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DESCUBRA CIUDAD VICTORIA
Ciudad Victoria é a capital do estado de Tamaulipas, além de ser reconhecida por promover a cultura como 
parte importante no dia-a-dia da sua população. Por isso, muitos artistas de diversos ramos das belas artes 
se estabeleceram na cidade para viver e trabalhar, alguns deles reconhecidos nacional e internacionalmente. 
Devido à forte promoção cultural que existe na cidade, assim como às inúmeras instituições educativas, 
tanto privativas como públicas, a Ciudad Victoria recebeu o pseudônimo de “a Atenas Tamaulipeca”.

Além das múltiplas opções culturais disponíveis na Ciudad Victoria, há dezenas de atividades que poderá 
realizar durante a sua estadia. Existem diversas atrações tanto no interior da cidade, como nos arredores, 
além de opções esportivas, bares e baladas onde poderá se divertir de noite.

HARMONIA URBANÍSTICA
A estrutura arquitetônica da Ciudad Victoria conta com edifícios dos finais do século XIX e princípios do 
século XX, identificados pelas suas arestas urbanas retas e quadriculares. O seu centro histórico é uma 
demonstração clara do estilo das típicas cidades coloniais. Conta com uma Praça de Armas e à sua volta uma 
Catedral, a Prefeitura e o centro de comércio.

A partir de 1975 a Ciudad Victoria começou a viver um desenvolvimento acelerado que proporcionou novas 
construções. A ordem urbanística projetada desde o inicio foi respeitada, enquanto que a beleza dos seus primeiros 
edifícios foi conservada. Atualmente, a cidade distingue-se pelas suas áreas de preservação ecológica, os 
meios de comunicação rodoviários que proporcionam um acesso rápido e as suas vias de acesso para as 
principais cidades do estado.

http://www.bestday.com.br/Ciudad-Victoria/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ciudad-Victoria/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-por&utm_term=/
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Capital política do estado de Tamaulipas 

Cidade com um projeto urbanístico ordenado e quadricular

Conta com uma vida cultural e artística intensa

A grande quantidade de instituições educativas valeu o 
pseudônimo de “a Atenas Tamaulipeca”

Os arredores são ideais para campismo, ecoturismo, turismo 
de aventura, pesca e caça

Gastronomia deliciosa e variada

Uma crescente infraestrutura hoteleira com hotéis de 
instalações modernas e serviços acessíveis focalizados 
principalmente para os homens de negócios 

Conhecida igualmente como a “Cidade das Aves” pela 
grande quantidade de espécies que visitam os seus arredores

PERFIL DE CIUDAD VICTORIA
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A Ciudad Victoria permite desfrutar uma grande diversidade de eventos ao ar-livre e conhecer atrações 

interessantes. Os arredores da Ciudad Victoria oferecem espaços perfeitos para realizar atividades 

recreativas e esportivas como a caça, pesca, ecoturismo e turismo de aventura.

OBSERVAÇÃO DE AVES

A localização geográfica da Ciudad Victoria proporciona uma variedade de relevos e áreas verdes abundantes, 

o que atrai anualmente centenas de espécies de aves. Mais de 400 espécies chegam à região em diferentes 

épocas do ano e por isso é igualmente conhecida como “a Cidade das Aves”. Entre as espécies, destacam-se 

o Carpinteiro Real de Cabeça Vermelha, a Garça Dedos Dourados, o Gavião de Peito Vermelho, Rolinha de 

Cauda Negra, só para mencionar alguns.

Equipado com binóculos, água, sapatos confortáveis e um libro de guia para aves, poderá descobrir e observar 

estas fantásticas espécies. O Cañon de Altas Cumbres, Cañon de la Peregrina, a Hacienda Santa Engracia e a 

Zona Semidesértica do IV Distrito, são algumas das regiões ideais para esta atividade.

MUSEO TAMUX
O TAMux, Museu da História Natural de Tamaulipas, descreve a historia da natureza de uma maneira 

divertida e didática. Conta com materiais interativos, modelos tridimensionais e elementos gráficos, assim 

como áreas de descobrimento. O TAMux demonstra as origens do universo até à atualidade, sendo um 

lugar que não poderá perder quando viajar à Ciudad Victoria.

ATRAÇÕES EM CIUDAD VICTORIA

ECOTURISMO
O TAMux, Museu da História Natural de 

Tamaulipas, descreve a historia da natureza 

de uma maneira divertida e didática. Conta com 

materiais interativos, modelos tridimensionais e 

elementos gráficos, assim como áreas de 

descobrimento. O TAMux demonstra as origens 

do universo até à atualidade, sendo um lugar que 

não poderá perder quando viajar à Ciudad Victoria.  

http://www.bestday.com.br/Ciudad-Victoria/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-por&utm_term=/
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PESCA
A Presa Vicente Guerrero está localizada a 53 quilômetros da cidade e é o lugar indicado para a pesca 

esportiva. Este grande lago artificial, alimentado pelo rio Purificación, oferece uma variada infraestrutura 

com serviços turísticos de qualidade, tendo-se convertido em um local muito visitado por turistas nacionais 

e estrangeiros. As espécies que podem ser pescadas incluem o bagre, a mojarra e lobina negra.

CAÇA
A Ciudad Victoria conta com os campos de caça mais importantes de Tamaulipas. Nestes campos 

oferecem-se serviços, como transporte, carabinas esportivas, torres especiais de caça, licenças de 
caça, entre muitos outros. Existem campos que oferecem igualmente um heliporto e pistas aéreas 

privativas. Além disso, poderá realizar passeios como safaris fotográficos. 

TURISMO DE AVENTURA
O turismo de aventura ganhou força na Ciudad Victoria nos últimos anos. Devido às características 

topográficas da região é possível realizar inúmeras atividades deste tipo, como a cavalgada, caminhada 

e campismo. Se procurar mais adrenalina poderá experimentar a escalada em cachoeiras, ciclismo 

de montanha e a descida dos rios rápidos. A escalada e o rapel são altamente recomendáveis para 

os amantes das emoções fortes. Os melhores lugares para praticar estas atividades são no Cañón del 
Novillo e no Parque Ecológico Los Troncones.

Alguns dos locais ideais para as caminhadas são no Huizachal, Balcón de Moctezuma, Parque Ecológico 

Los Troncones e no Cañón del Novillo. Estes três últimos são perfeitos para o ciclismo de montanha, 

assim como no Cañón de la Peregrina. Se estiver interessado em explorar as grutas, poderá visitar a 

Cueva del Francés, no Cañón del Novillo e a Cueva del Calamaco, no Cañón Calamaco.
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ZOOLÓGICO TAMATÁN  
Conta com um conceito moderno de espaços abertos que simulam o habitat de cada espécie e incita os 
visitantes a apreciar, cuidar e respeitar a natureza. Percorrendo as abundantes áreas verdes, cachoeiras 
e formações rochosas, aprenderá mais sobre a natureza ao mesmo tempo em que se diverte. 

MUSEU REGIONAL DA HISTÓRIA DE TAMAULIPAS
Este interessante museu conta com várias salas que demonstram o passado e o presente do estado 
de Tamaulipas. Visitando este lugar terá uma melhor ideia sobre a história desta região. Comece o 
percurso descobrindo as origens das culturas indígenas e passe pelas diferenças entre o mundo 
antigo e novo, até chegar a Tamaulipas Contemporâneo. Uma viagem muito interessante!
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A gastronomia da Ciudad Victoria é composta por três elementos principais: a carne, o milho e os 

mariscos. O cabrito, preparado de diferentes maneiras, é um dos pratos preferidos pela população 

desta região. O churrasco, a carne seca e o chourição, estão entre os pratos mais solicitados na Ciudad 

Victoria. É com o milho que se preparam os alimentos um pouco mais tradicionais com um toque mais 

característico da região, como os “tamales” de veado. Os peixes mais utilizados na cozinha da Ciudad 

Victoria são a negrilla, o robalo e o huachinango.

Visitar a Ciudad Victoria é igualmente ter a oportunidade de provar as sobremesas características da 
região, como os doces com nozes, batata doce e misturas de abacaxi com noz, entre outros. Também 

encontrará frutas e “gorditas” açucaradas com rapadura, que se transformam no complemento perfeito 

para um bom café.

GASTRONOMIA EM CIUDAD VICTORIA

http://www.bestday.com.br/Ciudad-Victoria/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ciudad-Victoria/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-por&utm_term=/
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COMPRAS EM CIUDAD VICTORIA
A pequena e tranquila Ciudad Victoria oferece uma atmosfera relaxante para ir de compras durante a sua 

viagem. Recentemente, os shoppings tornaram-se em opções atrativas, no entanto as experiências tradicionais 

de compras, como ir ao centro da cidade, continuam a ser as mais procuradas, até porque oferecem todo o 

tipo de produtos. Na praça principal, como é típico na grande parte das cidades do país, encontrará vendedores 

de doces e petiscos regionais.

Os shoppings estão aglomerados na parte norte da cidade, mais precisamente na área das Nações Unidas 

e nos arredores do clube campestre.
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VIDA NOTURNA EM CIUDAD VICTORIA
A vida noturna da cidade conta com várias opções de entretenimento. Encontrará bares onde poderá 

tomar uma cerveja gelada enquanto aprecia a música presente em cada canto, ou ir às baladas onde 

pode dançar até ao amanhecer ao ritmo dos êxitos do momento. Realmente a cidade conta com 

opções de diversão para cada estilo.   
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O QUE FAZER EM CIUDAD VICTORIA
Passear pelo centro histórico e conhecer a Plaza de Armas, a Catedral e a Prefeitura. 

Assistir às atividades artísticas que se realizam nos centros culturais e universidades 
da cidade. 

Apreciar o ar fresco e entrar em contato com a natureza nas reservas ecológicas 
mais próximas. 

Participar nas atividades eco turísticas dos arredores, incluindo o campismo, rapel, 
caminhadas e o ciclismo de montanha. 

Visitar lugares como o Cañón de Altas Cumbres, o Cañón de la Peregrina e a Hacienda 
Santa Engracia para observar as aves. 

Ir à Presa Vicente Guerrero para pescar exemplares de bagre, mojarra e lobina negra. 

Provar mariscos frescos, cabrito assado ou tamales de veado nos restaurantes da cidade. 

Realizar um safari fotográfico ou tentar a caça esportiva nos campos de ca¬ça da cidade.
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