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DESCUBRA CIUDAD DEL CARMEN
Ciudad del Carmen costumava ser refúgio dos piratas que tentavam invadir os galeões espanhóis e 
atacar o porto de Campeche.  Recebeu este nome em homenagem a Virgen del Carmen, recuperada 
pelos colonizadores no dia 17 de julho de 1717, que se tornou o dia da celebração da Santa Padroeira 
da cidade. 

Atualmente Cidade del Carmen é a base dos negócios e da economia nacional por possuir os mais 
importantes depósitos de petróleo do país. É também o ponto de partida ideal para se aprofundar no 
místico mundo maia do sul da Península de Yucatán e em impressionantes regiões naturais como 
magues, estuário e praias semidesertas.

CIDADE PETROLÍFERA
Em 1971 descobriu-se a riqueza petrolífera na costa da ilha, um fato que marcou por completo o 
destino da população. Depois de ter se dedicado à pesca por muito tempo, Ciudad del Carmen mudou 
sua vocação para concentrar-se primordialmente a extração de hidrocarbonetos. PEMEX  fixou suas 
plataformas na Sonda de Campeche, de onde retiram a maior parte da produção de petróleo a nível 
nacional e grande parte do gás natural do México.

Ao caminhar pelas ruas encontrará não só os funcionários que recentemente voltaram das plataformas, 
mas também com o ambiente de uma pequena cidade, tradicional e com extraordinárias belezas 
naturais. Assim Carmen tem se posicionado como um destino que combina perfeitamente negócios 
com inesquecíveis passeios.

http://www.bestday.com.br/ciudad_del_carmen/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-del-carmen-por&utm_term=/
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Sede das plataformas petrolíferas mais produtivas do 
México.

Cabeceira de um dos municípios que mais contribuem 
para a economia nacional.

Importante destino para os viajantes de negócios.

Habitada por pessoas de todas as partes do México em 
busca de melhores oportunidades de emprego.

Possui as mais lindas praias ao norte.

Lugar onde estão as pontes El Zacatal e Unidad, com linda 
vista para o mar.

Rodeada de encantadores cenários naturais e arqueológicos.

PERFIL DE
CIUDAD DEL CARMEN
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Com belíssimas praias para descansar tomando sol, inúmeros e divertidos esportes aquáticos que 
podem ser praticados tanto no mar, como nos maguezais ao redor da Laguna de Términos, aventuras 
nas selvas e o enigma do mundo maia, Ciudad del Carmen atrai e conquista muitos visitantes.

ATRAÇÕES EM CIUDAD DEL CARMEN

IGREJA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN
A Igreja de Nuestra Señora del Carmen foi construída 
com madeira e pedra. Localizada em frente ao 
Parque Zaragoza, o principal da cidade, é a mais 
importante igreja do local. Destaca-se pela simples 
arquitetura, altar com detalhes em mármore e 
lindos vitrais.

LAGUNA DE TÉRMINOS
Esta é uma Área Natural Protegida onde habitam diferentes tipos de aves, além de onças, jaguatirica 
e veados de cauda branca, sendo essas apenas algumas das espécies que são encontradas. Dentro 
da sua floresta pode-se praticar o ecoturismo, incluindo atividades, como caminhadas, ciclismo de 
montanha, passeios a cavalo, observação de aves e aproveitar para tirar magnifícas fotografias. Dunas 
costeiras, pântanos, magues, lugares alagados, selva de altitude baixa, alta e mediana, além de vegetação 
secundária são apenas algumas das paisagens que compõem este magnífico lugar.

CALÇADÃO
Com uma impressionante vista do Golfo do México e das embarcações que navegam em suas 
águas, o calçadão da Ciudad del Carmen é o lugar preferido pelos moradores para caminhar, correr, 
patinar ou simplesmente apreciar a paisagem.

http://www.bestday.com.br/ciudad_del_carmen/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-del-carmen-por&utm_term=/
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ISLA AGUADA
Este tranquilo povoado é escolhido pelos turistas que buscam lugares naturais e pouco concorridos. 
Conta com praias semi virgens, um pequeno calçadão e restaurantes de peixes e frutos do mar. 
Não se deve deixar de passear pela Laguna de Términos e olhar atentamente ao redor, pois as vezes 
observam-se golfinhos em seu habitat natural. O mirante é uma boa opção para admirar todo o 
entorno e o lindo pôr do sol, característico do lugar.

PARQUE JUARÉZ
Destaca-se pela beleza e pelo bom estado de conservação de seus edifícios da época colonial. Ali se 
encontra a Igreja de Jesus, uma construção eclesiástica que recebeu a visita da imperatriz Carlota, 
esposa de Maximiliano, imperador do Segundo Império Mexicano entre 1864 e 1867. Durante a noite, 
as fontes e suas lindas iluminações permitem apreciar outra peculiaridade do lugar.

PLAYA BAHAMITAS
Nas águas cristalinas desta linda praia de areias finas e árvores tropicais, se encontram uma grande 
quantidade de conchas, amêijoas e estrelas do mar. Lugar ideal para nadar e praticar esportes aquáticos, 
como mergulho, ski, windsurf e pesca esportiva.

PLAYA CARACOL
Banhada pelas águas da Laguna de Términos, ao sul da Cidade del Carmen, está a Praia Caracol, 
um lugar preservado entre  a Isla Aguada e Isla del Carmen. É um balneário muito completo com 
restaurante com música ao vivo, quiosques, um pier para lanchas e uma área especial para os 
esportes aquáticos.
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PONTE EL ZACATAL
A ponte El Zacatal liga Villahermosa a Ciudad del Carmen, sendo uma das principais vias de comunicação 
da Península de Yucatán com o resto do México. Com 3.222 metros de comprimento, se orgulha do 
seu atual título de maior ponte da sua categoria em toda América Latina. Para os turistas, durante a 
noite oferece um atraente espetáculo de luzes, que pode ser apreciado desde o calçadão.

PLAYA NORTE
Balneário natural de aproximadamente 3 quilômetros de extensão. Com ondas medianas, está rodeado 
de restaurantes com excelente gastronomia e vários serviços turísticos. É a maior praia da região e a 
mais concorrida, além de ser a sede da Festa do Mar e da Feria de Julho, duas comemorações muito 
importantes na Ciudad del Carmen.

PORTO REAL
Perto da rodovia que liga a Ciudad del Carmen à Isla Aguada, esta praia fascina pela tranquilidade de 
suas águas, sua tonalidade verde esmeralda e a vista espetacular para a Ponte de la Unidad. Quem a 
visita tem o privilégio de apreciar as cores do entardecer em um lugar praticamente inabitado.

SABANCUY
Sabancuy tem umas das praias mais bonitas de todo o estado, com águas transparentes e rasas, areia 
fina, ondas suaves e uma pequena inclinação. Está localizado do outro lado do estero que possui o 
memso nome, a 85 quilômetros da Ciudad del Carmen, onde encontram-se muitos camarões, ostras e 
diversos peixes.

XICALANGO 
Xicalango é uma interessante região arqueológica, localizada a poucos quilômetros da Ciudad del 
Carmen. Nas épocas pré-colombianas era um porto comercial de grande importância e o principal ponto 
de intercâmbio entre as culturas maia, mexicana e olmeca.

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


6

Como em todas as ilhas, Ciudad del Carmen evidencia os sabores das especiarias do mar. Os pratos 

mais típicos deste destino são elaborados com ingredientes frescos e que conservam as origens do 

povoado de pescadores, mesmo com o auge petroleiro.

GASTRONOMIA EM CIUDAD DEL CARMEN

O pâmpano é servido com molho verde ou marinado, 

enquanto os outros tipos de peixes são fritos, com 

caldo e a tikin-xic (peixe assado envolto em folha 

de bananeira e temperado com suco de laranja 

e especiarias). Já os apreciadores de camarões 

não podem deixar de comê-los empanados, em 

coquetel, ao coco ou ao molho de alho. Outro 

prato muito procurado pelos turistas é o pimentão 

recheado com camarão, uma receita muito original. 

O polvo é um dos principais ingredientes nos pratos 

carmelitas, em geral servido como ceviche.

http://www.bestday.com.br/ciudad_del_carmen/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-del-carmen-por&utm_term=/
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A cozinha carmelita tem influência do restante de Campeche e do estado de Yucatán. Para provar os 

sabores mais característicos da península, não deixe de experimentar os tamales colados (massa 

de milho cozida envolta em folha de bananeira e recheada de frango, carne de boi ou de porco), 

escabeche (marinada feita com azeite, vinagre, louro e outras especiarias), queso relleno (queijo 

recheado com carne cozida e servido com molho de farinha de milho) e jamón claveteado (presunto 

defumado preparado com molho agridoce). O pão de cação é outra boa opção, assim como o quibe 

de peixe.
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ARTESANATO TÊXTIL 
Um dos grandes atrativos do estado de Campeche são as criações dos indígenas. Com grandes 
habilidades, as mulheres bordam lindas figuras com cores vibrantes para enfeitar blusas, vestidos, 
saias e todos os tipos de roupas e artigos.

ARTESANATO EM MADEIRA
Os artesãos possuem uma grande imaginação e ao utilizar a madeira criam impressionantes figuras 

que encantam o olhar. Utilizando outros materiais como tecido e conchas, os artesãos criam peças 

únicas e originais, que se tornam uma perfeita recordação da sua visita a   Ciudad del Carmen. 

COMPRAS NA CIUDAD DEL CARMEN

http://www.bestday.com.br/ciudad_del_carmen/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-del-carmen-por&utm_term=/
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CERÂMICA
Apesar da indústria da cerâmica ter se desenvolvido com o passar do tempo, as raízes maias dos 

campechanos se mantêm nos desenhos de pratos, floreiras, vasos e outras peças criadas pelos artesãos.

ZENTRALIA
Para os interessados em compras e que buscam shoppings modernos, o Zentralia é uma ótima opção. 
Neste centro comercial encontrarão roupas de marca, restaurantes, cafeterias, importamentes lojas 
de departamento e cinemas. É projetado em uma arquitetura vanguardista e está localizado nas 
imediações do aeroporto, muito perto da Avenida Concordia.
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VIDA NOTURNA EM CIUDAD DEL CARMEN
Embora seja uma cidade pequena, Carmen oferece várias opções para se divertir durante a noite. 

Recomenda-se admirar o espetáculo de luzes da ponte El Zacatal, que pode ser observado desde o 

calçadão. Passeie pelo Parque Juárez e admire os antigos edifícios em excelente estado de conservação 

e com uma bela iluminação.

Ciudad del Carmen  também tem locais para se divertir até altas horas da madrugada. Vá até a região 

da Playa Norte e escolha o bar ou boate de sua preferência, pois há os mais variados ritmos e para 

todos os gostos. Se desejar fazer algo mais tranquilo, na Avenida Concordia há restaurantes locais e 

de grandes redes internacionais. Não importa como queira aproveitar as noites na Ciudad del Carmen, 

lá terá opções para escolher.

http://www.bestday.com.br/ciudad_del_carmen/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-del-carmen-por&utm_term=/
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O QUE FAZER NA CIUDAD DEL CARMEN

Aproveite um dia em qualquer uma das praias dentro da cidade ou em seus arredores, e 
aprecie as lindas tonalidades do céu durante o pôr do sol.

Caminhe pelo calçadão de dia e durante a noite conheça as diferentes peculiaridades 
deste lugar.

Aprecie o show de luzes da Ponte El Zacatal.

Prove os deliciosos pratos feitos com peixes e frutos do mar.

Faça um passeio pela Isla Aguada e observe atentamente ao seu redor. Os golfinhos são 
frequentemente vistos na região!

Pratique qualquer uma das atividades ecoturísticas existentes na Laguna de Términos.
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