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DESCUBRA HERMOSILLO
Por todas suas características e atrativos, Hermosillo tem se convertido em um novo e completo 
destino, onde a crescente infraestrutura hoteleira, a gastronomia e a cultura se conjugam com a 
hospitalidade sonorense para oferecer a melhor estadia nesta atrativa cidade de bonitas paisagens. 
Suas principais atividades econômicas giram em torno da indústria, da agricultura, da pecuária, do 
comércio e, em décadas recentes, do turismo. 

Vigiado por um guarda natural, a Serra da Campana, Hermosillo se orgulha de seus atributos naturais: 
terra plana em sua maior parte, porém possuidora de rios, além de sua proximidade com a fronteira 
norte. Aqui se encontram museus, igrejas, praças, parques recreativos, campos de golfe e vida noturna, 
além de um sem fim de atrativos e atividades turísticas próximas, como praias, cavernas de arte 
rupestre, caminhada, caça, observação se aves, montain bike e golfe, assim como passeios pela serra 
e pelo deserto.

NEGÓCIOS EM HERMOSILLO
Hermosillo conta com uma estupenda infraestrutura para o viajante de negócios, que inclui o Centro 
de Convenções Expo Forum, onde podem ser realizados desde reuniões, até eventos massivos, 
como feiras e shows; parques industriais e um distrito financeiro. Além disso, a cidade conta com 
transporte terrestre e aéreo de carga pesada, um sistema ferroviário, acesso direto a rodovias federais 
e um aeroporto internacional. 

Por tudo isso Hermosillo oferece uma extensa gama de hotéis de negócios, que dispõem de instalações 
com acomodações dotadas de múltiplos serviços voltados aos empresários, business center e salões 
de eventos para todos os tipos de reuniões laborais.

http://www.bestday.com.br/Hermosillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-por&utm_term=/
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Cidade industrial com importantes investimentos da 
indústria automobilística.

Conta com excelente infraestrutura de negócios.

A agricultura, a pecuária, o comércio e o turismo são suas 
principais atividades econômicas. 

Excelente infraestrutura de hotéis, pois conta com quatro 
zonas hoteleiras.

Reconhecida por sua gastronomia a base de carnes assadas 
e frutos do mar.

Sede de importantes festivais culturais de musica, dança 
e literatura.

A uma hora de Baía de Kino e suas bonitas praias.

PERFIL DE HERMOSILLO
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Apesar de estar localizado em uma região árida e desértica, Hermosillo tem se convertido em um 
interessante destino turístico no norte do México. É uma cidade com mais de 300 anos de vida, por isso, 
é cheia de lendas e histórias, repleta de belos e antigos edifícios, praças, museus regionais, parques, 
assim como de amplas e bonitas praias, localizadas a pouco mais de uma horade viagem em carro.

CATEDRAL METROPOLITANA DE NOSSA SENHORA DA ASUNCIÓN
A Catedral, localizada na Praça Zaragoza de Hermosillo, é majestosa, com uma ampla mistura de 
arquitetura em estilo neoclássico e barroco, ressaltando suas duas torres e cúpula terminada com 
cruzes de Caravaca. Sua construção iniciou em 1877 e terminou em 1908.

PRAÇA DE ARMAS IGNACIO ZARAGOZA
Se quiser conhecer uma imagem típica da cidade de Hermosillo e maravilhar-se com o por do sol, visite 
este lugar rodeado de representativos edifícios. Seu maior atrativo é o antigo quiosque originário de 
Florença, na Itália.

ATRAÇÕES EM HERMOSILLO

http://www.bestday.com.br/Hermosillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-por&utm_term=/
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DEL CARMEN
Este esplendido edifício é um dos mais antigos e importantes da cidade, foi construído de 1837 a 1841 
por um rico empresário, que ao falecer o doou à Terceira Ordem Franciscana. A capela é de grande 
importância para a população e fundamental na história de Hermosillo.

SERRA DA CAMPANA
É uma elevação natural de 300 metros que conta com um mirante chamado “El Caracol” em seu 
cume, desde onde é possível observar os bonitos entardeceres de Hermosillo. Ergue-se altivo como o 
guardião da cidade com seu longo acesso empedrado até o cume.
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MUSEU DE CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS DE SONORA
Rico em cultura sonorense, mostra em suas cinco salas aspectos das diversas etnias do estado por 
meio de fotos, artesanato e vestimenta. É conhecido também como Casa Hoeffer, pois era propriedade 
do Dr Alberto Hoeffer, que iniciou sua construção em 1904. Sem duvida, é a melhor maneia de conhecer 
a história do estado de Sonora quando estiver visitando Hermosillo.

MUSEU DE SONORA 
Interessante museu que mostra de uma maneira progressiva o desenvolvimento histórico do estado de 
Sonora em suas 18 salas. Viva o passado através de um passeio pela história das culturas pré-hispânicas, 
as missões, a resistência nativa e a época moderna. Além de suas salas permanentes, este importante 
museu, localizado onde anteriormente era a antiga penitenciária de Hermosillo, conta com quatro 
salas onde são expostos trabalhos de grandeza internacional.
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PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA
Com extensas áreas de lindos jardins, este parque é uma excelente opção para aproveitar em família. 
É reconhecido por ser o maior centro de recreação e convivência familiar em Sonora, por contar 
com áreas esportivas, churrasqueiras, quiosques e um atrativo museu interativo conhecido como “La 
Burbuja Museu del Niño” (A Bolha Museu da Criança), onde os pequenos aprendem brincando, além 
de se divertirem com tobogãs e piscinas (disponível unicamente durante a temporada de calor).

CENTRO ECOLÓGICO DE SONORA 
Localizado ao sul de Hermosillo, este lugar é divertido e interessante para adultos e crianças, já que 
consiste em uma área de reserva ecológica com uma extensão de 188 hectares onde se pode ver uma 
grande variedade de espécies da flora e fauna, características dos diversos ecossistemas de Sonora.

ILHA TIBURÓN
Partindo da Baía de Kino você irá 30 quilômetros a frente de Punta Checa, de onde se pode chegar à 
imponente Ilha Tiburón, separada do continente pelo Canal do Infiernillo, com uma extensão de mais de 
1200 km². É considerada a maior ilha do México e foi habitada anteriormente pela tribo Seri.

Hoje em dia é uma região protegida de impressionante beleza natural, onde se encontra grande 
variedade de aves residentes e migratórias, uma ampla gama de répteis, assim como carneiros selvagens 
e carneiros cauda branca. A ilha é perfeita para a prática de esportes aquáticos, como mergulho, snorkel 
e pesca.
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A PINTADA
A aproximadamente 60 quilômetros ao sul de Hermosillo existe uma maravilhosa exibição de arte 
rupestre, feito pelas culturas Seri e Pima, em uma montanha onde os índios destas culturas se escondiam 
dos espanhóis. Na Pintada foram descobertas mais de 2000 pinturas rupestres que acredita-se 
estarem relacionadas com a caça e rituais de fertilidade, através de figuras de animais e humanos, 
empregando principalmente as cores amarela, laranja, preto, branco e ocre de origem mineral, elaboradas 
com óxido de ferro e calcário.

BAHÍA DE KINO
Definitivamente um dos melhores atrativos a somente uma hora de Hermosillo, as tranquilas e relaxantes 
praias de areia clara são ideais para a pratica de esportes aquáticos. A Baía de Kino é um pitoresco lugar, 
onde se misturam um povoado de pescadores com o desenvolvimento de edifícios e arquitetura simples.

Na baía se encontra o Museu dos Seris, que mostra uma interessante coleção de artesanatos, 
vestuários, instrumentos musicais e fotos desta cultura. Outro atrativo da região é o Serra Tetachora, 
cuja formação natural presenteia ao lugar com uma incomparável beleza incomum.
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POVOADOS PRÓXIMOS
Durante suas férias em Hermosillo você também irá encontrar uma nova forma de explorar e admirar a 
história e os costumes desta região, que em alguns povoados ainda se mantém intactas. Na Rota do Rio 
Sonora é possível conhecer interessantes povoados estabelecidos na beira deste rio: Urea, Baviácora, 
Anconchim Sam Felipe de Jesús, Hépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi e Cananea. Todos com uma história 
própria que contar.

PRAIAS DE SAN CARLOS
O estado de Sonora tem uma costa de sonhos e nada melhor do que as refrescantes praias da pequena 
e turística San Carlos, localizada a 130 quilômetros ao sul de Hermosillo, para passar alguns dias 
descansando e tomando sol.

Praia dos Algodões é um belo lugar, com dunas de areia que se parecem com algodão.

Com sua tranquila maré, Praia San Francisco é a mais extensa e concorrida da região.

Praia Pedras Pintas é excelente para fazer snorkeling, ou simplesmente tomar sol e descansar.
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Visitar Hermosillo é envolver-se também com sua requintada gastronomia, que é elaborada principalmente 

a base de saborosos cortes de carne de excelente qualidade, uma vez que o estado de Sonora é 

produtor de carne bovina e suína. Uma atividade obrigatória durante sua visita à cidade de Hermosillo 

é degustar uma carne assada. Também por sua proximidade com o Mar de Cortés é possível provar 

deliciosos pratos do mar.

Devido ao clima extremoso e pela necessidade de conservar os alimentos por longos períodos de tempo, 

em Sonora sugiram alimentos desidratados que se incorporam a sua gastronomia e que agora são 

parte de uma tradição, como a saborosa Machaca, que é uma carne que se salga e coloca-se a secar 

sob o sol, que na atualidade se consome como condimento, aperitivo e inclusive prato principal.

Outros suculentos pratos de grande destaque da região são o tamal de milho (preparo de milho 

semelhante à pamonha), a Galinha Pinta (um caldo com carne de gado, grãos de milho e feijão), o caldo 

de queijo e os gigantescos Burritos Percherones (preparo a base de tortilha com vários recheios).

 

GASTRONOMIA EM HERMOSILLO

http://www.bestday.com.br/Hermosillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-por&utm_term=/
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COYOTAS
Para um bom final em suas refeições, não há nada melhor que saborear as típicas “Coyotas”, uma 

espécie de biscoito redondo feito de farinha de trigo e recheado, seja de açúcar mascavo, doce de leite, 

sorvete ou outros ingredientes. Foram originalmente criadas na Vila de Seris, ao sul da cidade e é a 

sobremesa predileta dos sonorenses.

BACANORA
A bebida representativa do estado é a “Bacanora”, um tipo de mezcal produzido da destilação do 

suco da cabeça assada do maguey (um tipo de agave), o qual se pode tomar como aperitivo ou 

como digestivo.
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HOT DOGS
A cidade também é reconhecida por oferecer deliciosos hot dogs, especialmente os que se encontram 

na Praça Emiliana de Zubeldía, também conhecida como “praça do hot dog”, em frente à Universidade 

de Sonora.

XOCHIMILCO 
Um dos lugares mais populares em Hermosillo para saborear a melhor carne do país. É um lugar onde 

se oferecem os mais requintados e representativos pratos do estado de Sonora: carne assada, tripas, 

costelas, tortilhas de farinha, incluindo as deliciosas Coyotas como sobremesa.

STEAKS DO HERRADERO
O restaurante Steaks do Herradero é um lugar cheio de tradição, considerado tanto por habitantes de 

Hermosillo como por visitantes, um dos melhores lugares para saborear os tradicionais e suculentos 
cortes finos da região sonorense.
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COMPRAS EM HERMOSILLO
Como parte de sua cultura, Hermosillo conta com uma grande variedade de artesanatos cuja elaboração 
foi transmitida de geração em geração, preservando desta maneira a identidade, não só de Hermosillo, 
como também de todo o estado de Sonora. Os artesanatos confeccionados são de grande utilidade, uma 
vez que se trata em maior parte, de utensílios domésticos, vestimentas e objetos religiosos, utilizados 
pelos indígenas em suas danças e celebrações, durante rituais e festas.

Ao ir as compras você encontrará lugares que oferecem principalmente esculturas de madeira de pau-ferro, 
talhadas a mão, que representam animais e pessoas das comunidades indígenas, assim como artesanatos 
elaborados com produtos do mar, como caracóis e conchas, com raízes de árvores, objetos de barro, 
como cântaros e panelas, além de palha e lã, como sombreiros, máscaras, colares, bonecas e bolsas.

VILA DE SERIS
Uma visita obrigatória em Hermosillo é a Vila de Seris. Uma pequena e tradicional comunidade ao sul da 
cidade, onde é possível comprar as mais deliciosas “coyotas” (biscoito de farinha recheado de diferentes 
ingredientes) em pequenas lojas ou na casa dos habitantes. Também se encontram outros produtos 
representativos do estado de Sonora, como carne seca, pinole (bebida a base de milho semelhante 
a um mingau), doces tradicionais, assim como o gostoso e picante molho de pimenta Chiltepin.

http://www.bestday.com.br/Hermosillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-por&utm_term=/
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REGIÃO DE ARTESANATOS DE HERMOSILLO
Um dos lugares nos quais você encontrará bonitos artesanatos é a região do escritório do correio, 
localizada no centro de Hermosillo, onde vários artesãos expõem seus trabalhos, com destaque para 
os artesanatos elaborados em madeira “Pau-Ferro”.

SHOPPINGS DE HERMOSILLO
Plaza Girasol: Grande variedade de lojas de roupa, calçado, fotografia, bancos e diversos restaurantes.

Plaza Ley Sahuaro: Boutiques de roupas, sapatarias, joalherias e  lojas variadas, além de área 
de alimentação.

Plaza Sendero: De grande tamanho, com boa variedade de lojas e lojas de departamento famosas.

Pavilhão Reforma: Modernas lojas de renome, além de restaurantes e fast-foods.

Galerias Mall Sonora: moderno shopping com lojas de departamentos.
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VIDA NOTURNA EM HERMOSILLO
Hermosillo possui uma grande variedade de lugares para se divertir durante a noite, excelentes bares e 

clubes noturnos para todos os gostos. Os dias mais animados para sair são as sextas e sábados, quando 

todos os centros noturnos abrem suas portas. Os melhores bares e discotecas oferecem excelentes 

músicas, talentosos DJs e apresentações de bandas ao vivo, assim como um magnifico ambiente para 

uma noite interminável.

Outros lugares muito concorridos são os lobbys e bares dos hotéis, os quais atraem uma boa clientela 

de pessoas que viajam a negócios em busca de um pouco de distração. A zona hoteleira norte (uma 

das quatro de Hermosillo) é onde se encontra a maior quantidade de hotéis, restaurantes e centros 

noturnos da cidade, todos concentrados sobre a popular Boulevard Kino.

A BARRA HIDALGO 
Uma cervejaria com um interior belamente decorado, localizado no centro histórico da cidade em um 

edifício que data do século XVIII. Conta com um imenso bar, mesas e enormes televisores, para transmitir 

os eventos favoritos do publico. A seleção de bebidas e cervejas é excelente e oferece também jogos 

de mesa.

http://www.bestday.com.br/Hermosillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM HERMOSILLO
Contemplar a cidade e a paisagem desde o Mirante da Serra da Campana.

Visitar o centro histórico, o Museu de Sonora e a Catedral de Nossa Senhora da Asunción.

Divertir-se em família no Parque Recreativo La Sauceda, com áreas aquáticas, jogos 
mecânicos e um museu interativo para as crianças.

Passear por Vila Seris e provar uma deliciosa Coyota.

Refrescar-se nas praias da Baía de Kino e San Carlos.

Comprar artesanatos típicos em madeira Pau-Ferro.

Degustar um prato de carne assada ou à base de mariscos.

Praticar caça, montain bike ou caminhada nas imediações de Hermosillo.

Explorar os tradicionais povoados da Rota do Rio Sonora.
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