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DESCUBRA CULIACÁN
Culiacán é a capital do estado de Sinaloa, conhecida como o “celeiro do México” pela sua grande 
produção agrícola, até porque tem um território extremamente fértil e uma economia em crescimento, 
muito devido ao seu êxito na agricultura e à sua atividade comercial. Culiacán consegue combinar na 
perfeição um estilo de vida de província com os elementos mais confortáveis e modernos, além de 
ser o centro comercial, politico e social do estado. A cidade está rodeada por três rios, dois dos quais, 
o Humaya e o Tamazula, que se juntam na área urbana e formam o rio Culiacán.

TERRA FÉRTIL E INDUSTRIAL 
A cidade é conhecida pelo seu vale com campos cultivados e pela agricultura que tem um papel 
primordial no seu sucesso econômico. Além dos rios, existem grandes infraestruturas hidráulicas como 
usinas e canais. A exportação de tomate, abóbora, pimentos, pepino, batata, melão, melancia e mango 
é uma atividade predominante nesta região. A cidade tem igualmente uma forte participação no cultivo 
da cana de açúcar, assim como do feijão e milho. 

O clima da cidade é geralmente quente, com um nível de humidade alto particularmente durante o 
verão, sendo favorável para a produção agrícola. Por essa razão, em Culiacán destacam-se os campos 
de cultivo e a indústria alimentícia, têxtil, engarrafadora e de maquinaria. A pesca e a pecuária são 
igualmente atividades econômicas muito importantes na cidade. 

À beleza do seu território e dos seus arredores, se junta a abundância em recursos naturais e a fantástica 
hospitalidade da sua população. É normal a população da cidade de Culiacán falar que além dos 
produtos agrícolas, eles também “fazem a colheita de sorrisos”!

http://www.bestday.com.br/Culiacan/Compras/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Culiacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
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Capital política do estado de Sinaloa.

Cidade industrial, comercial e de negócios.

Clima húmido ideal para a agricultura.

Riqueza hidrológica com vários rios e usinas que também 
proporcionam atividades recreativas e de relaxamento.

Economia dinâmica e oportunidades de investimento 
atrativas.

Vários hotéis de negócios para todos os orçamentos de 
viagem.

Vida cultural e artística muito ativa nos recintos, museus 
e espaços recreativos.

Tradições coloridas e tipos de dança típicas como la 
“Tambora”, a mais característica da região.

Arredores com uma grande beleza natural

PERFIL DE CULIACÁN
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CORREDOR ECO TURÍSTICO IMALA-SANALONA
Imala é uma pequena cidade a 20 minutos de Culiacán. É famosa por ter uma área de aguas termais, 
várias opções para provar a gastronomia regional e um spa que oferece tratamentos relaxantes. Devido 
à sua proximidade com a cidade e à sua atmosfera familiar, é uma excelente opção para passar um dia 
tranquilo. Perto de Imala poderá encontrar a usina Sanalona, onde é possível praticar pesca esportiva 
ou passear em lancha. 

TURISMO CINEGÉTICO  
Nos últimos anos, Culiacán melhorou as suas ofertas para o turismo cinegético, até alcançar uma 
notoriedade internacional na caça de espécies, como o pato, a codorniz e a pomba. A temporada de 
caça em Culiacán começa no princípio de novembro e termina em março. Perto da cidade existem 
vários acampamentos e clubes de caça, como a Patolandia e a La Pichigüila, que oferecem serviços 
de primeira classe. A beleza natural da região permite que os amantes deste esporte vivam uma 
experiência exclusiva e privativa.

ATRAÇÕES EM CULIACÁN

http://www.bestday.com.br/Culiacan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
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CATEDRAL DE CULIACÁN 
A sua construção começou em 1842, mas foi até 1885 que as obras terminaram. Esta enorme 
infraestrutura de estilo eclético, característico do período neoclássico e barroco, conta com uma 
estátua de San Miguel Ancángel no topo do relógio da fachada principal. A catedral, localizada 
ao lado da Plaza de Armas, é o monumento religioso mais importante da cidade.
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CENTRO DE CIÊNCIAS DE SINALOA
O Centro de Ciências de Sinaloa, em Culiacán, permite descobrir os vários lados do conhecimento 
cientifico e tecnológico. Oferece uma aventura cheia de surpresas e respostas às perguntas mais 
incríveis, além de possibilitar a experiência de ver, ouvir, tocar, experimentar, perguntar e reflexionar, 
assim como interatuar com a tecnologia. Admire um dos maiores meteoritos do mundo e aprenda a 
ler a hora solar em um relógio equatorial. Também poderá fazer uma viagem imaginária pelas estrelas 
no planetário ou se surpreender com um esqueleto de uma baleia. As instalações contam igualmente 
com uma biblioteca, videoteca, assim como uma loja de souvenirs e um restaurante.

CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA 
Durante os anos 60, o Governo do Estado inaugurou este centro para desenvolver atividades culturais 
como a dança, o cinema e a literatura. Oferece um enorme teatro com o equipamento mais avançado 
no México e é usado por companhias de teatro, musicais e de dança, de todo o país. O centro acolhe 
igualmente uma importante escola de arte, uma grande biblioteca, sala de cinema, uma galeria com 
murais de Diego Rivera e um espaço para espetáculos no exterior.

http://www.bestday.com.br/Culiacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
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MUSEU DE ARTE DE SINALOA (MASIN)
Construído no principio do século XIX, era originalmente a Prefeitura e foi igualmente o Departamento 
da Polícia de Culiacán. Este edifício de estilo neoclássico foi renovado em 1991 e tornou-se um museu 
que exibe obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Atanasio Vargas, Gerardo Murillo “Dr. Atl”, 
Francisco Toledo e Rufino Tamayo, entre outros.

SANTUÁRIO DE GUADALUPE 
Esta igreja, conhecida igualmente como a “La Lomita”, foi construída no século XIX, mas no século XX 
foi renovada para se tornar no que é hoje. O seu estilo arquitetônico está relacionado com os paraboloides 
hiperbólicos, que consistem em duas estruturas que parecem estar descendo do céu. O espaço interior 
está decorado com cinco vitrais extraordinários com imagens da Nossa Senhora de Guadalupe. A partir 
das varandas da igreja poderá apreciar uma fantástica vista panorâmica para Culiacán.
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ZOOLÓGICO DE CULIACÁN
O jardim zoológico da cidade é uma atração que fascinará especialmente as crianças. Encontrará 
uma grande variedade de animais, alguns deles em vias de extinção. Também são oferecidas visitas 
guiadas, um trem infantil, assim como a venda de refrigerantes e outros serviços. O zoológico está dentro 
de um enorme parque conhecido como o Centro Cívico Constituición, onde poderá desfrutar de 
diversas opções recreativas, incluindo um museu, um parque acústico, piscinas e quadras para praticar 
vários esportes.

JARDIM BOTÂNICO
No Jardim Botânico poderá realizar um percurso nas áreas verdes e nos trilhos, respirar ar fresco e 
apreciar uma experiência relaxante. Pela sua grande variedade de espécies, é considerado um dos 
principais jardins botânicos do país, com espécimenes de todas as partes do território mexicano. 
Encontrará espécies fantásticas, como uma árvore que “caminha”, uma planta que “sangra” e outros 
exemplares exóticos de diferentes climas, desde a selva húmida até ao deserto. Poderá realizar diferentes 
tipos de visitas guiadas para conhecer melhor os diferentes tipos de plantas que estão nos 10 hectares 
de jardins.



8

PARQUES DA CIDADE
A cidade de Culiacán conta com inúmeros parques e áreas verdes. Alguns destes são enormes, como 
o Parque Ernesto Millén Escalante, também conhecido como o parque Culiacán 87, que conta com 
piscinas, jardins, quadras, carrosséis e um lago artificial onde poderá passear em lancha. Também 
oferece um formidável teatro no exterior e um dos maiores tobogãs aquáticos do norte do país. Poderá 
igualmente visitar o Parque Revolución e o Centro Cívico Constituición, onde está o zoológico da 
cidade. Pelas suas características e numerosas atividades, os parques da cidade são uma divertida 
aventura para os mais pequenos e um espaço de descontração para os adultos.

http://www.bestday.com.br/Culiacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
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PARQUES AQUÁTICOS
A poucos minutos da cidade encontrará vários oásis para passar momentos divertidos. Tendo em conta 
que Culiacán conta com um clima quente e um céu limpo durante grande parte do ano, a cidade oferece 
excelentes parques aquáticos nos seus arredores. Desfrutará das piscinas com tobogã, jogos infantis, 
jardins, espaços para eventos, restaurantes e lojas de souvenirs, tudo dentro de um ambiente natural.

PASSEIOS EM BONDE
Durante o dia e a noite poderá passear pela cidade a bordo de um tradicional bonde que percorre as 
principais atrações de Culiacán. Enquanto vai conhecendo a cidade, receberá informação acerca de 
vários lugares e eventos importantes, assim como outras interessantes e curiosas informações.

NUEVO ALTATA
O Nuevo Altata é uma infraestrutura turística, inaugurada recentemente, a uns 40 minutos de Culiacán, 
em frente da costa do Mar de Cortés. Com mais de 20 quilômetros de fantásticas praias, Nuevo Altata é 
uma oportunidade de classe mundial para passar um dia de descanso, divertindo-se e provando pratos 
deliciosos. Aí encontrará um excelente clube de praia, restaurantes, piscinas, atividades aquáticas, 
entretenimento e muitas atividades, tanto para crianças como para adultos. 
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GASTRONOMIA EM CULIACÁN
O estado do Sinaloa é conhecido pelas suas delicias culinárias e pelas suas matérias primas de qualidade 
excepcional. A grande variedade de alimentos cultivados permite a colheita de ingredientes frescos 
e de primeira classe. Graças à abundancia de espécies vegetais e animais na região de Culiacán, 
encontrará nos seus restaurantes diversos pratos à base de plantas exóticas, aves, peixes e mariscos.

Entre as principais especialidades da cozinha de Culiacán encontra-se o “chilorio” (carne de porco 
desfiada e frita com várias especiarias, que pode ser acompanhada com tortilhas de farinha) e a 
“machaca” (carne desfiada e seca ao sol). As sobremesas contam com o “jamoncillo”, que é um doce 
à base de leite, açúcar e noz moída. Não poderá deixar de provar as conservas e os“piloncillos” que 
derivam da cana de açúcar, assim como os “tacuarines”, biscoito de farinha e milho em forma de roscas.

O fato de existirem descendentes de várias partes do mundo em Culiacán é normal encontrar fantásticos 
pratos de gastronomia internacional, grega, alemã, francesa, hebreia, chinesa e japonesa. Nesta última, 
destaca-se a grande variedade de sushi, que foi adotado com o toque característico da gastronomia 
Mexicana, resultando em uma grande fusão de sabores.

http://www.bestday.com.br/Culiacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
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COMPRAS EM CULIACÁN
Durante as suas viagens de trabalho ou lazer, Culiacán conta com o necessário para entretê-lo 
durante os seus momentos livres, com as pequenas e tradicionais lojas, assim como os grandes e 
sofisticados shoppings.

Além disso, os produtos artesanais do Sinaloa são reconhecidos pela sua grande qualidade. É 
possível que encontre diferentes tipos de peças nas várias galerias de arte e lojas de Culiacán.

COCOMEX 
Cocomex é o maior e mais moderno viveiro de crocodilos no México e o primeiro do nordeste do 
país. Este espaço serve para a criação de crocodilos e a comercialização dos seus produtos derivados, 
incluindo alguns objetos decorativos e artículos em pele, como bolsa para mulheres, cintos e carteiras. 
Há a possibilidade de comprar carne de crocodilo, que é menos gordurosa e conta com um colesterol 
menor ao da carne de frango, assim como azeite de crocodilo, muito bom para as doenças respiratórias.

Quando visitar a granja, localizada a apenas 20 quilômetros de Culiacán, aberta de outubro a abril, 
poderá realizar várias visitas guiadas, ideais para conhecer o lugar e aprender mais sobre a vida dos 
crocodilos e todas as atividades da Cocomex. A granja conta com mais de 25 mil exemplares de 
crocodilos que se reproduzem em cativeiro dentro de um ambiente similar ao seu habitat natural. De 
fato, parte da produção anual é destinada para as áreas onde esta espécie está em vias de extinção, 
ajudando assim à conservação ecológica. 

http://www.bestday.com.br/Culiacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM CULIACÁN
As noites de Culiacán contam com vários detalhes, podendo assistir a ambientes mais culturais e 
artísticos, como até às baladas mais movimentadas. A cidade conta com uma vida noturna e social mui-
to ativa, com uma grande quantidade de locais e visitantes que assistem aos concertos, exposições, 
obras de teatro e eventos culturais. No entanto, os mais jovens, geralmente preferem visitar as baladas, 
principalmente nos fins de semana.

FONTES DANÇARINAS
Em Culiacán, as noites transformam-se de alegria cada vez que começa a coreografia das Fontes 
Dançarinas, que estão localizadas em uma área comercial próxima ao centro. Ouvindo a música, alguns 
começam a dançar enquanto que outros apreciam o espetáculo sentados nas bancadas e rochas 
artificiais, com capacidade para até 300 pessoas. Ficará surpreendido com as mudanças de música e as 
imagens que proporcionam este evento.

Através de um programa de computador, o sistema hidráulico, a luz e o som misturam-se, criando uma 
sincronia perfeita. Só há quatro fontes de este tipo em todo o mundo, localizadas em  Las Vegas, Santiago 
do Chile, Génova e Culiacán.

http://www.bestday.com.br/Las-Vegas-area-Nevada/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Santiago-Chile/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Santiago-Chile/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Genova/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Culiacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Culiacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM CULIACÁN
Visitar o centro histórico para conhecer a catedral, a Prefeitura e outros edifícios de estilo 
colonial.

Admirar as fontes dançarinas, um espetáculo de música e luz apenas comparável com o 
de Las Vegas, Santiago do Chile e Génova.

Se divertir com a família nos vários parques, no jardim botânico, no zoológico e no Centro 
de Ciências.

Organizar reuniões, participar em congressos e fechar alianças comerciais nos vários 
hotéis de negócios.

Assistir às atividades artísticas nos teatros, museus e recintos culturais.

Visitar os arredores da cidade para entrar em contato com a natureza única da área.

Praticar pesca desportiva nos diversos rios e lagos da área.

Provar alguns dos saborosos vegetais e frutos frescos cultivados na região.

Desfrutar do turismo cinegético nos clubes de caça e acampamentos mais próximos, com 
assistência e equipamento especializado.

http://www.bestday.com.br/Las-Vegas-area-Nevada/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Santiago-Chile/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Genova/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-culiacan-por&utm_term=/
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