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DESCUBRA COSTALEGRE
Costalegre está compreendida por 5 zonas litorâneas de 160 km ao longo do Oceano Pacífico: Baía 
de Navidad, Baía Tenacatita, Costa Careyes, Baía de Chamela e Costa Majahuas. Cada uma com um 
encanto natural diferente, esculpidas pelos desenhos caprichosos da natureza que dão origem às 
falésias, penhascos, praias virgens, baías, regiões ecológicas protegidas pelo estado, bem como sua 
flora e fauna nativa, entre outros.

Na década de 90 foi declarado Corredor Turístico Ecológico por suas belezas naturais e pequenos 
povoados, que combinados com o acolhimento de seus habitantes, se torna o marco perfeito para 
descobrir o resplendor de um México rico em cultura, tradição e paisagens naturais.

Devido à grande quantidade de lagoas, manguezais, ilhas e praias de Costalegre, as opções para as 
atividades aquáticas são variadas: surfe, snorkeling, mergulho, passeio em lancha, pesca ou nado. 
Da mesma forma, suas montanhas rochosas e a geografia do lugar são adequadas para praticar o 
ecoturismo, jogar golfe, andar de bicicleta, saltar de tirolesas e muitas atividades mais.

http://www.bestday.com.br/Costa_Alegre/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-costalegre-por&utm_term=/
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Extenso litoral de 160 km de praias, além de possuir rios, 
ilhas, lagoas e montanhas.

Declarado Corredor Ecológico Turístico.

Aqui se encontra a Reserva da Biosfera de Manantlán de 
12.000 hectares.

Início da Reserva da Biosfera Chamela Cuixmala de floresta 
tropical caducifólia.

Início da Represa Canion de Pedra, a maior de todo Jalisco.

Na imensa floresta do povoado de Tuito se encontra o Refúgio 
do Jaguar, um projeto para a proteção deste mamífero em 
perigo de extinção.

Infraestrutura hoteleira que vai desde hotéis de luxo até 
típicas cabanas de folhas de palmeira.

PERFIL DE COSTALEGRE
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Ao percorrer a famosa Costalegre poderá admirar as baías do Pacífico com suas altas falésias, 
contemplar a flora tropical e a impressionante vista que proporciona a floresta da costa. Em Costalegre 
existem centenas de atrações entre as quais você vai encontrar bonitas praias, belos pores do sol, um 
clima perfeito, a vasta cultura Mexicana e várias regiões ecológicas. Por ser um destino turístico de 
primeiro nível também encontrará campos de golfe profissionais.

PRAIAS
As douradas areias e praias calmas de Costalegre são delimitadas por falésias, penhascos e costões 
rochosos acariciados pelas ondas do Oceano Pacífico, criando um bonito cenário que se pinta de cores 
incríveis ao amanhecer e também ao pôr do sol. Não deixe de visitar Barra de Navidad, Costa Careyes 
e Costa Majahuas, já que em cada um destes lugares encontrará lindas praias de areia branca e ondas 
suaves que contrastam com as montanhas e a vasta vegetação característica da região.

ATRAÇÕES EM COSTALEGRE

http://www.bestday.com.br/Costa_Alegre/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-costalegre-por&utm_term=/
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SNORKELING E MERGULHO
Na Baía de Tenacatita encontrará um paraíso de recreação para os que gostam de snorkeling. Esta conta 
com uma grande quantidade de recifes de corais e coloridos peixes tropicais, baleias, tartarugas e golfinhos.

SURFING
A Barra de Navidad e Majahuas são ideais para o surfe. Aqui encontrará águas com altas e grandiosas 
ondas, ótimas condições para a prática deste esporte. Igualmente El Tecuán, a 5 quilômetros de 
Tenacatita, é perfeito para o surfe por conta dos fortes ventos que vem do oeste. Estes locais estão 
catalogados como os melhores para os surfistas experientes.

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/ReservaHoteles/
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PESCA
A região de Barra de Navidad é uma região muito importante para a pesca esportiva, uma vez que tem 
uma grande variedade de peixes como o marlin, peixe vela e o atum. A cada inverno é organizado o 
Torneio Internacional de Pesca de Peixe Vela durante os últimos 3 dias da última semana de janeiro.

BIOSFERA DA SERRA DE MANANTLÁN
Esta é uma reserva ecológica que serve de habitat para mais de 2900 espécies de plantas, das quais 
a metade é nativa do México. Esta reserva conta com 150 mil hectares que servem de moradia para 
espécies em perigo de extinção. É um ambicioso projeto que pretende conservar a diversidade 
biológica da região e estabelecer normas para promover um turismo sustentável. A prioridade número 
um é proteger e preservar a vida natural e criar uma cultura de conscientização para o respeito à vida 

animal e vegetal.
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BAÍA DE CHAMELA
Esta é a baía com mais ilhas em seu interior no país. Conta com mais de 9 ilhas e várias ilhotas 
que abrigam espécies de golfinhos e aves. Este lugar é muito acessado de Puerto Vallarta ou Barra de 
Navidad e conta com excelentes serviços turísticos.

COSTA CAREYES
Famoso lugar por suas praias cheias de tartarugas, pelas diferentes cores da areia e a diversidade 
de espécies de animais. Percebe-se a beleza excepcional de suas praias virgens com luxuosos 
complexos residenciais e turísticos.

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Tours/Actividades_Acuaticas/
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BAÍA DE TENACATITA
Tenacatita é uma cadeia de praias localizada a menos de uma hora de Manzanillo, repleta de áreas 
virgens onde é possível nadar e fazer snorkeling. Se quiser ficar longe dos barulhos e da agitação da 
cidade é a opção perfeita, já que conta com poucos desenvolvimentos turísticos e áreas primitivas 
de beleza natural. Visite Boca de Iguanas e Punta Serena ou La Manzanilla, alguns dos povoados da 
região com praias perfeitas. Nesta área encontra-se um sublime paraíso de rios, lagoas e mar com 
abundante flora e fauna, o que a tornou uma região protegida: a Reserva da Biosfera Chamela Cuixmala.

BARRA DE NAVIDAD
Este é um pequeno povoado de pescadores localizado na ponta sul de Costalegre que nos últimos 
anos foi aberto para a atividade turística. Curiosos se perguntam o porquê do nome peculiar deste 
lugar. Barra de Navidad é um banco de areia natural perpendicular a Punta El Viejo que foi descoberta 
na época do Natal décadas atrás. Em seus restaurantes poderá saborear uma grande variedade de 
frutos do mar frescos e comida típica da região.



8

CUASTECOMATES
Cuastecomates é um belo povoado onde encontrará um ambiente cheio de paz. Encontra-se em uma 
bonita enseada que corta as ondas para que não cheguem até a praia com a mesma intensidade, por 
isso é o lugar perfeito para nadar e fazer snorkeling. Em pequenos restaurantes com tetos de palha 
encontrará deliciosos e frescos frutos do mar.

COSTA MAJAHUAS
Bonitas praias cor cinza-claro te permitirão aproveitar ao máximo o mar e o sol. Lugar perfeito para os 
amantes da pesca, pois encontrarão lagostas, polvos e caranguejos. Nesta região estão os campos 
das maiores tartarugas do estado.

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Tours/Golf/
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MELAQUE
Melaque é um povoado costeiro localizado em frente à Barra de Navidad onde poderá conhecer a típica 
comida regional em qualquer dos seus restaurantes distribuídos ao lado da praia. Encontra-se rodeado 
de grandes rochas e praias douradas.

LA MANZANILLA
Este é um pequeno povoado de pescadores onde se une a magia das ondas do mar com a diversidade 
biológica do manguezal. Ao mesmo tempo em que poderá admirar as bonitas praias também se 
surpreenderá com a grande variedade de vida animal, como diversas espécies de peixes e répteis, 
entre eles jacarés e lagartos em seu habitat natural.
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TOMATLÁN
Este município funde as características da região costeira, bem como da serra verde. Seu litoral tem 
uma extensão de aproximadamente 45 km e sua vegetação é muito variada. Neste lugar se encontram 
as salinas do estado de Jalisco.

OUTRAS ATRAÇÕES
Visite a Ilha dos Pássaros, a criação de Tartarugas de Playa Teopa ou se preferir admire o Vulcão de 
Fogo. Divirta-se também na famosa Festa de Toros em Melaque, com um grande ambiente e fogos 
de artifício. Em Barra de Navidad poderá fazer parte do Carnaval de Costalegre que é celebrado 5 
dias antes da quarta feira de cinzas. Entre em contato com a natureza e aproveite os passeios que são 
organizados nos principais lugares, para conhecer as riquezas geográficas das caprichosas formas da 
costa do Pacífico.
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Costalegre é uma mágica região rica em recursos naturais, o que faz que sua cozinha seja variada e 

completa. Da mesma maneira, suas águas estão cheias de espécies marinhas que são deliciosamente 

preparadas por profissionais chefs Mexicanos. Esta região é conhecida por seus extensos litorais, 

plantações de coco, campos de cana de açúcar e hortas frutíferas.

Com suas exóticas frutas tropicais se prepara uma grande variedade de bebidas frescas, como 

pulque, tepache, ponche e tejuino, bem como deliciosos doces, como os de goiaba, de marmelo e as 

famosas cocadas.

Em Barra de Navidad estão os melhores restaurantes, seja para um jantar íntimo e romântico ou 

simplesmente para uma refeição entre amigos. Apesar de Melaque ter poucos restaurantes, conta com 

uma grande quantidade de quiosques na praia que oferecem frutos do mar e comida típica. Em todos 

os agradáveis povoados que compõe a Costalegre poderá experimentar deliciosos pratos a preços 

muito acessíveis.

GASTRONOMIA EM COSTALEGRE

http://www.bestday.com.br/Costa_Alegre/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-costalegre-por&utm_term=/
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OS PREFERIDOS
Originário do estado de Nayarit, o peixe zarandeado é o pargo assado nas brasas de lenha do mangue, 

marinado com um molho de soja com limão e decorado com fatias de pimentão, cebolas e laranjas. Da 

mesma forma, o peixe grelhado é muito popular por ser fácil de preparar e porque se pode utilizar qualquer 

tipo de peixe, embora os mais usados sejam o garoupa, o dourado, o huachinango e o pargo. No geral 

coloca-se marinado para dar-lhes um toque picante. Além disso, nos menus dos restaurantes de frutos 

do mar encontrará os coquetéis de camarão e o ceviche, que pelo seu frescor e sabor são um clássico.

FRUTOS DO MAR
Com uma riqueza quase inesgotável de peixes e frutos do mar, não é de se estranhar a grande quantidade 

de restaurantes de frutos do mar que existem em todo este litoral de 160 km. Encontrarás de tudo e para 

todos os gostos: ceviches, polvos, camarões apimentados e sopa de frutos do mar, bem como pratos de 

grande saída, como os camarões ao coco pelo seu requintado tempero.
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MELAQUE
Melaque é um povoado que ser caracteriza por 
abrigar uma grande quantidade de pessoas 
aposentadas, tanto mexicanas como de outros 
países. Conta com muitas ruas exclusivas para 
o tráfego de pedestres, através das quais os 
vendedores oferecem seus produtos, tais como 
joias, roupas, belas pinturas, artigos de 
cerâmica ou ourivesarias entre muitos outros.

COMPRAS EM COSTALEGRE
Em Costalegre não existem grandes centros comerciais ou shoppings, no entanto encontrará pequenas 
lojas e barracas para comprar artigos decorativos e artesanatos Mexicanos. Sem dúvida alguma, Barra 
de Navidad e Melaque são os lugares onde encontrará mais comércios.

BARRA DE NAVIDAD
Barra de Navidad oferece uma grande gama de pequenas lojas, barracas, bazares e estabelecimentos 
comerciais na Avenida López Legazpi, a qual atravessa o povoado de extremo a extremo, bem como 
a Avenida Veracruz, que lhe dá boas-vindas ao chegar a Barra de Navidad. No centro deste romântico 
povoado está localizada a praça municipal, que está rodeada de bazares e barracas onde seguramente 
irá encontrar a lembrança ideal. Finalmente, não se esqueça de dar uma volta pelo mercado artesanal 
que reúne a maior diversidade de ourivesarias e artigos feitos à mão.

http://www.bestday.com.br/Costa_Alegre/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-costalegre-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM COSTALEGRE
Os restaurantes e bares dos elegantes hotéis de Costalegre oferecem geralmente uma animada música 
ao vivo acompanhada de espetáculos noturnos formados por talentosos e experientes bailarinos. Os 
habitantes dos pequenos povoados são pessoas animadas que gostam de festa, mas de uma maneira 
diferente dos grandes destinos ou cidades, pois a magia destes lugares é seu ambiente acolhedor, 
relaxado e de zona costeira.

Os povoados de Barra de Navidad e Melaque são provavelmente os que concentram maior quantidade 
de clubes, restaurantes e bares onde poderá tomar sua bebida favorita e deliciar-se com algum 
saboroso prato.

http://www.bestday.com.br/Costa_Alegre/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-costalegre-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM COSTALEGRE
Explore a grande quantidade de praias, desde as muito concorridas até as quase virgens.

Pratique o caiaque, o snorkeling, o mergulho, a pesca e muitos outros esportes aquáticos.

Explore os arredores e pratique atividades eco turísticas, como caminhadas, tirolesa, 
passeios de bicicleta e rapel, entre outros.

Conheça dois dos povoados mais concorridos: Barra de Navidad e Melaque, e aproveite 
seus típicos restaurantes e vida noturna.

Delicie-se com a variedade de pratos preparados com peixes e frutos do mar.

Veja como desovam as tartarugas em Playa Careyes e Costa Majahuas.

Participe dos Torneios de Pesca Esportiva em Barra de Navidad.

Jogue golfe em Playa Tamarindo e em Isla Navidad.
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