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DESCUBRA DURANGO
Com um clima versátil que vai do semiárido a temperado semiseco, o vale da cidade de Durango conta com 
uma grande diversidade geográfica e é banhado pelos rios Sauceda e Santiago, o que o transforma 
em um lugar ideal para praticar vários esportes extremos, como caiaque, trilhas, rapel e pesca. Além 
de contar com belíssimas paisagens, Durango também possui uma vasta riqueza histórica, devido aos 
vestígios das tribos nômades, dos novos costumes impostos pela colonização e da expansão de seu 
território pela chegada da estrada de ferro durante o governo de Porfírio Diaz. Todos estes fatos estão 
imortalizados em aproximadamente 1.000 edifícios, que fazem parte do centro histórico da capital do 
estado, o que torna a cidade um lugar perfeito para umas férias inesquecíveis.

A INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA
Durango é conhecida como a Terra do Cinema, 
por causa da grande variedade de paisagens 
naturais, do clima árido e da arquitetura da cidade, 
que a tornam o local ideal para a filmagem de 
clássicos do faroeste. Com mais de 60 anos na 
indústria do cinema, na cidade já foram realizados 
187 filmes nacionais e internacionais. Os cineastas 

motivados pela facilidade em conseguir licenças, técnicos capacitados e pela grande variedade de 
locações, se sentem atraídos a investir neste rincão mexicano.

http://www.bestday.com.br/Durango/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-por&utm_term=/
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Cidade colonial, cujo centro histórico conta com 
aproximadamente 1.000 edifícios onde predominam os 
estilos barroco e churrigueresco (barroco mexicano).

Conhecida como a Terra do Cinema por possuir cenários 
e infraestrutura adequada para locações de filmes sobre 
o faroeste.

Cidade localizada em um vale de fácil acesso ao Rio 
Sauceda e a Barragem Peña del Águila, motivo pelo qual 
possui incríveis paisagens naturais, excelentes para a 
prática de esportes radicais ao ar livre.

PERFIL DE DURANGO
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Durango oferece uma grande variedade de atividades, tais como visitar museus, conhecer zonas 
arqueológicas e até mesmo conhecer autênticos estúdios cinematográficos.

CENTRO HISTÓRICO DE DURANGO
O Centro Histórico da cidade de Durango conta com mais ou menos 1.000 edifícios construídos no 
século passado, com estilos muito diferentes que vão desde o neoclássico e barroco até o neogótico. 
Caminhar pelas encantadoras ruas do centro é como percorrer um enorme museu de arquitetura ao 
ar livre. A quantidade de edifícios históricos e a beleza de sua arquitetura fizeram com que instituições 
internacionais a indicassem para que seja declarada como Patrimônio da Humanidade.

ATRAÇÕES EM DURANGO

http://www.bestday.com.br/Durango/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-por&utm_term=/
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PARQUE GUADIANA 
O Parque Guadiana é um dos espaços naturais mais tradicionais da cidade e um dos lugares favoritos entre os 
moradores para relaxar-se, exercitar-se ou passear com a família. É considerado um dos principais “pulmões verdes” 
da cidade e conta com playgrounds, pista de cooper, uma piscina olímpica, ciclopista e até um lago com patos.

Em frente ao Parque Guadiana fica o Parque Sahuatoba uma área verde semelhante com um pequeno zoológico, 
onde poderá observar diversos animais selvagens, répteis, aves tropicais e outras espécies exóticas.

CATEDRAL BASÍLICA MENOR
Conhecer a Catedral é um verdadeiro deleite, não apenas para os amantes da arte, como também 
para quem deseja somente ampliar seus conhecimentos, devido ao seu esplêndido estilo barroco, 
sua fachada magistral e design de interiores artísticos. Construída no século XVIII a Catedral possui 
diversas esculturas de grande qualidade artística e obras de esplêndido valor estético, bem como finos 
retábulos, trabalhos em madeira e cerâmica, além de encantadoras representações no teto e belas 
pinturas religiosas que farão com que você tenha uma enriquecedora visita.

CONJUNTO CULTURAL  DURANGO
O Conjunto Cultural Durango é um edifício onde se encontram o Instituto de Cultura do Estado (ICED) e o 
Instituto Nacional de Antropologia e História. Conserva uma série de objetos da época da revolução do 
país, incluindo fotografias, armas, objetos pessoais e móveis que foram usados por heróis da Revolução 
Mexicana, bem como o Museu do Cine, um reflexo do carinho que a cidade tem pela sétima arte.

IGREJA DO CERRO DE LOS REMÉDIOS
Esta pequena igreja é uma das mais tradicionais de Durango e também uma das mais originais por 
estar localizada no alto de uma colina. A igreja passou por restaurações conservando sua arquitetura 
original e sua agradável atmosfera interior, onde estão diversas obras de arte sacra, o que faz com que 
conhecê-la seja uma experiência gratificante.
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VILLA DEL OESTE E CHUPADEROS
A Villa del Oeste é um pitoresco parque temático e um estúdio cinematográfico, onde encontrará as 
típicas instalações de uma cidade do velho oeste, o imprescindível banco e as solitárias ruas empoeiradas. 
Também poderá assistir a um animado show de vaqueiros, dar um passeio a cavalo, comer algo nos 
restaurantes e no final da tarde divertir-se no bar.

A cidade de Chupaderos é também um estúdio cinematográfico com o autêntico sabor do velho oeste, com 
suas construções de madeira, ruas de terra, pitorescas casas em estilo rústico e a clássica atmosfera dos 
filmes de cowboys de Hollywood.

MUSEUS DE CINE
Estes museus são uma atração em Durango e merecem um comentário à parte, devido à importância 
que tem na cultura e história da região. Estes museus são uma homenagem aos filmes, autores, diretores 
e momentos, responsáveis pela denominação que recebeu a cidade de Durango como Terra do Cine.

O Museu Rafael Trujillo localizado nas instalações do 
Instituto de Cultura do Estado guarda as gigantescas 
câmeras de cinema com as quais foram rodados os 
primeiros filmes a muitos anos atrás, bem como 
fotografias, instrumentos utilizados pelos diretores e 
outras coisas muito curiosas. O museu conta com 
seis salas de exposição, uma sala de cine e uma 
completa videoteca com centenas de filmes de autor e 
filmes comerciais. Para quem gosta de cinema esta é 
uma parada obrigatória.

Também tem o Museu Temático do Cine, no qual 
poderá observar posters e fotografias autografadas 
pelos protagonistas dos filmes rodados em Durango.
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MUSEUS 
Durango conta com uma grande variedade de museus, como o Museu da Revolução, o de Arte 
Contemporânea, de Arqueologia, o Museu das Culturas Populares, o qual faz exposições de 
artesanatos confeccionados por artesãos locais, e também o Museu Regional, (conhecido popularmente 
como o Museu do Abacate), ), que possui mais de doze salas nas quais exibe objetos tanto da história de 
Durango, como da arte contemporânea. Além disto, encontrará o museu do Cine, museu do livro, museu 
para crianças e diversas galerias de arte.

TEATROS
A atividade cultural de Durango é evidente por causa de seus inúmeros teatros. O Teatro Victoria, 
o mais antigo do norte do país, se destaca por sua beleza arquitetônica. Já o Teatro Ricardo Castro 
totalmente construído com pedras ornamentais, murais e acabamentos em estilo Francês, é um 
exemplo do esplendor da época do governo de Porfírio Diaz. O Teatro Ángel Zarraga se sobressai 
por suas obras de arte.
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PASSEIOS DE BONDE
Os tradicionais passeios de bonde são excelentes para quem quer aproveitar ao máximo seu tempo e 
visitar a maior quantidade de atrações durante sua estadia em Durango. Uma grande vantagem destes 
passeios é que podem ser adaptados facilmente aos horários e desejos dos turistas de acordo com o 
tempo que tenham disponíveis.

LA FERRERIA
La Ferreria é uma fazenda do século XIX totalmente restaurada que está localizada a apenas oito 
quilômetros ao sul de Durango. Na fazenda são encontrados vestígios arqueológicos da cultura 
Chalchihuite e um museu que expõe esses objetos. Esta zona arqueológica foi declarada Patrimônio 
Cultural de Durango e da Nação pelo Instituto de Antropologia e História.
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RANCHOS CINEGÉTICOS
Se você é aficionado pela caça esportiva ou um profissional nesta modalidade de esporte, em Duran-
go encontrará ranchos para a prática desta atividade. Situados a menos de uma hora da cidade, estes 
ranchos possuem paisagens naturais de grande beleza e se especializam na criação de cervos, javalis, 
perus e pombos.

Entre estes ranchos destacamos o Rancho El Durangueño, que oferece mais de 20 hectares para 
a caça do cervo de rabo branco e perus silvestres, em um relevo com montanhas, cânions, riachos e 
exuberantes áreas verdes. Outro destaque é o Rancho La Muralla, que além de excelentes opções 
para a prática da caça oferece também tirolesas, playgrounds, passeios a cavalo, rapel, paintball e 
passeios de bicicleta na montanha.

AS BARRAGENS
As barragens de Durango possuem um ambiente tranquilo rodeado por inúmeras belezas naturais e 
são ideais para a prática de emocionantes esportes aquáticos, como o caiaque.
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GASTRONOMIA EM DURANGO
Devido ao clima árido e desértico de Durango, não é de estranhar que seus moradores se dediquem 
às conservas, pois as frutas, os vegetais e a carne tendem a escassear. No princípio as receitas 
eram insonsas, motivo pelo qual começaram a adicionar temperos, principalmente o cominho e a 
pimenta, para dar um sabor mais apimentado, atualmente é mais comum o uso do chile passado, 
ou seja, pimenta verde que é secada ao sol e usada assada e sem casca. Por causa da influência 
espanhola e a necessidade de conservar comida, a gastronomia de Durango é única e singular.

PRATOS TÍPICOS
Sendo um dos principais produtores de gado bovino e de aves, grande parte de seus pratos são preparados 
com carne e queijo, entre os mais populares estão o Caldo de carne seca ou fresca com chile pasado, 
as gallinas borrachas (galinhas bêbadas), marinadas em xerez ou vinho branco e temperada com 
nozes, passas e amêndoas, bem como o asado de bodas (assado de casamento), preparado com 
pedaços pequenos de porco e molho agridoce, os chicharrones de vieja (pele de porco crocante), ou 
também carne de cabra, as enchiladas de cacahuate y leche (tortillas de milho recheadas com frango 
e temperadas com chile poblano, regadas com um creme de amendoim com leite), além do assado de 
cervo com pedacinhos de presunto.

Igualmente saboreado e presente na dieta dos 
moradores de Durango esta o queijo flambado, 
que é um tipo de queijo de coalho flambado com 
licor e acompanhado com chouriço, pimentão ou 
tiras de chile problano. Para as reuniões de fins de 
semana a barbacoa de olla é muito popular. (carne 
cozida na panela com o seu próprio suco), bem 
como a discada, que são vários tipos de carne 
assada acompanhadas de cebolinhas cambray, 
chouriço e tortillas.

MEZCAL DURANGUENSE
Sem dúvida alguma, o mezcal de Durango é a 
bebida destilada que nunca falta nas mesas. Depois 
de Oaxaca, Durango é o segundo estado produtor 
desta bebida. O mezcal de Durango tem um ligeiro 
sabor adocicado por causa do agave silvestre 
utilizado em sua fabricação e seu mercado tem se 
projetado dia a dia, tanto a nível nacional como 
internacional, principalmente nos Estados Unidos.

http://www.bestday.com.br/Durango/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-por&utm_term=/
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A lista de sobremesas parece interminável, graças 
a habilidade e criatividade dos moradores de 
Durango em misturar os ingredientes perfeitos,  para 
criar delícias como o pan de pulque (tipo de pão 
que leva pulque, bebida da região), as torrejas 
de miel de maguey (igual às rabanadas regadas 
com mel de agave), as semitas de anis (pãezinhos 
doces de anis), rollos de camote (rocambole 
de batata doce), os buñuelos bañados em piloncillo 
(massa de farinha de trigo frita e regada com 
calda de açúcar), gorditas de nata, ou doces de goiaba 
e marmelo. Não podiam faltar os mostachones, 
que são merengues assados com uma pitada de 
casca de limão ralado.

OS DOCES
Antigamente as frutas eram picadas e cozidas em fogo lento com açúcar para conservá-las como 
compotas. Estas receitas antigas, hoje em dia possuem uma rica variedade na cozinha de Durango, 
como geleias de pera, pêssego, maça e marmelo. As rodelas de maça e pêssego secos ao sol são 
um manjar, bem como a batata doce e a abóbora regadas com uma calda de açúcar mascavo.
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COMPRAS EM DURANGO
Fazer compras em Durango pode ser muito divertido e relaxante, pois a cidade conta com distintas 
áreas comerciais, butiques, lojas de departamentos e mercados tradicionais. Entre os artesanatos da 
região se destacam os produtos de cestaria, comumente utilizados para confeccionar objetos de 
uso cotidiano, que além de serem de grande utilidade também servem como decoração. Também 
encontrará bolsas, cestos e chapéus confeccionados com diversos materiais naturais, bem como cintos, 
malas, botas, chaveiros, sandálias e outros artigos de couro e pele.

ARTESANATO DA REGIÃO
A influência das tribos indígenas, como os Tepehuanes podem ser sentidas em alguns tipos de artesanatos 
da região como tecidos bordados, cobertores, mantas, chapéus e instrumentos musicais, como flautas 
e tambores. Com frequência os artesãos colocam à venda suas obras na praça principal da cidade, 
bem como na loja do Museu Regional. Nas exposições os objetos de vidro feitos à mão se destacam 
por sua beleza e criatividade, tais como vasos com formas originais e figuras de decoração.

OLARIA E CERÂMICA
Durango possui uma tradição em olaria que se 
reflete em uma inigualável variedade de objetos 
decorativos e para a casa, incluindo vasos, jarras, 
panelas e caçarolas de barro, bem como objetos de 
cerâmica adornados com desenhos pré-hispânicos. 
A venda destes objetos é muito popular, por isso 
além dos vários comércios destes produtos a mais 
de 20 anos é realizada a Feira Nacional da Cultura e 
Alfarería em Durango, onde encontrará de tudo 
para todos.

http://www.bestday.com.br/Durango/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-por&utm_term=/
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PASEO DURANGO
Paseo Durango é um dos shoppings mais modernos e exclusivos da cidade, onde você encontrará 

supermercados, um complexo de cinemas com quatorze salas, várias lojas de departamento, restaurantes 

famosos, boutiques e uma grande quantidade de serviços e lojas especializadas.

MERCADO GÓMEZ PALÁCIO
Caminhando pela avenida 20 de Novembro, perto da catedral se encontra este famoso mercado de 

artesanatos fundado em 1881, uma parada obrigatória para quem visita Durango. Nele encontrará 

artesanato mexicano tradicional e objetos específicos da cultura de Durango, como objetos de pele, 

cestaria, figuras entalhadas à mão em madeira e barro feitos por excelentes artesãos.
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VIDA NOTURNA EM DURANGO
Em Durango a noite é tão agitada como o dia! A quantidade de opções de diversão noturna é tão 
variada, que sem dúvida haverá algo para satisfazer qualquer gosto. Na cidade encontrará desde as 
tradicionais callejoneadas (espetáculos de rua, ideais para quem procura algo típico e pitoresco para 
se divertir ao ar livre), até os clássicos bares e discotecas.

Os ritmos populares de Durango são a música nortenha, a música de banda e o chamado “Pasito 
Duranguense”. A cidade possui muitos lugares com este tipo de música, o que dará oportunidade para 
que vista uns jeans, botas e coloque um chapéu de vaqueiro para dançar no estilo tradicional da região.

A noite de Durango é muito mais que discotecas, bares e jovens dançando os ritmos da moda. A cidade 
conta com uma ampla oferta cultural que é muito frequentada por moradores e turistas, como concertos, 
peça de teatro, espetáculos ao ar livre e uma grande variedade de eventos no centro histórico.

http://www.bestday.com.br/Durango/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-por&utm_term=/
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EL PASITO DURANGUENSE
Esta dança que apresenta movimentos sensuais e pequenos saltos rítmicos tornou-se tradicional em 
qualquer lugar onde tenha festa, música e dança. O Pasito Duranguense surgiu em Chicago com o 
movimento das bandas nortenhas duranguenses radicadas nos Estados Unidos, quando chegou ao 
México esta dança causou um grande furor tornando-se um grande sucesso.

AS CALLEJONEADAS
Moradores e visitantes todos os dias vão ao Cerro del Calvário para assistir gratuitamente e também 
participar desta colorida demonstração de música e folclore. Graças ao patrocínio do estado e o 
trabalho da Escola Mexicana de Música, atualmente as Callejonadas apresentam bailarinas e cantores 
em um palco ao ar livre que possui capacidade para até 800 pessoas, sem dúvida é um show que você 
deve assistir!
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TEATRO EN DURANGO
Os moradores de Durango gostam de um bom teatro e desenvolverão uma sensibilidade especial para 
as encenações. Entre os muitos teatros que existem, um dos mais simbólicos é o Teatro Victoria, por 
ser o mais antigo ao norte do México. A primeira peça encenada neste teatro em 1910 foi protagonizada 
por Victória Fábregas. Atualmente, este e outros recintos apresentam espetáculos de música, dança, 
teatro, cinema, literatura e muito mais.
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PLAZA IV CENTENÁRIO
Durango é conhecido por seus festivais e concertos, nos quais a música e alegria iluminam as ruas 
do centro e da Plaza IV Centenário, onde já se apresentaram artistas de renome internacional e nacional, 
como Bronco, Ricardo Montaner e Alejandro Sanz, bem como várias orquestras filarmônicas que 
abrilhantaram a noite com seus acordes de violinos e harpas.
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O QUE FAZER EM DURANGO
Percorrer o centro histórico, caminhando ou em um passeio de bonde.

Visitar os muitos museus da cidade.

Praticar caiaque, trilha, rapel, pesca e muito mais no Parque Guadiana.

Conhecer La Ferrería, zona arqueológica declarada Patrimônio Cultural de Durango.

Participar da vida noturna e aprender a dançar o Pasito Duranguense.

Visitar os estúdios cinematográficos de Villa del Este e Chupaderos.

Participar de uma Callejoneada.

Degustar sua deliciosa gastronomia.
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