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DESCUBRA IXTAPA-ZIHUATANEJO
Ixtapa e Zihuatanejo são encantadores lugares hospitaleiros favorecidos com o sol e as praias do 
Oceano Pacífico, que estão localizados muito próximos e com personalidades diferentes, de modo que 
por décadas satisfizeram em conjunto visitantes de todos os gostos.

Estão localizados a menos de 10 minutos de distância um do outro na Costa Grande de Guerrero, em 
um generoso lugar com bonitas baías com falésias e praias espetaculares abraçadas por montanhas 
sempre verdes, cobertas de densa vegetação tropical. Por estar localizado ao oeste da região, os 
encantadores pores do sol visitam estas baías cobrindo-as com cores laranja, dourada e rosa, 
presenteando o reflexo do sol em uma brilhante e interminável linha sobre o mar e proporcionando 
uma acolhedora temperatura e um maravilhoso espetáculo aos visitantes hospedados nos Hotéis de 
Ixtapa-Zihuatanejo.

Ixtapa é um moderno destino turístico com hotéis de todas as categorias e uma importante marina 
para mais de 600 embarcações; aqui a modernidade e a arquitetura colonial se misturam com a perfeição 
para dar a este encantador lugar um toque elegante e único. Por outro lado, Zihuatanejo é um rústico 
e acolhedor povoado de pescadores com ruas de paralelepípedos.

http://www.bestday.com.br/Ixtapa_Zihuatanejo/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ixtapa-zihuatanejo-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ixtapa_Zihuatanejo/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ixtapa-zihuatanejo-por&utm_term=/
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Desde o início foi perfeitamente planejado e desenvolvido 
como destino turístico.

Dois destinos com diferentes características, localizados a 
menos de 10 minutos de distância um do outro.

Conta com bonitas praias, públicas e privativas.

É o lugar perfeito para relaxar e se divertir.

Pores do sol de tirar o fôlego.

Oferece todo o tipo de atividades aquáticas e ao ar livre.

Vida noturna e diversão garantida, tanto na avenida de 
Ixtapa como no centro de Zihuatanejo.

PERFIL DE
IXTAPA-ZIHUATANEJO
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ATRAÇÕES EM IXTAPA-ZIHUATANEJO
Ixtapa-Zihuatanejo proporciona uma mistura da vida costeira e o México moderno. Além de sua beleza 
natural, poderá praticar todos os tipos de esportes aquáticos, cruzeiros para admirar os entardeceres, 
pesca de profundidade, golfe, observação de aves e interessantes museus em majestosos edifícios 
coloniais. Mas, sem dúvida alguma, são suas bonitas praias de águas mornas que o tornaram este 
lugar do Pacífico Mexicano famoso internacionalmente.

PRAIAS
Con más de 35 km de extensión, las playas de Ixtapa Zihuatanejo están consideradas entre las más 
bellas de México y son el principal atractivo de este destino. Sus aguas transparentes y su arena de 
color dorado sirven de marco a las espectaculares puestas de sol que son característica propia del 
Pacífico Mexicano. En su mayoría son playas tranquilas en las que se pueden disfrutar con toda la 
familia formidables momentos de esparcimiento. 

As praias mais concorridas e tradicionais da baía são: Playa Municipal, La Madera, La Ropa e Las Gatas; 
cujos atrativos se complementam com os serviços de alugar qualquer tipo de embarcações. 

PLAYA LAS GATAS
Se desejar passar um dia em uma praia isolada, com uma grande variedade de restaurantes e bares, 
bem como atividades aquáticas, pegue uma “panga” que te leve a Playa Las Gatas. Seu nome tem 
origem devido a grande quantidade de tubarões gato que habitam as águas ao redor, além de uma 
infinidade de peixes multicoloridos. É muito concorrida pela tranquilidade de suas águas e pela facilidade 
que oferece aos amantes do mergulho com suas interessantes formações de corais e rochas.
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PLAYA EL PALMAR
Esta é a praia mais conhecida de Ixtapa, com areia dourada e maravilhosos pores do sol. Está 
localizada na Zona Hoteleira de Ixtapa e oferece esportes aquáticos e viagens em paraquedas.

PLAYA LINDA
Devido às ondas altas na maioria do ano, esta é a praia onde acontecem os torneios de surfe. A partir 
daqui, podem pegar os barcos que levam à Isla de Ixtapa. Entrando na praia se aprecia uma lagoa 
natural protegida, pois nela habitam crocodilos, que podem ser vistos de um mirante seguro. Oferece 
passeios a cavalo pela praia ao entardecer. 

PLAYA PRINCIPAL
Esta praia que se encontra no centro de Zihuatanejo possui o píer de onde se embarca para Playa 
Las Gatas.

PLAYA LA ROPA
Com 1 km de extensão, é a maior praia da baía de Zihuatanejo. Neste tranquilo lugar podem ser 
realizados vários esportes aquáticos, além de contar com restaurantes e bares que oferecem deliciosos 
pratos típicos. Seu nome vem da lenda que conta que um comerciante espanhol afundou em frente 
à baía e a roupa flutuou até as costas.
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ECOTURISMO
Graças a sua riqueza natural, Ixtapa-Zihuatanejo é um lugar ideal para o Ecoturismo. É extraordinário 
para praticar bicicleta de montanha, rafting de oceano, para remar até a Isla Ixtapa e, uma vez 
estando aqui, fazer snorkeling com toda tranquilidade. Também pode praticar montanhismo de baixa 
dificuldade, rapel e caminhada. Os passeios a cavalo são uma excelente opção para visitar as praias 
e outras rústicas regiões.

PESCA
A Costa do Pacífico Mexicano foi catalogada como um excelente lugar para a pesca esportiva, mas 
o melhor lugar é sem dúvida Ixtapa-Zihuatanejo, considerado entre os três melhores do mundo para 
praticar este esporte. Aqui é possível pescar espécies tais como peixe vela, marlim negro e azul, atum 
amarelo e dourado, entre outros.
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MUSEU ARQUEOLÓGICO DA COSTA GRANDE
Está localizado no Passeio do Pescador, em frente à praia principal de Zihuatanejo. Este museu concentra 
a informação mais relevante dos 54 sítios arqueológicos descobertos nos arredores de Zihuatanejo e 
na Costa Grande, onde se encontram vestígios das culturas Olmeca, Teotihuacana, Tarasca e Mexica. 
A exposição se divide em seis salas, nas quais se mostra a evolução humana na Costa Grande, desde 
os primeiros assentamentos até a época colonial.

MERGULHO
A região costeira e a baía de Zihuatanejo são ideais para os amantes do mergulho. São encontrados 
desde cavalos marinhos, ouriços, caranguejos, polvos e enguias, até peixes-pedra, garoupa, peixe-anjo 
e linguado. Se tiver sorte poderá ver uma arraia gigante. Aqui se encontram Os Morros de Potosí, que é 
um sistema de cavernas de impressionante beleza.
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GOLFE
Ixtapa-Zihuatanejo conta com dois fabulosos campos de golfe de classe mundial para golfistas de todos 
os níveis. O campo de golfe Palma Real, com 18 buracos de campeonato, harmoniza com seu ambiente 
uma antiga plantação de coco, lagos naturais e vegetação tropical. O campo de golfe Marina Ixtapa 
é conhecido por seus buracos imaginativos, com canais atravessando o campo.

CICLOVIA
Não se trata apenas de passear de bicicleta, mas de apreciar a magia da natureza neste lugar dos 
sonhos. Ao pedalar os 7 km que compreende a ciclovia que começa em Ixtapa, rodeia o campo de golfe 
e chega até Zihuatanejo, podendo observar as plantas e os animais mais representativos da região.
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ISLA IXTAPA
Isla Ixtapa é um belo acidente geográfico coberto de densa vegetação tropical e impressionante 
paisagem, que surge do mar em frente à Playa Quieta e Playa Linda. Esta ilha pode ser visitada 
facilmente por meio de divertidas excursões em lanchas até chegar a qualquer de suas três bonitas 
praias, magníficas para praticar atividades aquáticas ou simplesmente para relaxar e adquirir um 
invejável bronzeado. Outro encanto da Isla Ixtapa é que servem deliciosos pratos de frutos do mar 
a preços razoáveis.
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A gastronomia de Ixtapa-Zihuatanejo é parte essencial da variedade de deliciosos sabores que 

oferece o Estado de Guerrero. Aqui estão alguns pratos que não deve deixar de provar quando visitar 

Ixtapa-Zihuatanejo.

TIRAS DE PEIXE
ESTILO ZIHUATANEJO
As tiras de peixe são um dos pratos mais 
tradicionais de Zihuatanejo. São preparadas 

com filé de peixe dourado, peixe-vela ou barrilete, 

acompanhadas de cebola e pimentão cortados 

em tiras e marinados em suco de limão e com 

uma pitada de sal. É importante não deixar cozinhar 

muito no limão para que mantenha o sabor do 

peixe fresco.

GASTRONOMIA EM IXTAPA-ZIHUATANEJO

http://www.bestday.com.br/Ixtapa_Zihuatanejo/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ixtapa-zihuatanejo-por&utm_term=/
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POZOLE DE PORCO
ESTILO GUERRERO
Este prato é servido com abacate, sal, pimentão 

vermelho, orégano, cebola, pimentas capones, 

queijo e torresmo. Pode ser verde ou branco e 

leva carne de porco. Como tradição local o pozole 

de porco é servido nas quintas-feiras e pode ser 

acompanhado de um delicioso mezcal.

PICADOS
É uma deliciosa entrada que não pode faltar nos cardápios dos tradicionais quiosques à beira-mar de 

Ixtapa-Zihuatanejo. Estes se preparam com feijões pretos, queijo ralado e repolho.
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APORREADILLO 
Este prato é um dos favoritos e mais conhecidos 

da região. Prepara-se com charque cozido, ovo e 

molho rancheira, feito com pimenta criollo, cebola, 

tomate e alho. Pode ser comido com tortilhas 

de milho e adicionar um pouco de feijão frito e 

queijo fresco.

BARRIGA DE PORCO
É vendido apenas aos domingos nos lugares mais tradicionais da região e é também um prato muito 

tradicional, já que em Ixtapa-Zihuatanejo se adiciona milho em grão, parecido com o pozole.

OUTROS PRATOS TRADICIONAIS
Se tiver oportunidade, não deixe de provar os tamales “nejos” envoltos de folhas de bananeira e 

recheados de carne de porco cozida em panela de barro, os tacos de peixe al pastor, as almôndegas 

de lagosta, o peixe inteiro cozido nas brasa, o ceviche de peixe estilo Zihua, as ostras em sua concha 

e as almeijôas chocolatas.
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Os estabelecimentos de Ixtapa-Zihuatanejo são ideais para adquirir recordações e souvenires a 
excelentes preços, especialmente se você é um especialista na arte de presentear. Encontrará presentes, 
como camisas, moletons e vestidos com o nome de “Ixtapa-Zihuatanejo” estampado, figuras de madeira 
e pedras como o ônix, bem como um típico e fino produto do estado de Guerrero: a apreciada prataria 
de Taxco.

CENTRO DE ZIHUATANEJO
Caminhar e comprar tranquilamente pelas ruas e ruelas do centro do tranquilo povoado de Zihuatanejo 
será uma grande experiência. Encontra-se roupa e calçado para clima quente, bem como chapéus e 
acessórios para a praia ao alcance de todos os valores. Para aqueles compradores com os bolsos mais 
recheados, artistas locais, como pintores, escultores e ourives expõem e vendem suas obras em finas 
galerias de arte na região mais tradicional de Zihuatanejo. Aqui também se faz presente a prata de 
Taxco, bem como fabricações artesanais de muitos estados da República Mexicana.

COMPRAS EM IXTAPA-ZIHUATANEJO

http://www.bestday.com.mx/Ixtapa_Zihuatanejo/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ixtapa-zihuatanejo-por&utm_term=/
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REGIÃO COMERCIAL DE IXTAPA (MERCADOS DE ARTESANATOS)
A poucos metros dos hotéis que compõem a Zona Hoteleira de Ixtapa encontra-se a principal região 
para compras, em dois grandes quarteirões e composta por vários conjuntos de lugares, principalmente 
mercados de artesanatos, onde poderá conseguir infinidades de recordações da sua viagem a Ixtapa 
-Zihuatanejo, desde artesanatos típicos elaborados a base de pedras preciosas, semipreciosas, 
hematita, granito pintado em cores vivas e papel amate pintado na região dos Valles Centrais.
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Ao anoitecer a música e a diversão invadem o amigável ambiente de Ixtapa-Zihuatanejo. Música ao 
vivo em alguns dos muitos bares, encantadores restaurantes e ambientadas casas noturnas, cheias 
de cores, luzes e alegria.

Ixtapa conta com muitas discotecas e inovadores clubes ao longo da avenida Passeio Ixtapa onde se 
deve ir bem vestido, já que o ambiente é totalmente moderno. Nestes lugares encontra-se música moderna, 
equipamentos e efeitos especiais. Também há lugares com uma divertida mistura de casa noturna, 
bar e restaurante, com mesas compartilhadas, boa música e um ambiente totalmente informal.

Em Zihuatanejo encontrará restaurante-bar para aproveitar um delicioso jantar, mas com música de 
todo tipo ambientando até conseguir que um se levante da cadeira e que o corpo se mexa sozinho. 
Também há lugares de rock alternativo fazendo vibrar os alto-falantes, e tornando clara a evidência de 
que a música ao vivo e o calor é uma mistura perfeita.

VIDA NOTURNA EM IXTAPA-ZIHUATANEJO

http://www.bestday.com.br/Ixtapa_Zihuatanejo/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ixtapa-zihuatanejo-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM IXTAPA-ZIHUATANEJO
Visitar as praias de Ixtapa e as de Zihuatanejo.

Conhecer a bela Isla Ixtapa.

Praticar seu swing em algum dos dois grandes campos de golfe em Ixtapa.

Divertir-se com atividades aquáticas, como surfe, mergulho ou snorkeling.

Sair para pesca em alto-mar.

Divertir-se nas casas noturnas da avenida Passeio Ixtapa ou em algum dos restaurantes-bar 
de Ixtapa.

Apreciar esplêndidos pores do sol.

Experimentar algum prato típico a base de frutos do mar e comprar algum artesanato.
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