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DESCUBRA ENSENADA
Ensenada é porto mais importante da península de Baixa Califórnia, a apenas 110 quilômetros ao 

sul da fronteira México-Estados Unidos. É o único porto comercial do estado, o que constitui uma 

acessível porta para o comércio exterior. Da mesma forma, tem um lugar muito significativo no setor 

turístico, já que é o segundo mais importante porto de cruzeiros do México.

A cidade está rodeada por perfis montanhosos que acentuam sua beleza e são o cenário perfeito 

para aproveitar as múltiplas cores dos extraordinários entardeceres tão característicos do Pacífico. 

Conta com várias praias e paisagens naturais ideais para a prática de atividades esportivas e eco 

turísticas, além de uma variada oferta de hospedagem, campos de golfe, spas, bares e restaurantes.

http://www.bestday.com.br/Ensenada/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-por&utm_term=/
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MUITO PARA FAZER E VER
Ensenada, sendo o maior município do México, conta com uma grande reserva territorial que abriga 

uma grande biodiversidade em suas espetaculares paisagens. Sua latitude Mediterrânea lhe concede 

um clima temperado durante a maior parte do ano. Para os amantes de aventura e atividades ao ar 

livre, Ensenada oferece vários parques nacionais e regiões onde o ecoturismo se torna uma prática que 

não pode deixar de ser realizada.

As praias que fazem sua costa são ideais para o mergulho e o caiaque, uma vez que se caracterizam 

por ser as praias mais tranquilas na zona norte do Pacífico e reconhecidas por sediar concursos e 

competições internacionais de pesca esportiva, surfing e regatas.

Com um ambiente bem mais tranquilo, este belo destino conta com um calendário cultural muito 

interessante com atividades recreativas e numerosos eventos gastronômicos durante todo o ano.

http://www.bestday.com.br/Ensenada/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-por&utm_term=/
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PERFIL DE ENSENADA

Porto mais importante da Baixa Califórnia.

Segundo mais importante porto de cruzeiros do México.

Excelente infraestrutura turística.

A 30 km dos vinhedos mais importantes do México.

Importante região para a observação de baleias.
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Ensenada reúne uma variedade de microclimas em paisagens que exaltam a diversidade e a grande 
beleza natural da península da Baixa Califórnia e que são o local ideal para aproveitar as atrações 
desta cidade.

O CALÇADÃO
O pequeno calçadão de Ensenada, de menos de um quilômetro de comprimento, é um lugar muito 
frequentado tanto por moradores como por turistas. Este começa na região do famoso Mercado Negro 
e termina um pouco depois do Parque da Bandeira. Aproveite incríveis amanheceres e entardeceres, 
caminhe ao longo da Baía de Todos os Santos e admire as bonitas paisagens ou os vários leões-marinhos 
que descansam sobre o píer. Deste calçadão saem dezenas de excursões em barco para passear pela 
baía e também tours para admirar as baleias cinza.

BOULEVARD COSTERO
A entrada principal da cidade é o Boulevard Lázaro Cárdenas, também conhecido como Boulevard 
Costero, onde se concentra o setor turístico do porto de Ensenada. Ali encontrará uma grande seleção 
de hotéis, restaurantes, casas noturnas e variadas opções de compras.

ATRAÇÕES EM ENSENADA

http://www.bestday.com.br/Ensenada/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-por&utm_term=/
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OBSERVAÇÃO DE BALEIA CINZA
Este extraordinário fenômeno natural ocorre entre os meses de Dezembro e Abril nos arredores da 
Baía de Todos os Santos. As baleias deixam as frias águas do Alasca no começo de Novembro e 
viajam em grupos comandados pelas baleias grávidas, percorrendo 10.000 quilômetros para procriar 
nas plácidas lagoas e costas da Baixa Califórnia, seus santuários de inverno. Em Ensenada encontrará 
diversas opções de tours e passeios organizados por pescadores locais para viver esta experiência 
única de contato com a natureza.

BAÍA DE TODOS OS SANTOS
Nas praias desta baía, localizada a menos de 20 quilômetros ao sul de Ensenada, é possível realizar 
diversas atividades aquáticas e terrestres, como passeio em bicicleta, caminhada, natação e pesca, 
entre outras. A onda desta região litorânea, que se estende cerca de 50 quilômetros, alcança os 3 metros, 
uma altura muito propícia para a prática de surfe.
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LA BUFADORA 
La Bufadora é um dos três gêiseres marinhos mais importantes do mundo. É uma formação natural, 
uma gruta originada pela erosão, comunicada com um cânion submarino. Quando as ondas alcançam 
a gruta se produz uma forte explosão de água que alcança os 20 metros de altura emitindo um forte e 
particular barulho de onde deriva seu nome. Este popular lugar está localizado a 35 quilômetros ao sul 
de Ensenada.

VALLE DE GUADALUPE
O Valle de Guadalupe, localizado ao norte de Ensenada, é o maior centro produtor de vinho do país. 
Graças às qualidades da terra e do clima, a colheita de uvas e azeitonas se dá como em nenhuma outra 
região do México. Esta região foi ocupada por missionários dominicanos, que iniciaram o cultivo das 
terras estabelecendo as bases para a indústria enológica.

MISSÕES
Ao longo do território de Ensenada existem várias missões dos séculos XVII e XVIII. Algumas são apenas 
ruínas de adobe e outras, como a de São Francisco de Borja Adac e Santa Gertrudis La Magna, 
conservam suas estruturas intactas e até hoje seguem em uso. Fundadas pelas ordens religiosas 
Dominicana e Jesuíta principalmente, estas antigas construções que exibem os detalhes arquitetônicos 
clássicos da época são uma rica exibição da história de Ensenada.
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PARQUE NACIONAL CONSTITUIÇÃO DE 1857 
Localizado a 70 quilômetros ao noroeste de Ensenada, na parte mais alta da Serra de Juaréz, com 
uma extensão de 5.000 hectares, este parque é considerado um refúgio natural muito importante na 
Baixa Califórnia. Sua flora está composta por belos bosques de coníferas e carvalho, e em sua fauna 
há mais de 100 espécies de aves e mamíferos, alguns em perigo de extinção, bem como anfíbios e 
peixes. A bonita Lagoa Hanson, rodeada de pinheiros é uma formação rochosa muito particular, que 
convida a praticar a caminhada e a observação das estrelas durante a noite, outro aspecto que faz 
deste parque um lugar altamente recomendável para os amantes do ecoturismo.

ROTA DO VINHO
A Rota do Vinho é um passeio pelos vinhedos de San Antonio de las Minas e o Valle de Guadalupe, 
projetado para divulgar tudo o que envolve a interessante cultura enológica. Esta rota inclui desde 
grandes casas de renome e tradição, como Domecq, LA Cetto e Monte Xanic, até pequenas adegas 
familiares como Santo Tomás, Casa Bibayoff, Chateau Camou e La Casa de Doña Lupe, onde conhecerá 
o fascinante processo de produção desde o corte da uva e suas variedades, os grandes barris e suas 
condições de fermentação, bem como a explicação dos experientes anfitriões sobre os tempos, 
temperaturas e cuidados para engarrafá-los para chegar ao seu ponto de maturação nas adegas.

Neste passeio poderá degustar diversas variedades de vinhos e escolher alguma garrafa para levar 
com você. Em todas as vinícolas há lojas com os produtos regionais e equipamentos relacionados à 
arte do vinho. A Rota do Vinho é uma viagem pelos segredos da vinha, para deliciar o paladar e aproveitar 
paisagens únicas no México.

http://www.bestday.com.br/Passeios/the-wine-route/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-por&utm_term=/
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PINTURAS RUPESTRES
Nos arredores de Ensenada encontram-se diversos conjuntos de pinturas rupestres em grutas naturais, 
cavernas e falésias, bem como petróglifos e monólitos nas regiões montanhosas. Estes estão atribuídos 
aos Cochimíes, a primeira tribo que habitou a região. Alguns lugares onde é possível admirá-las são no 
Valle de Guadalupe, na região de Cataviña ou na mina de El Álamo, entre outros.

CAMPO DE GOLFE BAJAMAR 
Bajamar está em frente ao mar e localizado sobre a Rodovia Escénica Tijuana – Rosarito. Os 27 buracos 
dos 3 campos deste complexo oferecem uma espetacular experiência aos golfistas pela qualidade de 
suas instalações e a maravilhosa vista.
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GASTRONOMIA EM ENSENADA
Como toda a cidade localizada nas margens do oceano, a principal fonte da tradição culinária de 
Ensenada são os frutos do mar. Com excelentes frutos do mar e peixes próprios das águas frias da 
região, a gastronomia local se torna toda uma experiência, já que são preparados com os produtos que 
são cultivados na região, favorecidos pelo clima mediterrâneo, como a videira e as azeitonas.

Se for falar dos pratos típicos e originários de Ensenada, os famosos tacos de peixe são a estrela 
do cardápio. São feitos com uma tortilha de milho e uma tira de peixe empanado, complementado com 
um clássico molho mexicano conhecido como Pico de Gallo.

A presença dos imigrantes russos na região do Valle de Guadalupe também contribuiu com a gastronomia 
de Enseada, graças à conservação de seus processos artesanais de produção de vinho e pão. Há 
algumas famílias que seguem com esta tradição e oferecem comidas típicas russas e a venda de 
seus produtos.

Os queijos de Real del Castilho são outro aspecto da tradição da culinária de Ensenada que vale a 
pena ressaltar. Pode-se visitar e percorrer os ranchos onde são elaborados, degustar e adquirir uma 
boa variedade deles.

Há uma grande variedade de restaurantes das mais diversas especialidades, bem como vários festivais 
gastronômicos, entre os que destacam o de La Vendimia no mês de agosto e o dedicado à lagosta 
em outubro.

Qualquer que seja sua escolha, em Ensenada sempre encontrará o acompanhamento perfeito para 
aproveitar ao máximo seus pratos, seja uma cerveja gelada ou um copo de vinho branco ou tinto, 
levado até sua mesa desde os vinhedos que fazem desta cidade um lugar com muito sabor e um 
caráter diferenciado.

http://www.bestday.com.br/Ensenada/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-por&utm_term=/
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EL REY SOL
Este famoso restaurante francês ganhou vários prêmios por sua trajetória e a qualidade de seu extenso 
cardápio. Ambientado finamente com um toque de elegância na decoração e nos móveis, bem como 
um excelente serviço, El Rey Sol tem mais de 50 anos de tradição em Ensenada. Em seu salão poderá 
borear sua deliciosa e tradicional mesa de pães elaborada diariamente, acompanhada com um bom café.

FIESTAS DE LA VENDIMIA
La Vendimia é uma festa tradicional originada na Grécia para celebrar o início da colheita da uva. Esta 
tradição foi adotada em Enseada há mais de uma década. Durante dez dias todas as vinícolas organizam 
diversas atividades que vão desde degustações até eventos culturais, seminários, exposições, concertos 
musicais, jogos, verbenas e concursos. O típico concurso de paellas, com o que se encerram as festas, é 
todo um entretenimento gastronômico. As festas de la Vendimia são uma grande ocasião para mergulhar-se 
no prazer dos sentidos e na essência da requintada arte do vinho.



11

MERCADO NEGRO
O Mercado de Frutos do Mar de Ensenada, mais conhecido como o “Mercado Negro”, é o melhor 
lugar para adquirir todo tipo de frutos do mar: desde ostras, mexilhões, amêijoas, lagostas, polvo 
e camarões, até uma grande variedade de peixes frescos e defumados. Este mercado se diferencia 
por sua limpeza e sua grande variedade desde 1958, data em que inaugurou. Ao redor deste centro 
de abastecimento há uma variedade de postos onde é possível saborear os originais tacos de peixe 
entre outros petiscos, todos preparados com a pesca fresca do dia.

FRUTOS DO MAR PRAIA AZUL
Desde 1964, este restaurante tem se dedicado a 
satisfazer os paladares dos aficionados por frutos 
do mar. Aproveite desde coquetéis, lanches, caldos 
e tacos de frutos de mar, até os originais burritos 
de arraia ou lagosta.
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COMPRAS EN ENSENADA
Com uma grande variedade de lojas, shoppings, artesanatos, souvenires e bazares, as ruas de 
Ensenada se tornam um passeio irresistível para quem gosta de fazer compras.

A Avenida López Mateos é sem dúvida um dos pontos mais atrativos e visitados por turistas que 
desembarcam na cidade via cruzeiro, já que se estende por vários quarteirões que atravessam o 
coração da região turística, a uns metros da costa do Pacífico. Ali encontrará postos, bazares, boutiques 
e todo tipo de lojas.

As galerias de arte são outra opção de compras em Ensenada, com diferentes estilos e peças muito 
originais, desde artigos decorativos, até obras de arte e móveis.

http://www.bestday.com.br/Ensenada/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM ENSENADA
A vida noturna de Ensenada é uma combinação perfeita do ambiente tranquilo de uma cidade na costa 
do oceano, com o ambiente festivo tão característico do México. Seja para tomar uma bebida ou 
simplesmente dar um passeio pela região turística ao longo da praia, Ensenada oferece uma paisagem 
noturna que vale a pena viver.

Sendo a orgulhosa sede dos melhores vinhos mexicanos e o lugar onde se criou a internacionalmente 
famosa Margarita, Ensenada conta com vários lugares de entretenimento noturno para tomar uma 
bebida, dançar ou escutar música ao vivo.        

CANTINA HUSSONG’S
Este lugar de grande tradição em Ensenada, localizado em um edifício histórico de 1892, é sem dúvida 
o favorito entre os moradores e visitantes. Sua popularidade o posicionou como um lugar quase de 
culto para os jovens turistas provenientes da América do Norte. Mantendo um estilo de antiga cantina 
mexicana, com pisos de madeira cobertos de serragem, um ambiente muito relaxante e música de 
mariachi ao vivo, a Cantina Hussong’s é o lugar ideal para saborear uma deliciosa Margarita do bar 
que a viu nascer, já que foi justamente neste lugar onde foi criada esta bebida, há mais de 5 décadas.

http://www.bestday.com.br/Ensenada/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM ENSENADA
Caminhar no calçadão.

Passear pelo Boulevard Costero.

Fazer um tour de observação de baleias.

Ir à La Bufadora.

Degustar um delicioso vinho do Valle de Guadalupe e se possível visitar os vinhedos 
e vinícolas.

Provar os tacos de peixe no Mercado Negro.

Tomar uma Margarita na Cantina Hussong’s, lugar onde foi criado este tão famoso coquetel.

Viajes Beda S.A de C.V  2015. Todos os direitos reservados          Fale conosco: contenidoweb@bestday.com
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