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 UM POUCO DE HISTÓRIA
A Cidade do México possui um extraordinário passado histórico, que começou na era pré-hispânica, 
quando foi a capital do Império Mexica. Fundada como Tenochtitlán em 1325, até 1519 foi dirigida por 
tlatoanis, considerados os governantes supremos. Depois de uma sangrenta batalha quando da chegada 
dos espanhóis, o conquistador Hernán Cortés instaura em Coyoacán o governo espanhol em 1521, 
onde anos depois se estabeleceria o Vice-Reino da Nova Espanha, durante esta época surgiram 
alguns bairros tradicionais e foram construídos templos, conventos, praças, monumentos, motivo pelo 
qual ficou sendo conhecida como a “Cidade dos Palácios”.

Através dos séculos a cidade sofreu muitas transformações, devido aos movimentos sociais, econômicos 
e políticos do país: como a guerra da Independência em 1810, a invasão entre 1847 e 1964 realizada 
pelos Estados Unidos e França, bem como a promulgação das Leis de Reforma e da Constituição, o 
período do governo de Porfirio Diaz, época de grande crescimento econômico, quando se construiu o 
Palácio de Bellas Artes, além da Revolução de 1910.

Nos anos 30 houve um grande movimento cultural demonstrado através de murais pintados em edifícios, 
bem como o surgimento de bairros como Condesa, Roma e Del Valle. Posteriormente, nos anos 40, 
aconteceu um grande desenvolvimento econômico atraindo os imigrantes. Nos anos 60 foi fundada 
a Cidade Universitária e nos 70 foi inaugurada a rede do metrô. Em 1985 a cidade foi devastada por 
um terremoto, o que fez com que ela ressurgisse com mais força. No século XXI a capital do país se 
transformou em um dos centros urbanos mais importantes e dinâmicos da América Latina com sua 
interessante diversidade cultural.
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Capital do México e sede dos poderes Executivo, Legis-
lativo e Judicial.

Lugar de nascimento do Império Mexica.

Conhecida pela zona arqueológica de Tenochtitlán.

Imponente arquitetura colonial.

Cidade com o maior número de museus do mundo.

Possui um dos maiores aeroportos da América Latina.

Uma destacada biodiversidade cultural.

Sede da Universidade Nacional Autônoma do México.

Vanguardista infraestrutura de negócios.

Turismo familiar, empresarial, histórico, médico e religioso.

Com bairros tradicionais e mágicos.

Excelente oferta gastronômica.

Vida noturna para todos os gostos e orçamentos.

PERFIL DA CIDADE
DO MÉXICO
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Também conhecida como a Cidade dos Palácios, a Cidade do México é um desfile de cores, cheiros e 
sabores, com uma ampla diversidade cultural e incontáveis opções de entretenimento para satisfazer o 
gosto dos milhões de turistas que a visitam com a finalidade de descobrir seus encantos.

A maneira mais prática de conhecer a cidade é por regiões, das quais mencionamos algumas, como 
o Centro Histórico, os bairros Roma, Condesa e Zona Rosa, o Paseo de la Reforma, Chapultepec e 
Polanco, Coyoacán, San Angel e Tlalpan, bem como Xochimilco.

CENTRO HISTÓRICO
Declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade, onde o passado e o presente se mesclam em 
praças, monumentos e palácios construídos entre os séculos XVI e XX, além de possuir zonas 
arqueológicas. Uma maneira de conhecê-lo todo é realizando um passeio de turibus pelos principais 
pontos turísticos.

ALAMEDA CENTRAL
O esboço original deste enorme parque foi realizado em finais do século XVI, por isso suas 
fontes possuem detalhes em estilo barroco característicos da arquitetura colonial. O nome da Alameda 
deriva da plantação de álamos que havia antigamente no parque e seus principais destaques são suas 
fontes, esculturas de bronze, pedra e mármore, bem como por suas praças e passarelas. Encontra-se 
rodeada por hotéis, livrarias, restaurantes, bares, teatros e museus.

ATRAÇÕES NA CIDADE DO MÉXICO

http://www.bestday.com.br/Mexico/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/turibus/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-por&utm_term=/
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PLAZA DE LA DA CONSTITUCIÓN (ZÓCALO – PRAÇA PRINCIPAL)
Esta imensa praça que ostenta, orgulhosamente, em seu centro a Bandeira Nacional, esconde sob as 
lajes de concreto pesado que agora a pavimentam vários séculos de história pré-colombiana, rodeada 
por muitos edifícios da época colonial. É o principal ponto de reunião para concertos, exposições, 
feiras, manifestações políticas de todas as cores, bem como desfiles esportivos, militares e da cavalaria, 
além de mostras artesanais, gastronômicas e de pinturas.

PLAZA DE SANTO DOMINGO
Seus quase cinco séculos de história a convertem na segunda mais importante do Centro Histórico. 
Suas três áreas representativas: a Igreja e Convento São Domingo, a Aduana e o Palácio da Santa 
Inquisição, são um exemplo da arquitetura do século XVI. O famoso Portal dos Evangelistas, que 
antigamente funcionava como local para a contratação de escritores, atualmente abriga vários pontos 
comerciais dedicados à atividade editorial.

PLAZA GARIBALDI
Lugar muito popular conhecido por sua atmosfera festiva, onde prevalece à música de mariachi e 
se encontram restaurantes tradicionais como o Tenampa. Originalmente seu nome era La Plaza Santa 
Cecília e durante a época colonial ficou conhecida como Plazuela de Jardín, depois El Baratillo por 
vender objetos usados e baratos. No primeiro centenário da consumação da Independência do México 
seu nome foi trocado para homenagear José Peppino Garibaldi, que lutou na Revolução Mexicana.
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CATEDRAL METROPOLITANA 

Este representativo lugar do catolicismo está localizado em frente ao Zócalo (Praça Principal), sendo 

um exemplo da arquitetura do vice-reino em estilo colonial barroco, neoclássico e renascentista. Foi 

fundada por Hernan Cortés em 1524 e em sua construção foram utilizados objetos que faziam parte do 

antigo Templo Mayor. Atualmente é a sede da Arquidiocese do México e em algumas épocas do ano é 

possível visitar as catacumbas e as torres, onde estão os campanários.

PLAZA DE LAS TRES CULTURAS
Destaca-se por seu estilo arquitectónico de tres épocas distintas da cidade: a pré-hispânica 

representada pela zona arqueológica de Tlatelolco, a colonial por causa da Igreja e o antigo convento 

de Santiago de Tlatelolco, bem como o moderno devido ao conjunto habitacional Tlatelolco.
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PALÁCIO DE BELLAS ARTES
Considerado a menina dos olhos do Centro Histórico, sua construção foi planejada em 1904 como 
parte do embelezamento arquitetônico da cidade no início do século XX. Sua construção demorou 30 
anos passando pelo período do governo de Porfirio Diaz até a Revolução Mexicana. Foi o primeiro 
Museu de Artes do país. Seu interior em estilo art déco apresenta obras de pintores mexicanos, bem 
como exposições temporárias. Destaca-se por um telão com design Tiffany e por seu enorme lustre de 
cristal. O museu funciona como uma grande vitrine para as exposições artísticas do país. Mantido 
pelo Instituto Nacional de Bellas Artes, nele se apresentam as Companhias Nacionais de Ópera, Teatro 
e de Dança.

MONUMENTO À REVOLUÇÃO MEXICANA
Uma parte da estrutura do que se tornaria o Palácio Legislativo foi usada para construir este monumento 
fundado em 1910 por Porfírio Diaz. Sua arquitetura geométrica combina estilos pré-hispânicos e art déco. 
Conta com uma cúpula de cobre, um elevador panorâmico que dá acesso a um mirante e um museu com 
um acervo alusivo à revolução. Neste local estão enterrados os corpos dos heróis revolucionários: 
Francisco Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza e Plutarco Elías Calles. O monumento 
está rodeado pela Plaza de La Revolución, onde são apresentados os eventos culturais da cidade.
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PALÁCIO NACIONAL
Outro edifício simbólico da Cidade do México que foi construído em um terreno de 200 m² e considerado 
como um dos maiores edifícios governamentais do mundo. Seus pátios, corredores e salões foram 
percorridos por imperadores, vice-reis e chefes de estado. O antigo palácio de Moctezuma desde 
a independência se transformou na sede do estado e na atualidade ostenta a representação da 
presidência da República em atos como a comemoração do grito da independência e do desfile 
militar de 16 de setembro. Apresenta uma arquitetura em estilo: neoclássico, barroco e neocolonial 
e em seu interior existem belíssimos murais de Diego Rivera, além de um recinto em homenagem a 
Benito Juárez.

PALÁCIO DE MINERÍA
Construído entre 1797 a 1813 este local é um exemplo do neoclassicismo no continente americano e 
faz parte do Patrimônio Artístico e Cultural da Universidade Nacional da Cidade do México, abrigando 
várias divisões da faculdade de engenharia. O edifício se destaca por seus salões, biblioteca e capela, 
bem como por sua majestosa escada e seus antigos murais.

TORRE LATINO-AMERICANA
Este arranha-céu de 43 andares é um dos locais representativos da cidade, quando sua construção 
foi concluída em 1956 chegou a ser considerado como o edifício mais alto do país. Conta com um 
restaurante, bar e mirante nos últimos andares com uma magnífica vista panorâmica da cidade.
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COLÔNIA ROMA
Durante o governo de Porfírio Diaz surge este famoso bairro, quando a classe alta e média decide 
mudar-se para fora do centro da cidade. Destaca-se pela elegância de sua arquitetura em estilo art 
noveau de seus edifícios e casas, como a Casa Lamm, os apartamentos Balmori e o edifício Rio de 
Janeiro, entre muitos outros declarados Patrimônios Culturais pelo Instituto de Belas Artes. Em suas 
ruas encontrará lojas, boutiques, galerias de arte, cafés e restaurantes.

AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN
Avenida principal do bairro Colônia, que se destaca por suas duplas fileiras de árvores ao estilo das 
avenidas parisienses, bem como por suas fontes e esculturas.

COLÔNIA CONDESSA
Este bairro está localizado ao lado do bairro Roma, onde antigamente se encontrava o Hipódromo da 
Condesa de Miravalle o que originou seu nome. Sua história remonta aos anos 20 e 30, quando era 
habitado pela classe média alta e por estrangeiros de diversas nacionalidades, o que lhe confere uma 
atmosfera cosmopolita. Destaca-se por seus parques e amplos espaços com árvores, construções art 
déco e modernos edifícios. No bairro encontrará sorveterias, cafés, bares e restaurantes, bem como 
livrarias, boutiques, lojas de antiguidades e galerias de arte.

PARQUE MÉXICO 
Situado no centro do bairro Condesa se destaca por suas cinco colunas e amplos espaços com fontes, 
tanques de água, cascatas e um lago, onde ainda se pode encontrar patos nadando.
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PASEO DE LA REFORMA
Sem dúvida, o Paseo de la Reforma é o epicentro financeiro, político e cultural da Cidade do México 
construído durante a época do Imperador Maximiliano de Habsburgo para comunicar o Castelo de 
Chapultepec com o centro. Neste local se encontram algumas esculturas emblemáticas, como Diana 
Cazadora, Cavallito e o famoso Ángel de la Independência, além da Sede do Senado e uma ampla 
variedade de hotéis de negócios.

TEMPLO DA SAGRADA FAMILIA
Esta simbólica paróquia construída em princípios do século XX possui uma arquitetura que mescla os 
estilos ecléticos e o neorromânico, bem como vitrais que representam algumas passagens bíblicas.

ZONA ROSA
No final do século XIX este bairro ladeado pelo Paseo de la Reforma, Chapultepec, Insurgentes e 
Florencia possuía várias mansões construídas pelas personalidades que aí viviam. Pouco a pouco 
foram aparecendo os grandes hotéis e essas mansões foram se transformando em boutiques, casas 
noturnas, galerias de arte e elegantes restaurantes, ou convertendo o bairro em um ponto turístico. 
Muito conhecido por sua agitada vida noturna este bairro é bastante popular na comunidade gay.

http://www.bestday.com.br/Turismo-Negocios/Hoteis/Mexico/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-por&utm_term=/
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BOSQUE DE CHAPULTEPEC
Maior parque da cidade está dividido em três 
seções e seu nome significa “Colina do gafanhoto”. 
Na primeira seção está o zoológico, o lago 
onde se pode passear de lancha, assim como 
o Castelo de Chapultepec atual Museu de 
História da cidade, bem como o Museu de Arte 
Moderna, Museu Tamayo e o Museu Nacional 
de Antropologia.

Na segunda seção está à Casa Presidencial de Los Pinos, o Papalote Museu del Niño e dois lagos, 
dois restaurantes e o parque de diversões La Feria de Chapultepec com jogos mecânicos que incluem 
uma montanha russa.

Na terceira seção se encontra uma enorme área verde, o Colégio de Arquitetura, assim como um centro 
de convivência Marina.

POLANCO
Este é um dos bairros mais cosmopolita e nobre da cidade. Fundado no século XX, quando a fazenda 
que pertencia à família de Los Morales foi loteada, alguns destes loteamentos foram adquiridos por 
prósperos comerciantes, principalmente libaneses e espanhóis, que queriam viver fora do centro da 
cidade. Nele encontrará elegantes boutiques de marcas internacionais famosas, assim como bares e 
restaurantes da moda, prestigiados hotéis e galerias de arte. A Avenida Presidente Mazaryk é a mais 
conhecida do bairro.

PARÓQUIA E EX-CONVENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Este foi o primeiro edifício construído depois da conquista espanhola em 1528. É uma joia da arquitetura 
colonial que se destaca por sua fachada de pedras decorativas, seu campanário e seu interior decorado 
com arcos, janelas e retábulos do período barroco. O monastério fica ao lado e possui um amplo pátio 
e murais do século XVI.

PLAZA RÍO DE JANEIRO
Lugar conhecido por suas exuberantes árvores, algumas delas com mais de 100 anos e por uma 
réplica em bronze de David de Miguel Ángel. A praça está rodeada por edifícios emblemáticos 
construídos em princípios do século XX, como o Edifício Rio de Janeiro, mais conhecido como “Castelo 
da Bruxa”, devido à curiosa forma do telhado de sua torre, que se assemelha a um chapéu de bruxa.
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COYOACÁN
É uma das áreas mais pitorescas da cidade, considerada como Bairro Mágico Turístico pela UNESCO 
desde 1990, que logo depois da conquista foi provisoriamente a capital da Nova Espanha. Durante o 
século XX se converteu em uma região colonial, onde se destacam mansões coloridas, cafés, museus, 
praças e jardins. Lugar ideal para um dia de passeio.

JARDIM CENTENÁRIO
Este é um dos lugares representativos do bairro, destacando-se sua entrada com arcos duplos, suas 
árvores frondosas e suas duas fontes, uma delas com a escultura de dois coiotes, uma referência ao 
nome do lugar. Inaugurada para celebrar o primeiro centenário da Independência nos finais de semana 
é utilizada para a venda de artesanato e comidas típicas, bem como para exposição de artistas gráficos, 
mímicos e músicos.

JARDIM HIDALGO
O lugar é um ponto de reunião de visitantes e moradores do local de todas as idades, que o buscam 
para comprar sorvetes, doces e esquites (milho cozido em grãos servido em um copo, onde adicionam 
maionese, suco de limão, queijo ralado e pimenta), bem como bexigas coloridas. No centro do jardim 
existe um coreto com uma cúpula de vitral e uma escultura de águia no topo, além de um grande mastro 
para bandeira e uma estátua do insurgente e pai da nação Don Miguel Hidalgo y Costilla. 
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CIDADE UNIVERSITÁRIA
O campus principal da Universidade Nacional Autônoma do México – UNAM foi considerado como 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, devido aos murais pintados em suas paredes, 
entre os quais destacamos: o da Biblioteca Central feito por Juan O´Gorman, o das Torres da Reitoria 
de David Alfaro Siqueiros e os de Diego Rivera que estão no Estádio Olímpico México 68.

SAN ÁNGEL
Este encantador e elegante bairro surgiu na época colonial com a fundação do o Convento del Carmen. 
Tempos depois, durante a época do governo de Porfírio Diaz, famílias da alta classe compraram terrenos 
nesta região e construíram suas casas para passar as férias e fins de semana, motivo pelo qual a 
paisagem do bairro combina mansões em estilo francês com templos da época colonial.

IGREJA DE SAN JACINTO
Teve seu início em 1535, quando construíram em um eremitério uma pequena capela dedicada à Virgem 
do Rosário, que sofreu várias transformações através dos tempos até converter-se na Igreja de San 
Jacinto em homenagem ao frade dominicano canonizado em 1596. Possui uma cruz em pedra lavrada 
com desenhos cristãos e pagãos em seu exterior, bem como um átrio singelo que contrasta com os 
coloridos jardins que a rodeiam.

EX-CONVENTO DEL CARMEN
Quando no século XVII, vários monges carmelitas adquiriram os terrenos onde mais tarde fundariam 
o convento, não imaginavam a prosperidade agrícola que resultaria destas terras às margens do Rio 
Magdalena. A construção possui uma beleza arquitetônica que incluí: um altar barroco e cúpulas 
revestidas por cerâmica de Talavera, assim como várias pinturas à óleo daquela época.
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PARQUE NACIONAL CUMBRES DEL AJUSCO
Este encantador parque conta com uma extensão aproximada de 900 hectares de área arborizada, 
com árvores de pinho, abeto e carvalho que atraem uma grande quantidade de esquilos, coiotes, 
pardais e andorinhas. Mais conhecido como “el Ajusco”, é ideal para a prática de atividades ao ar 
livre, como caminhadas e mountain bike.

BOSQUE DE TLALPAN
É considerado um dos pulmões verdes da cidade e conta com uma extensão de 252 hectares. É uma 
área protegida com um programa de conservação da flora e fauna nativas e está localizada onde 
antigamente era a Fábrica de Papel Loreto e Peña Pobre. Aqui são realizadas atividades ecológicas, 
visitas guiadas pela floresta e workshops direcionados para despertar o respeito pela natureza.

SIX FLAGS
Este parque temático situado ao sul da cidade, no sopé do vulcão extinto Ajusco, oferece diversão 
para crianças e adultos em suas atrações extremas, como montanhas russas, o The Joker, o Boomerang, 
Superman, Splash e Furação, além de desfile de personagens famosos, show de luzes e muito 
mais. Conta com tenda de souvenirs e praças de alimentação.
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XOCHIMILCO
Um dos lugares mais tradicionais e representativos da Cidade do México, fortemente ligado à época 
pré-hispânica, quando utilizavam o lago para chegar às regiões mais próximas. Atualmente conta com 
canais que se comunicam entre si, nos quais o típico é fazer um percurso a bordo de uma trajinera 
(barco). Estes barcos possuem uma larga mesa no centro e bancos em volta para que possa aproveitar 
o passeio confortavelmente. A região conta com pitorescos viveiros que podem ser visitados durante 
o trajeto. Uma curiosidade do lugar são as embarcações com músicos e outras com comidas, que se 
aproximam para oferecerem seus produtos aos visitantes.

TEMPLO DE SAN ANDRÉS APÓSTOL DE TLÁHUAC
Construído no século XVII por frades dominicanos, este templo se destaca por seu estilo mudéjar e 
seus muros de tijolos. No seu interior se encontram esculturas da Santíssima Trindade, de San Pedro 
Apóstolo e de San Joaquim.

TEMPLO E EX-CONVENTO DE SAN ANDRÉS APÓSTOL DE MÍXQUIC
Por seu passado histórico e seu valor arquitetônico foi considerado como parte do conjunto de Monumentos 
Históricos do Instituto de Antropologia e História. Construído por frades agostinhos em 1537 no pátio da 
paróquia foram encontrados pequenos vestígios arqueológicos, entre os quais destacamos uma estátua de 
Chac Mool, algumas caveiras esculpidas em pedra vulcânica e dois arcos para jogo de bola.

PARQUE NACIONAL DESERTO DOS LEÕES
Esta região arborizada, com uma extensão aproximada de 1.500 hectares, possui abetos, pinheiros 
e carvalhos, além de nascentes de rio, desfiladeiros e morros. É um excelente lugar para um 
piquenique, pois oferece áreas para churrasco, bem como locais para comprar alimentos e artesanatos.
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MUSEU NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTÓRIA
Talvez seja o museu mais importante de todo o país, pois em suas 24 salas temáticas conserva uma 
valiosa coleção de peças pré-hispânicas e arte pré-colombiana das culturas azteca, olmeca, 
theotihuacana, zapoteca, mixteca e maia, juntamente com informações relevantes sobre as tribos 
indígenas que viviam em todo o território mexicano. Está localizado no Bosque de Chapultepec.

MUSEU DA CIDADE DO MÉXICO
O museu funciona no antigo Palácio dos Condes de Santiago Calimaya construído no século XVII em 
pleno Centro Histórico. Em seu interior se encontram arcos com pedras decorativas, e na fachada em 
uma das esquinas possui uma cabeça de serpente esculpida em pedra que pertenceu ao Templo Mayor, 
bem como uma belíssima porta de madeira entalhada. Conta com 27 salas com exposições que vão 
desde o tempo dos mexicas até os dias atuais.

MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA
Localizado no Castelo de Chapultepec, este museu conta com duas áreas principais e 31 salas no total, 
19 salas estão no setor que pertence à fortaleza e as outras 12 no que antigamente foi escola militar. 
Possui objetos da época da Conquista, do Vice-Reinado, da Independência, Reforma e Revolução. Em 

destaque estão os murais de Jorge González Camarena e José Clemente Orozco.
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MUSEU ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Este lugar histórico é um exemplo da arquitetura barroca da cidade e um dos monumentos mais 
importantes do Centro Histórico. O Colégio fundado por jesuítas em 1583 passou por uma remodelação 
no século XVIII permanecendo assim até os dias atuais. Conta com três pátios e murais pintados por artis-
tas como José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, David Alfaro Siqueiros e Gabino Barreda. Atualmente 
funciona como recinto de exposições temporárias nacionais e internacionais.

MUSEU DE ARTE POPULAR
Este espaço cultural com arquitetura em estilo art déco está situado na antiga estação de bombeiros, na 
região da Alameda Central. O museu expõe os trabalhos de artesanatos confeccionados por artesãos 
de todas as regiões do país.

MUSEU DO TEMPLO MAYOR
Este museu situado o Centro Histórico foi fundado devido à necessidade de um lugar para guardar o 
acervo encontrado durante as escavações do Templo Mayor. De um total de oito salas, quatro estão 
dedicadas ao deus da guerra Huitzilopochtli e as outras quatro à Tlaloc, a agricultura e exploração dos 
recursos naturais. 
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MUSEU NACIONAL DE LA CHARRERÍA
O museu funciona no antigo Convento de Monteserrat, ocupado pelas freiras da Ordem de São Jerónimo 
e fundado pela Ordem dos Beneditinos. Conta com uma coleção de trajes de montaria e vestuário 
feminino de china poblana (vestimenta típica em algumas regiões do México), bem como com selas 
de montaria, pinturas, arnés e algumas peças especiais, como a sela de montaria de Maximiliano de 
Habsburgo e Francisco Villa. 

MUSEU DE ARTE MODERNA
Situado no Paseo de la Reforma, este museu faz exposições de artes plásticas nacionais e internacionais, 
de artistas entre os quais destacamos José Clemente Orozco, Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro 
Siqueiros, Rufino Tamayo e o Dr. Atl.

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E CULTURAL AMBIENTAL DA 
CIDADE DO MÉXICO
Este museu situado no segundo setor de Chapultepec conta com nove salas e apresenta exposições 
relacionadas com a ecologia, biologia, evolução da vida, evolução humana e a origem da terra e do 
universo. O museu possui em seu acervo um mural de Diego Rivera demonstrando a importância da 
água no ciclo da vida, além de uma coleção de insetos e réplicas de dinossauros.

MUSEU ANAHUACALLI (DIEGO RIVERA)
Com o propósito de deixar um legado histórico e cultural à população este museu foi fundado em 1864 por 
iniciativa de Diego Rivera e Frida Kahlo. Nele estão expostos 50.000 objetos da época pré-hispânica, 
colecionados por Diego ao longo de sua vida. O objetivo maior da criação deste lugar era transformar 
estes cinco hectares de terra, cobertos pela flora e fauna locais, em uma Cidade das Artes, integrando 
dança, teatro, artesanato, música e ecologia, motivo pelo qual conta com um pátio central que funciona 
como um teatro ao ar livre com acesso a uma galeria de arte e a pinacoteca.

FRIDA KAHLO CASA AZUL
Está casa situada no coração de Coyoacán foi 
o lugar onde nasceu, viveu e morreu esta artista 
mexicana. Suas portas foram abertas à visitação 
pública em 1958, quatro anos depois de sua 
morte, e possui uma coleção de móveis, objetos 
pessoais e obras de Frida.
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MUSEU CASA DE LEÓN TROTSKY
Situado em Coyoacán, esta casa museu expõe à visitação uma coleção de roupas, móveis, livros, 
fotografias, documentos, pinturas a óleo e objetos pessoais deste controvertido exilado russo. León 
Trotsky foi assassinado em sua própria casa, que conserva até hoje as janelas e portas que foram 
brindadas para sua proteção.

MUSEU NACIONAL DE CULTURAS POPULARES
Situado em Coyoacán e inaugurado em 1982, este museu é uma vitrine para a exposição e venda de 
texturas, formas e cores dos artesanatos de todas as regiões do país. Um dos objetivos da criação 
deste museu foi para incentivar a criatividade cultural das diferentes etnias respeitando seus usos 
e costumes.

MUSEU DE CERA
Este museu funciona em uma mansão construída em 1904 no bairro Juárez, que fica no centro da cidade. 
Conta com 14 salas temáticas com figuras de cera em tamanho natural que representam importantes 
personagens da vida política, cultural, artística e esportista em âmbito nacional e internacional.

MUSEU DOLORES OLMEDO
O museu está situado em Xochimilco na antiga 
fazenda La Noria, fundada no século XVII e reúne 
as coleções de Dolores Olmedo Patiño, destacando 
objetos de arte da época Barroco novo-hispano e 
pré-hispânicos, bem como dos artistas Angelina 
Beloff, Frida Kahlo e Diego Rivera. O museu possui 
frondosos jardins onde se encontram pavões indianos 
e cachorros Xoloitzcuintles (Pelado mexicano).

MUSEU DE RIPLEY
Este museu, cujo proprietário é o caricaturista 
americano Robert L. Ripley, exibe uma coleção 
muito original de objetos pouco comuns, como 
cabeças humanas reduzidas e uma garrafa de 
vinho de rato. Conta com doze salas, entre as 
quais se destaca uma dedicada ao tema espacial.
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PAPALOTE MUSEU DO NIÑO
É um museu interativo para crianças localizado no segundo setor do Bosque de Chapultepec, que tem 

como finalidade incentivar o desenvolvimento da aprendizagem através de jogos e divertidas atividades 

que despertam o interesse e a imaginação dos pequenos.

MUSEU SOUMAYA
Instalado em um edifício vanguardista em San Ángel, está instituição cultural se dedica à difusão, 

conservação, investigação e exibição de obras de artes nacionais e internacionais, principalmente 

européias. Destacamos as exposições de artes da América do Sul e da Nova Espanha, bem como a 

de Antigos Mestres Europeus com obras dos séculos XV ao XVIII. Conta também com exposição de 

trabalhos de Picasso, Dalí, Tamayo, Siqueiros e Rivera.
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TEOTIHUACÁN
Teotihuacán que em azteca significa “lugar onde nascem os deuses”, é uma impressionante zona 
arqueológica localizada a 40 quilômetros da cidade. Até hoje não se sabe com certeza quem são os 
verdadeiros fundadores de Teotihuacán, pois em suas construções foram encontradas influências de 
diversos povos, como zapotecas, mixtecos e maias. Os principais destaques deste interessante local 
são as imponentes Pirâmides do Sol e a da Lua, bem como o eixo principal da cidade, conhecido 
como Calçada dos Mortos em cujos lados estão construídos os edifícios mais importantes desta cidade 
pré-hispânica. Este antigo centro cerimonial recebe o maior número de visitantes no Equinócio da 
Primavera, em 21 de março.

LA VILLA DE GUADALUPE
Construído no Cerro del Tepeyac e dedicado à Virgem de Guadalupe, Padroeira da Cidade do México, 
foi consagrado como um dos santuários católicos mais visitados no mundo pelo Papa Paulo 
VI. Uma das tradições é cantar “Las mañanitas” à Virgem na vigília de 11 de dezembro para celebrar o 
aniversário de sua primeira aparição. A Virgem apareceu pela primeira vez impressa misteriosamente 
no manto de San Juan Diego.
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Falar da gastronomia da Cidade do México é fazer uma viagem ao passado, uma vez que nesta terra 
mexica, desde a época pré-hispânica as comidas são preparadas com ingredientes típicos, entre os 
quais destacamos o chile (espécie de pimenta), que é o condimento usado nos principais pratos que o 
México prepara para o mundo.

Visite a capital e caminhe por suas ruas, está é a melhor maneira de conhecer todos os rincões do 
país, já que nesta grande metrópole existem todos os tipos de restaurantes, onde são preparadas as 
saborosas comidas tradicionais, que fizeram com que a cozinha mexicana fosse reconhecida pela 
UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

É possível encontrar grandes restaurantes, bem como os pequenos restaurantes que oferecem a famosa 
“comida corrida”, que é um cardápio de comida caseira com preços econômicos. Um costume típico 
do Distrito Federal é comer os guajolotas vendidos em barracas de ambulantes nas ruas, e que são 
um tamal frito (semelhante a pamonha salgada brasileira, só que recheada de frango, carne ou outro 
ingrediente) dentro de um bolillo (espécie de pão francês), geralmente acompanhado por algum tipo de 
atole (mingau de maizena mais ou menos espesso para beber).

Também terá a oportunidade de degustar todo o tipo de comida da culinária internacional em um dos 
múltiplos restaurantes existentes, os quais dão a distinção e sabor cosmopolita que distingue está cidade.

GASTRONOMIA NA CIDADE DO MÉXICO

http://www.bestday.com.br/Mexico/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/citytour-total-conmuseo/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-por&utm_term=/
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CENTRO HISTÓRICO
Apesar da grande quantidade de restaurantes com o mais variado tipo de culinária e preço, existe 
alguns que foram adotados pela cidade e que nunca saem de moda. Exemplo disto é o antiguíssimo 
Sanborns de los Azulejos, o primeiro da rede que foi inaugurado em 1919 como farmácia-loja e que 
até hoje segue sendo um clássico desta região.

A poucos quarteirões, no 41° andar da Torre Latino-americana está o Miralto, um restaurante com um 
ambiente Lounge, cozinha internacional e vista espetacular. Agora se o que você procura é um lugar 
mais íntimo, não pode deixar de visitar o La Ópera Bar inaugurado em 1876, que possui uma decoração 
francesa e paredes adornadas com pinturas a óleo de pintores famosos. À tarde nada melhor que a 
tradicional Churrería El Moro, que desde sua inauguração em 1935 continua oferecendo churros feitos 
na hora acompanhados de chocolate quente de vários tipos.

ZONA ROSA
Os restaurantes ao ar livre, bares boêmios e sofisticados cafés são o cartão postal da Zona Rosa, 
frequentada por turistas e executivos que trabalham na região. Neste bairro exclusivo exite uma grande 
variedade de opções como o Konditori, que desde sua inauguração em 1953 ficou famosos por sua 
culinária internacional e doces finos. O Restaurante Tóquio com sua fachada típica do Japão é um 
clássico da comida japonesa. Los Bisquets de Obregón possui uma antiga tradição culinária e se 
expandiu com muito sucesso por todo o país oferecendo seu famoso café lechero (café com leite), 
diversificados pães doces ou não e comida caseira.
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POLANCO
Este bairro é conhecido principalmente por suas boutiques de marcas famosas que enfeitam suas ruas, 
bem como por seus exclusivos restaurantes que oferecem todo o tipo de gastronomia e por seus 
elegantes bares. A tradicional Hacienda Los Morales conta com um ambiente requintado e quatro 
séculos satisfazendo o paladar de seus clientes com seus pratos tipicamente mexicanos, além do também 
tradicional Gruta Edhem, que desde 1976 oferece delícias típicas do Líbano.

Na região também encontrará restaurantes que oferecem espetáculos com música ao vivo, vinhos de 
sofisticadas adegas e muito mais. Este é o caso do restaurante espanhol Casa Ávila, que com 23 anos 
na cidade deleita seus clientes com receitas de chefs premiados, além de oferecer um animado show 
de flamenco.

COYOACÁN
As ruas de paralelepípedos rodeadas por jardins de Coyoacán emolduram uma grande variedade de 
cafés, onde os clientes podem comer ao ar livre ou em pequenas sacadas. Nessa região encontrará 
todo o tipo de estabelecimento desde o mais simples até os muito elegantes. Mencionamos o Aqui 
Está Texcoco um lugar encantador que desde 1952 continua oferecendo saborosos pratos gourmet. 

Localizado bem em frente da popular fonte dos Coiotes, o restaurante Los Danzantes, que já recebeu 
vários prêmios serve um mezcal produzido em sua própria destilaria no estado de Oaxaca.

O mais comum em está zona é ver as famílias passeando pela praça com um sorvete nas mãos e 
apesar de que existam várias sorveterias a La Siberia fundada em 1930 se intitula como “os sorvetes 
mais famosos de Coyoacán”.
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Outro também clássico é o Mercado da Lagunilla, 
fundado na época da colonial e que aos domingos 
vendem saborosas comidas mexicanas, como 
tacos, cochinita pibil, tamales e gorditas.

Fundado em 1957, o Mercado de la Merced já 
faz parte do cotidiano dos moradores da capital, 
que o procuram para se abastecerem de frutos do 
mar frescos, verduras , flores e frutas secas.

SAN ÁNGEL
O romantismo da colonial San Ángel não poderia passar despercebido aos restaurantes, pois não 
existe nada mais agradável do que saborear uma excelente refeição com uma boa companhia neste 
exclusivo da cidade. Aventurar-se a citar a quantidade de bares, cafeterias e restaurantes parece uma 
missão impossível. No entanto, mencionamos alguns como El Cardenal, cuja primeira sucursal foi 
inaugurada em 1969 oferecendo uma excelente comida mexicana. Outro restaurante que vale a pena 
citar é a Fonda San Ángel, situado na Plaza San Jacinto, que já faz parte do cenário da cidade com 
sua atmosfera informal.

OS MERCADOS TRADICIONAIS
“Bom, bonito e barato” é o slogan dos mercados que vendem saborosos lanches de todos os tipos e 
estão por todas as partes da cidade. O entre os mais populares está o Mercado de Coyoacán, que 
possui 464 locais e barracas de comida que oferecem variedades tipicamente mexicanas, como 
empanadas, tostadas, pozole, pambazos, enchiladas e até mesmo doces típicos.
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A Cidade do México é um paraíso para as compras, pois conta com enormes shoppings com o mesmo 
nível dos melhores do mundo, como o Centro Santa Fé, Perisur, Pabellón Polanco e Interlomas. A Zona 
Rosa e Polanco, por sua vez oferecem finas e prestigiadas boutiques. Além disto, por todos os lados da 
cidade encontrará galerias de arte, lojas de antiguidades, joalherias e lojas de artesanato.

A cidade oferece também praças, comércios ambulantes e locais de todos os tipos. Fazer compras 
na Cidade do México é uma experiência indescritível. Existem áreas especializadas para a venda de 
certos artigos, como ao redor do colonial Centro Histórico, onde encontrará ruas inteiras vendendo 
exclusivamente produtos de beleza, joias, artigos eletrônicos, livros e muito mais. Faça um passeio pela 
cidade para descobrir seus segredos!

CENTRO SANTA FÉ
O Centro Santa Fé é a combinação de um projeto ambicioso e visionário, que conta com um complexo 
cinematográfico de primeiro nível, pista de gelo com aulas de patinação e hockey, lojas de decoração 
e móveis para a casa, uma infinidades de restaurantes e entretenimento para todos os gostos. Além 
disto, conta com uma área VIP “Via Santa Fé”, com marcas de prestígio internacional, como Dolce & 
Gabbana, Emporio Armani, La Coste Live, Marc Jacobs e muito mais.

COMPRAS NA CIDADE DO MÉXICO

http://www.bestday.com.br/Mexico/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-por&utm_term=/
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COLÔNIA CONDESSA
Neste encantador bairro as galerias de arte são abundantes e durante as exposições é possível 
encontrar alguns dos artistas. Em Condessa também é possível encontrar artigos da última moda e 
estilo, como móveis modernos.

AV. MAZARYK (POLANCO)
Está avenida é um sinônimo de boutiques exclusivas e de lojas de marcas reconhecidas mundialmente. 
Além de oferecer vários cafés, bares e restaurantes para complementar sua experiência de compras.

ZONA ROSA
A Zona Rosa se mantem a mais de 20 anos como o lugar preferido para passear e fazer compras. Situada 
entre Chapultepec e o Centro Histórico, está região conta com uma grande variedade de boutiques e 
galerias de primeiro nível, que apresentam obras de famosos artistas nacionais e internacionais.

ANTARA FASHION HALL
Situado na exclusiva região de Polanco este shopping center conta com elegantes boutiques de marcas 
famosas, perfumarias, lojas especializadas em artigos para viagens, sapatarias e joalherias, e praças de 
alimentação, entre outras. A marca registrada deste shopping é sua atmosfera de glamour e elegância.

PERISUR
É o shopping de entretenimentos e compras maior e mais importante do sul da Cidade do México. 
Conta com um enorme e moderno complexo de cinemas, assim como lojas e boutiques das marcas 
mais famosas.
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MUNDO E
Localizado na Cidade Satélite, o Mundo E é o maior e mais atrativo centro de entretenimentos e compras 
ao norte da Cidade do México. Conta com famosos restaurantes que oferecem uma saborosa comida 
internacional e quase 150 locais, destacando-se mais de 100 boutiques das marcas mais famosas.

BAZAR ARTESANAL MEXICANO
Este local, situado no centro de Coyoacán é uma visita obrigatória para quem pretende comprar 
artesanatos de diversas regiões do país, como peças de cerâmica, vidro, papel machê, jogos 
tradicionais, bijuterias, tecidos e chapéus, entre muitas outras peças. Foi construído para alojar os 
vendedores ambulantes que durante anos permaneceram nos jardins Centenário e Hidalgo.

LA CIUDADELA
Originalmente foi criada para atender a demanda dos turistas nos Jogos Olímpicos de1968. La Ciudadela 
Centro Artesanal é a maior exposição para a venda de artesanatos mexicanos, inclusive para exportação. 
Conta com mais de 300 locais e oficinas com artesanato de todas as regiões do país.
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VIDA NOTURNA NA CIDADE DO MÉXICO
Por ser uma das maiores capitais do mundo, a Cidade do México oferece uma agitada vida noturna 
com uma assombrosa quantidade de bares, discotecas, clubes, restaurantes, casas de shows e 
recreações que satisfazem todos os gostos e bolsos dos que procuram diversões.

PLAZA GARIBALDI
Situada no Centro Histórico, este lugar é o berço dos mariachis da cidade, motivo pelo qual você não 
pode deixar de visitá-lo! Na praça encontrará vários bares e restaurantes, porém o Tenampa, com mais 
de 80 anos de serviços é o mais tradicional.

PALÁCIO DE BELLAS ARTES
Está é a maior vitrine de exposições culturais do país. Em seu edifício histórico, declarado pela UNESCO 
como Monumento Artístico, se apresentam os mais destacados eventos à nível nacional e internacional, 
que incluem ópera, dança, teatro, exposições e recitais.

TEATRO
Com uma programação que exibe tanto novos talentos quanto atores com uma longa carreira, o teatro 
é uma parada obrigatória no itinerário de quem visita a Cidade do México. Atualmente as peças musicais 
estão em ascensão apresentando produções adaptadas dos shows da Broadway tornando difícil a 
escolha entre tantas opções. Os teatros mais tradicionais da cidade são: Teatro Polyforum, o Teatro 
Helénico, o Teatro de los Insurgentes e o Manolo Fábregas, somente para citar alguns.  
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CONCERTOS E EVENTOS CULTURAIS
Artistas de renome internacional e nacional chegam a cidade para apresentar seus múltiplos talentos em 
dança, acrobacias, concertos e muito mais, que torna a cidade uma plataforma perfeita para acomodar 
milhares de atividades. Para tanto conta com o maior palco do país, o Auditório Nacional, no qual são 
apresentados os melhores espetáculos e shows. Além disto, a cidade conta com o Centro Cultural Telmex, 
o Foro Sol e o Palácio de los Deportes, onde atuam estrelas da música e da arte com fama internacional.

POLANCO
Este exclusivo bairro da cidade se destaca por seus clubes e bares sofisticados animados por Djs, 
com telões gigantescos e luzes de neon, além de outros menos agitados e mais privativos.

LA CONDESA E LA ROMA
Repleto de bares e restaurantes de todos os tipos, estes bairro oferecem espaços co um estilo mais 
“urbano” e “hipster”, com varandas, música ao vivo, excelentes DJs e um ambiente exclusivo.

AVENIDA INSURGENTES
Uma das maiores avenidas, que atravessa a cidade de norte a sul, onde estão situados uma grande 
quantidade de restaurantes, bares e discotecas para os mais variados gostos e orçamentos.

ZONA ROSA
A Zona Rosa e suas imediações “pegam fogo” à noite com sua grande variedade de casas noturnas 
com uma atmosfera privativa. Destacamos os bares com shows gays, bem como os caraoquês e 
bares com o conceito lounge, onde poderá tomar drinques e se divertir.
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O QUE FAZER NA CIDADE DO MÉXICO
Fazer um passeio pelo Centro Histórico e conhecer a magnífica arquitetura de seus edifícios, 
sem esquecer o Zócalo (Praça Principal), a Alameda Central, o Palácio de Belas Artes e a 
Torre Latino-americana.

Explorar os Bairros Roma e Condessa com suas praças e jardins.

Visitar as boutiques da Zona Rosa e Tomar uns drinques em algum dos bares locais.

Fazer um passeio pela Av. Paseo de la Reforma e tomar fotos dos monumentos famosos, 
como o Ángel de la Independência, o Caballito e a Diana Cazadora.

Visitar o Bosque de Chapultepec, conhecer seus museus, o Castelo, passear de barco a 
remo no lago, visitar o zoológico e o Papalote Museu del Niño.

Fazer uma visita aos principais museus da cidade.

Pegar um turibus e conhecer grande parte da cidade com a orientação de um guia qualificado.

Visitar o bairro de Polanco, caminhar pela Avenida Presidente Mazaryk e conhecer suas 
boutiques de prestigio, comer em algum de seus restaurantes e tomar um drinque em algum 
de seus bares.

Visitar Coyoacán, caminhar por suas praças e jardins enquanto toma um sorvete, conhecer 
seus museus, a Paróquia de San Juan Bautista, ir ao bazar de artesanato e comer em algum 
dos pequenos restaurantes de comida caseira.

Conhecer a Cidade Universitária da UNAM, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Visitar San Ángel e admirar suas mansões e igrejas.

Visitar Tlalpan e passar um dia em contato com a natureza no Parque Ajusco ou no Bosque 
de Tlalpan.

Passear em um barco (trajinera) em Xochimilco enquanto degusta uns petiscos e escuta os mariachis.

Visitar Teotihuacán.

Fazer excelentes compras nos shoppings centers, praças e mercados.

Sair à noite para conhecer um de seus muitos bares e clubes noturnos.

Entreter-se com a família nos parques de diversões.
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