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DESCUBRA GUAYMAS SAN CARLOS
Guaymas San Carlos é um bonito destino turístico que oferece ao visitante uma grande diversidade 
de belas e contrastantes paisagens montanhosas e marítimas, que em conjunto com a tradicional 
hospitalidade de Sonora, o tornam o lugar ideal para as férias durante qualquer época do ano. Pode-se 
dizer que ao visitar Guaymas San Carlos estará visitando não um, mas dois destinos turísticos banhados 
pelo espetacular Mar de Cortés.

Guaymas é o segundo porto em importância no Pacífico Mexicano, por ser uma comunidade amplamente 
conhecida por suas instalações portuárias, indústria náutica e comercial, cuja principal fonte de renda é a 
pesca, pela importância da diversidade biológica do Mar de Cortés, o qual foi nomeado pelo oceanógrafo 
Jacques-Yves Cousteau como “o Aquário do Mundo” por sua grande diversidade de vida marinha.

Guaymas é também uma cidade colonial fundada em 1769 com impressionantes paisagens, como 
serra, vales, planícies e planície costeira. Sem dúvidas, esta cidade foi premiada com uma maravilhosa 
natureza, desde o fundo do mar até o topo de suas montanhas. Está localizada a alguns quilômetros de 
San Carlos, porque se vai falar de Guaymas inevitavelmente terá que falar de San Carlos e vice e versa.

San Carlos é a região turística do porto de Guaymas, localizada a apenas 15 quilômetros de distância 
e possuidora de tranquilas praias e áreas para praticar diferentes esportes aquáticos. É um lugar com 
uma boa oferta de hospedagem, duas marinas para mais de 500 embarcações, um campo de golfe, 
um golfinário e faixa de praias dos sonhos. Atualmente se diz que San Carlos é a grande joia turística 
de Sonora.

http://www.bestday.com.br/Guaymas-San-Carlos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-por&utm_term=/
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Dois destinos turísticos em apenas um: Guaymas 
(portuário e colonial) e San Carlos (de praia).

A pesca é a principal fonte de renda.

A pecuária, a indústria maquiladora aeroespacial e o 
turismo são de grande importância.

Conta com 83% do total de cais em Sonora e uma frota 
de mais de 1.300 embarcações.

Bonita região costeira com contrastantes paisagens 
montanhosas.

Destino de turismo de aventura e mergulho.

PERFIL DE GUAYMAS 
SAN CARLOS
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ATRAÇÕES EM GUAYMAS SAN CARLOS
A região de Guaymas San Carlos conta com vários atrativos naturais devido a sua excelente localização 
geográfica, onde o mar, o deserto e as montanhas se complementam para formar um maravilhoso 
entorno de espetaculares e belas paisagens.

Devido a grande diversidade de ecossistemas que podemos encontrar nessa região costeira do 
estado de Sonora, pode-se realizar uma enorme quantidade de atividades aquáticas e de recreação, 
banhar-se nas maravilhosas praias que contrastam com o impressionante entorno, fascinar-se com 
o imponente deserto que se junta com a serra, fazer ecoturismo e turismo de aventura, bem como 
visitar sítios históricos na região urbana de Guaymas.

OBSERVAÇÃO DE BALEIAS
O Mar de Cortés é famoso pela observação de baleias, já que é um lugar que as atrai pela grande 
quantidade de alimento, plâncton e pequenos peixes que o habitam. Com um pouco de sorte poderá 
apreciar nesta região as sete das onze espécies de baleias que existem no mundo, quando sair para 
pescar em um barco, pegar alguma excursão para ver estes cetáceos ou simplesmente passeando 
próximo à costa guaymense. Durante os meses de inverno e primavera as possibilidades de ver algum 
destes animais são muito maiores.

http://www.bestday.com.br/Guaymas-San-Carlos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-por&utm_term=/


4

MERGULHO NO “O AQUÁRIO DO MUNDO”
O famoso oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau chamou o Mar de Cortés ou Golfo da Califórnia, de 
“o Aquário do Mundo”, pois se trata de um maravilhoso mar repleto de uma surpreendente diversidade 
biológica (muitas delas endêmicas), sendo um laboratório natural para os cientistas, bem como um 
insólito lugar de recreação para mergulhadores e pescadores. Este mar é lugar de 40% das espécies 
de mamíferos do planeta, de mais de 900 espécies de peixes, e da maior variedade de baleias e 
golfinhos do mundo.

Por este motivo, o mergulho em Guaymas San Carlos é excepcional, além de existirem muitas cavernas 
e cânions submarinos, bem como dois recifes artificiais (barcos atuneiros) a apenas 30 minutos ao 
norte de San Carlos. Um dos melhores lugares para mergulhar é a Ilha de San Pedro Nolasco.
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PRAIAS
Na cidade de Guaymas há apenas uma praia, Praia Miramar. No entanto, San Carlos orgulha-se de 
ter algumas das mais belas do estado de Sonora. A vegetação desértica, o Mar de Cortés e as finas e 
douradas areias de San Carlos oferecem um espetáculo cênico incomparável. A Praia dos Algodões, 
por suas dunas de areia que simulam o algodão, é um lugar muito concorrido para praticar qualquer 
atividade aquática. A praia mais visitada e extensa é a Praia San Francisco, de ondas suaves e 
localizada entre Guaymas e San Carlos. A Praia Piedras Pintas é outro lugar atrativo longe da multidão, 
excelente para fazer snorkeling ou simplesmente tomar sol.

LUGARES DE INTERESSE EM GUAYMAS
O centro urbano de Guaymas conta com atraentes pontos de interesse para o viajante em busca de 
cultura e história do México. A maioria dos imóveis históricos datam do século XIX. Entre eles se 
destacam o Templo de San Fernando, o mais importante do porto, dedicado a um rei da Espanha e 
cuja construção levou muitos anos; o Banco de Sonora, símbolo urbano de grande beleza arquitetônica 
de estilo neoclássico; a Prefeitura, um pequeno e belo edifício construído de pedra de 1899; a Antiga 
Cadeia de Guaymas, de aspecto medieval, feita de basalto e que ainda conserva seus corredores, 
pátio principal e uma torre.
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GOLFINÁRIO DE SONORA
Localizado entre San Carlos e Guaymas, este moderno golfinário interativo tem dois objetivos principais: 
oferecer um espetáculo marinho aos visitantes e fornecer para a região um centro de reabilitação e 
terapia para crianças com deficiências neurológicas. O golfinário conta com atividades educativas, bem 
como espetáculos interativos com golfinhos e leões-marinhos.

PESCA
Uma das principais atrações de Guaymas San Carlos é a pesca, pois a região é famosa devido à 
abundância de peixes de grandes tamanhos. No Mar de Cortés encontram-se três tipos de marlins – 
azul, negro e rajado -, bem como peixe vela. Geralmente, os pescadores que capturam estas espécies 
praticam a pesca esportiva, ou seja, que as liberam posteriormente. Por outro lado, se o que deseja é 
pescar um exemplar para seu jantar, há serras, sarda, atum amarelo, cavala ou dourados.
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ESTUÁRIO EL SOLDADO
A costa de Sonora está dotada de vários estuários e pântanos. Exemplo disto é o fascinante estuário El 
Soldado, localizado entre Guaymas e San Carlos, uma lagoa costeira de beleza excepcional e riqueza 
biológica. Algumas das espécies que habitam aqui são garças azuis, andorinhas do mar, caranguejos 
e ostras. O estuário pode ser visitado a pé, em bicicleta ou em embarcações sem motor.
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MIRANTE CÊNICO
O Mirante Cênico está localizado sobre a colina de mesmo nome em San Carlos. É uma tradição que 
todos os turistas visitem o local para aproveitar e contemplar as melhores vistas panorâmicas da costa 
dos sonhos de Guaymas San Carlos, podendo ao mesmo tempo admirar o Mar de Cortés.

OUTRAS ATIVIDADES RECREATIVAS
Além das magníficas regiões para mergulhar, existem inúmeros lugares para fazer snorkeling, pois 
a costa conta com várias ilhas, cavernas, depressões e zonas rochosas. Os passeios em bote, 
veleiro, caiaque e outras pequenas embarcações também são populares nesta bela região cheia de 
contrastantes paisagens.

O passeio a cavalo na praia é uma atividade que pouco a pouco vai ganhando popularidade entre 
os visitantes. Para os mais esportistas existe o ciclismo, a caminhada e a escalada esportiva, que 
podem ser praticados nos inúmeros vales e cânions próximos, como o belíssimo Cânion de Nacapule 
e a Montanha Tetakawi, símbolo de San Carlos. Para os amantes de golfe, San Carlos conta com um 
campo com atrativas paisagens
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Em geral, a cozinha de Sonora, e por consequência a gastronomia de Guaymas San Carlos, afirma 
ser suculenta e com grande variedade em termos de produtos marinhos utilizados na preparação dos 
pratos regionais, onde o camarão é considerado o ingrediente principal. Tampouco pode deixar de 
provar o “Peixe Zarandeado”, preparado com um rico condimento, envolvido em folha de bananeira e 
assado nas brasas; a “Caguamanta”, prato preparado com filé de arraia frito na banha de porco. Outras 
magníficas opções são os camarões gigantes (motivo pelo qual Guaynas é famoso no México), o callo 
de hacha (tipo de molusco), o escalope, o filé de linguado, a ostra e a garoupa frita.

Esta região é também excelente para deliciar-se com um bom corte de carne, já que o estado de Sonora 
é um dos lugares com maior desenvolvimento da pecuária no México.

GASTRONOMIA EM GUAYMAS SAN CARLOS

http://www.bestday.com.br/Guaymas-San-Carlos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-por&utm_term=/
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BACANORA 
Não perca a oportunidade de provar a bebida de Sonora por excelência: o Bacanora, um licor destilado 
com alto teor alcóolico, parecido com o mezcal. No ano 2000 recebeu a premiação de Denominación 
de Origen.

JAX SNAX RESTAURANT 
Neste pequeno restaurante encontrará mais de 10 tipos de hambúrgueres com carne 100% de Sonora. 
Não deixe de visitar este tradicional lugar de San Carlos que tem mais de 35 anos servindo os melhores 
hambúrgueres da região.

O OESTE STEAK HOUSE 
Um restaurante simples e casual famoso na área de Guaymas por seus suculentos cortes da melhor 
carne do estado.
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Na região de Guaymas San Carlos não há grandes shoppings, exceto algumas lojas de departamento, 
no entanto existem dezenas de pequenos comércios localizados no centro de Guaymas e sobre o 
Boulevard Beltrones em San Carlos. O mercado municipal de Guaymas, fundado em 1900, oferece 
também uma boa experiência para o explorador em busca de curiosidades puramente locais.

ARTESANATOS
Dentro das recordações que poderá levar de volta para casa encontram-se belos e originais artesanatos 
dos indígenas seris e yaquis, entre os que se destacam as figuras talhadas em madeira de pau-ferro, 
coloridos colares e pulseiras feitas de conchas, caracóis, bem como de sementes do deserto, figuras 
em pedra representando a flora e fauna de Sonora, figuras em madeira de pau branco, cestas à base de 
fibra de madeira de torote prieto, pequenas bonecas yaquis e máscaras.

As lojas de “curiosidades” de San Carlos oferece uma excelente variedade de artesanatos provenientes 
de muitas regiões do México: máscaras, figuras de ônix, bonecas, joias, cristais e muitos outros produtos 
marcantes de todo o país.

COMPRAS EM GUAYMAS SAN CARLOS

http://www.bestday.com.br/Guaymas-San-Carlos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-por&utm_term=/
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PÉROLAS DO MAR DE CORTÉS
Outro excelente e original presente, mas não tão econômico, que é possível conseguir em Guaymas 
San Carlos, são as pérolas cultivadas. Em Guaymas existe a único criadouro de pérolas do 
continente americano que cultiva extraordinárias Pérolas do Mar de Cortés. Depois de um período de 
aproximadamente dois anos se adquirem belas peças com uma espessura de madrepérola entre 0.8 
e 2.0 milímetros, de formas assimétricas e esféricas com cores 100% naturais que vão desde branco, 
prateado-cinza, bronze a negro com diferentes nuanças verdes, roxas, azuis, douradas e violetas.

BACANORA
Um bom presente é também uma garrafa de 

bacanora, o tradicional licor de Sonora, o qual no 

ano 2000 recebeu a premiação de Denominação 

de Origem, reconhecimento do estado de Sonora 

como o único lugar produtor desta bebida. É um 

licor claro e cristalino feito 100% de agave, similar 

à tequila ou ao mezcal.

ALGUNS LUGARES PARA IR DE COMPRAS
Galería Bellas Artes (San Carlos): Joias, cristais, esculturas de bronze, pedra e madeira, bem 
como peças de arte de artistas locais e estrangeiros.

Lourdes Gift Shop (San Carlos): Pequena loja com uma boa variedade de acessórios para 
mulheres feitos de diferentes materiais, figuras de madeira e barro, feitos por artesãos locais.

Kiamy’s (San Carlos): Oferece a melhor seleção de artesanato mexicano, figuras talhadas 
em pau-ferro, joias e peças em prata.

Plaza Ley El Vigía (Guaymas): Pequena praça localizada muito próximo do centro.
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VIDA NOTURNA EM GUAYMAS SAN CARLOS
A vida noturna em Guaymas San é animada, divertida e guarda o sabor de uma tranquila província. 

Oferece bares, pubs, cafés, sinucas, bem como alguns lounges e casas noturnas, a maioria localizado 

no centro de Guaymas; enquanto que em San Carlos muitos estão localizados sobre ou próximo ao 

Boulevard Beltrones.

Os bares, pubs e sinucas estão abertos diariamente, enquanto as casas noturnas geralmente abrem 

apenas no fim de semana, mas até altas horas da noite e são frequentados tanto por turistas como 

pelos moradores de Guaymas. Durante sua visita a algum destes lugares de Guaymas San Carlos não 

perca a oportunidade de beber Bacanora, a tradicional bebida de Sonora, muito parecida com mezcal.

http://www.bestday.com.br/Guaymas-San-Carlos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM GUAYMAS SAN CARLOS
Fazer mergulho, snorkeling ou pesca esportiva no Mar de Cortés conhecido com “O 
Aquário do Mundo”.

Fazer o tour de observação de baleias.

Passear pelo centro histórico de Guaymas.

Tomar banho de sol e descansar nas praias de San Carlos.

Visitar o estuário El Soldado e o Golfinário de Sonora.

Admirar a paisagem desde o Mirante Cênico.

Deliciar-se com algum prato tradicional de frutos do mar, como a Caguamanta e o Peixe 
Zarandeado ou um saboroso corte de carne.

Provar o delicioso Bacanora, o tradicional licor de Sonora.

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