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DESCUBRA LA PAZ
Situado no litoral da Baixa Califórnia Sul, La Paz conta com incríveis paisagens formadas pelo 

contraste entre o deserto e suas inigualáveis praias e encantadoras baías do Mar de Cortez, considerado 

“O Aquário do Mundo”, por causa de sua variada biodiversidade. La Paz devido a sua privilegiada 

localização geográfica e incomparável pôr do sol se tornou um excelente ponto de partida para realizar 

excursões como: a observação de baleias e também para visitar suas imediações, como Todos Santos e 

a Ilha Espírito Santo, locais que possuem seu próprio encanto.

La Paz com sua agenda cultural notável e uma culinária requintada baseada em frutos do mar é um 

lugar com um ritmo de vida agradável e tranquilo, onde a maioria das atividades está concentrada na 

Orla Marítima. Este destino que favorece o ecoturismo é reconhecido internacionalmente como o melhor 

lugar para a prática da pesca e do mergulho, bem como para praticar uma grande variedade de esportes 

aquáticos e atividades ao ar livre.

http://www.bestday.com.br/La_Paz/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-paz-por&utm_term=/


2

OBSERVAÇÃO DE BALEIAS
Uma das principais atrações turísticas de La Paz é a observação da Baleia-cinzenta durante a temporada 
de inverno, que acontece entre os meses de dezembro até princípios de abril, as quais buscam as águas 
do Mar de Cortês para reproduzirem-se e esperarem o nascimento de suas crias. Também 
é possível observar outras espécies de baleias, que com seus impressionantes saltos oferecem um 
incrível espetáculo aos visitantes. Existe uma variedade de tours e excursões em La Paz que levam os 
turistas a conhecerem estes cetáceos fascinantes.

http://www.bestday.com.br/La_Paz/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-paz-por&utm_term=/
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Lugar ideal para a observação de baleias

Porta de entrada para o Mar de Cortês, devido à chegada dos 
grandes transatlânticos de cruzeiros.

Uma das mais belas paisagens submarinas no mundo, devi-
do a sua variedade de espécies no Mar de Cortês.

Com as mais fascinantes paisagens, por causa do contraste 
entre as praias e o deserto.

Paraíso internacional para a pesca esportiva

Destino ideal para a prática de esportes aquáticos, como 
mergulho, snorkeling, surfe e paddle board

Campos de golfe de classe mundial

Com uma enorme infraestrutura hoteleira, que satisfaz todos 
os orçamentos

Destino de destaque no turismo de aventura e ecoturismo

PERFIL DE LA PAZ
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La paz é um sensacional balneário de férias que conta com uma variedade de possibilidades para 

diversão e entretenimento. As esplêndidas praias, suas ilhas vulcânicas, sua imensa variedade de 

fauna marinha, bem como a abundância de animais exóticos e a flora típica desta região de deserto 

transformaram La Paz no destino perfeito para a prática de um turismo mais ecológico e com um 

contato mais próximo com a natureza.

PRAIAS
As belíssimas praias de La Paz, com suas águas azuis e uma enorme variedade de peixes coloridos, 
constituem seu principal atrativo turístico. Playa Tecolote uma das praias mais visitadas de La Paz, 
situada no extremo da baía em frente à impactante Ilha de Espírito Santo. Conta com estabelecimentos 
que vendem alimentos e espaços para a prática de atividades esportivas. Do outro lado está a Playa 
Balandra, famosa por possuir uma estranha pedra em formato de cogumelo que se tornou o emblema 
típico de La Paz. Está praia faz parte de uma das oito baías que compõem a lagoa salgada de Puerto 
Balandra, onde existem diversas espécies de flora e fauna submarina, sendo por esse motivo a mais 
apropriada para a prática de snorkel e passeios de caiaque. Outras praias populares são: Caimancito, 

Coromuel, Pichilingue e Tesoro.

ATRAÇÕES EM LA PAZ

http://www.bestday.com.br/La_Paz/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-paz-por&utm_term=/
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OBSERVAÇÃO DE BALEIAS
La Paz é um excelente ponto de partida para observar diferentes espécies de baleias, principalmente 
a cinza, que viaja 20.000 quilômetros desde o estreito de Bering até as lagoas Ojo de Liebre (Olho de 
Lebre), Baía Magdalena e San Ignácio nos Puertos de Lopéz Mateos (Porto de Lopes Mateus) e San 
Carlos (São Carlos), que estão localizados a alguns quilômetros de La Paz. A temporada de observação 
da Baleia-cinzenta começa no final de dezembro e termina em abril. Também é possível observar 
outros tipos de baleias, como: a Baleia-azul entre março e julho, a Baleia-jubarte de fevereiro a junho 
e a Baleia-piloto ou golfinho-piloto, durante os meses de outubro a fevereiro. Você não pode perder a 

oportunidade de observar as baleias durante sua viagem à La Paz!

MERGULHO
La Paz ficou conhecida no mundo inteiro como um lugar excelente para mergulho de primeiro nível, 
por causa de seus exclusivos recifes naturais e artificiais. Durante um mergulho é possível observar 
golfinhos, tubarões, baleias, variadas espécies de peixes multicoloridos como o peixe-trombeta e o 
peixe anjo, entre outras tantas criaturas do mar. 

Um dos lugares mais famosos é o Arrecife Sywanee, ideal para os principiantes. Los Islotes também 
são interessantes, trata-se de duas gigantescas formações rochosas que abrigam lobos marinhos e 
favorecem o desenvolvimento de arrecifes artificiais. Nesta área a dezoito metros abaixo do nível do 
mar se encontra um barco encalhado que afundou em 1976 e que agora serve de refúgio para uma 
grande diversidade animal. Outros lugares para mergulhar em La Paz são: El Bajo, Las Ánimas, La 
Reina e La Reinita.
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OUTROS ESPORTES AQUÁTICOS
Considerado pelo explorado e biólogo Jacques Cousteau como o “Maior Aquário do Mundo”, devido a 
grande variedade de espécies marinhas que se encontram em suas águas, o Mar de Cortês é também o 
lugar ideal para a prática de inúmeras atividades e esportes aquáticos, como o mergulho e o snorkeling 
no outono por causa da nitidez e temperatura da água. Na região chamada de A Lobeira é possível mergulhar 
com os lobos marinhos. Nas praias Cerritos e Pescadero, perto de Todos os Santos em Isla Partida 
encontrarão condições ideais para remar em caiaques, fazer stand up paddle board ou surfe. Já a 
região de La Ventana, devido aos ventos constantes é ideal para a prática de kitesurfe e windsurfe.

PESCA ESPORTIVA
La Paz é ideal para a prática da pesca esportista. A tradicional imagem do peixe-espada ou marlin que 
saltam sobre a prancha do iate pode se tornar realidade no litoral do Cabo del Este formado por Los 
Barriles, Baía de los Sueños, La Ventana e Sargento. Também é muito comum a pesca esportiva de 
atuns, garoupas, pintados e do dourado. Os campeonatos internacionais de pesca que acontecem 
na Baja Califórnia Sul, como o circuito Bisbee´s atraem milhares de turistas. Em La Paz existem lojas 
que vendem todo o equipamento necessário para pescaria.
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ECOTURISMO
Devido a sua geografia, uma exótica flora e fauna, 
bem como a riqueza de seu litoral e abundante vida 
submarina, o ecoturismo em La Paz e seus 
arredores possui grande importância e existem 
vários lugares pra a prática de emocionantes 
atividades de natureza ecológica, principalmente 
ao longo da baía de La Paz e nas ilhas Espíritu 
Santo, San José e Cerralvo. Acampamentos, 
caminhadas e ciclismo de montanha são 
alguns dos esportes de aventuras que poderão 
ser realizados na região de La Sierra de la Laguna 
declarada como Reserva da Biosfera, por possuir 
uma grande variedade de espécies de plantas 
e animais. 

A ORLA MARÍTIMA
Com cinco quilômetros de extensão a Orla Marítima concentra as mais importantes discotecas, 
hotéis, restaurantes, bares boêmios, lugares especializados em equipamentos para mergulho e pesca 
esportiva, bem como uma infinidade de barracas, onde poderá adquirir artesanatos da região. Terá 
também a oportunidade de observar as esculturas de bronze que decoram este magnifico lugar, 
crianças brincando e o píer de onde partem uma grande quantidade dos cruzeiros que atravessam o 
Mar de Cortez. A Orla Marítima de La Paz também é ideal para uma caminhada para observar o pôr 
do sol na baía.
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ILHA ESPÍRITU SANTO
Esta exuberante ilha foi considerada a mais importante do Mar de Cortês e declarada Patrimônio da 
Humanidade. Localizada a 25 quilômetros de La Paz possui um solo de calcário vermelho escuro que 
contrasta com suas águas de um azul intenso. Esta ilha é um dos melhores lugares do mundo para 
mergulhar e praticar snorkel. Ainda na ilha está a Bahía de Candelero, uma praia que nasce na baía, 
rodeada por montanhas e que se estende até o oceano e finaliza em um complexo de rochas que faz 
parte de outra ilha. A Isla Partida, que recebeu este nome porque acredita-se que anteriormente fazia 
parte da ilha Espíritu Santo, esta bem próxima.

CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA PAZ
Localizada no centro da cidade, no local onde em 1720 os jesuítas fundaram uma missão, que devido 
aos fortes ataques causados pelos nativos da região foi desativado em 1735. Em 1871 foi erguida a 
atual catedral e seu maior atrativo é o altar oferecido à Virgem de La Paz (Virgem da Paz).

TUBARÃO BALEIA
Outra das atrações turísticas de La Paz está relacionada com a observação e o nado com o tubarão-baleia 
em seu habitat natural, nas águas da baía de La Paz. Considerado o maior peixe do mundo o tubarão-baleia 
pode ser visto no período de outubro a março.
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M U S E U  R E G I O N A L 
D E  A N T R O P O L O G I A  E 
H I S T Ó R I A
Para quem deseja conhecer mais sobre a 
história do estado da Baixa Califórnia, inclua 
em seu passeio uma visita a esse museu, que 
além de contar com um acervo de objetos 
arqueológicos que pertenceram aos primeiros 
habitantes desta região. No museu também 
encontrarão exibições de fotografias de 
pinturas rupestres, pedras com inscrições, livros 
das missões, artesanato regional e muitos outros 
objetos de grande interesse científico.  

MUSEU COMUNITÁRIO DA 
BALEIA-CINZENTA
Neste museu poderá conhecer melhor a famosa 
Baleia-cinzenta, animal representativo da Baixa 
Califórnia Sul, que por esse motivo é protegida 
em seu habitat natural.

O SANTUÁRIO DOS CACTOS
No deserto, aparentemente solitário da Baixa Califórnia Sul, que se encontra a 40 minutos de La Paz 
você poderá ter a impressão que nada consegue sobreviver, no entanto, os cactos desenvolveram 
impressionantes maneiras de adaptar-se a este clima, oferecendo abrigo e alimento para pássaros, 
mamíferos, répteis e insetos. O santuário é uma reserva natural de 50 hectares dos quais seis fazem 
parte de um parque, que pode ser visitado para observação da fabulosa natureza deste lugar único no mundo.

RESERVA DA BIOSFERA DA LAGUNA
Este lugar inigualável está localizado a 125 quilômetros ao sul de La Paz, ideal para o ecoturismo, 
caminhadas, passeios em bicicleta e observação da flora e fauna. Este local formado pelo único 
bosque de pinheiros e a única floresta de todo o estado da Baixa Califórnia Sul, é o lar de 
espécies típicas da região. Esta reserva com uma grande variedade de pássaros exóticos e plantas 
está cercada por uma cadeia de montanhas que ultrapassam os 2.200 metros acima do nível do mar. Uma 
das características peculiares desta região são: o seu clima que muda de seco nas planícies para 
chuvas torrenciais nos picos mais altos, bem como a mudança de vegetação de acordo com a altitude.
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SERPENTÁRIO DE LA PAZ
Espaço criado com consciência ecológica com a finalidade de reproduzir o habitat natural de diversos 
répteis. Visite esse lugar para aprender mais sobre estas distintas espécies de sangue frio, como igua-
nas, lagartos, lagartixas, crocodilos e jacarés, além de cobras e serpentes de todo tipo.  

LOS BARRILES 

Este povoado localizado à uma hora de La Paz, considerado por muitos expertos como a capital da 
pesca esportiva a nível mundial, pois centenas de pescadores de todo o mundo vêm ao longo do ano 
para obter troféus, tais como as variadas espécies de marlins, o atum e o peixe galo, entre outras 
espécies. Los Barriles é uma tranquila aldeia de pescadores com alguns bares pequenos e rústicos, 
praias semivirgens e virgens, bem como algumas cabanas para alugar, onde é possível praticar windsurfe, 
snorkeling ou fazer expedições de quadríciclos ou competições em veículos off road.

CAMPOS DE GOLFE
A cidade conta com campos de golfe de classe mundial, como o Costabaja de 18 buracos projetado 
por Gary Player, que possui suaves colinas e uma excepcional vista da baía. Também, o campo de 
golfe Paraíso del Mar de 18 buracos, projetado por Arthur Hills, que oferece um cenário com cactos e 
impressionantes dunas.

MARINAS Y CRUCEROS
Há muitos anos que La Paz se tornou a Porta de 
Entrada para o Mar de Cortez, devido a grande 
quantidade de cruzeiros que chegam aos portos 
da Baixa Califórnia Sul e percorrem seu litoral para 
apreciar suas maravilhas, vida marinha e ilhas. Estes 
cruzeiros atracam no cais de Pichilingue e seus 
passageiros são levados em um tour de ônibus para 
conhecerem o centro histórico, a Orla Marítima e a 
Zona Dourada da cidade.

Para esses velejadores que preferem cruzar os 
mares em seu próprio barco, encontrarão várias 
marinas localizadas na Orla Marítima de La Paz e 
também na baía. Estas marinas de nível internacional 
contam com todos os serviços para atender as 
necessidades até dos turistas mais exigentes.
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TODOS SANTOS
Considerada uma joia, Todos Santos está localizado a 80 quilômetros de La Paz no ponto onde as 
colinas da Sierra de la Laguna se fundem com o Oceano Pacífico, no deserto da Baixa Califórnia 
sendo a pesca e a agricultura suas principais atividades econômicas.

Famoso por sediar importantes festivais de arte, cinema, música e gastronomia, Todos os Santos de 
destaca por promover a cultura e as artes, motivo pelo qual é um lugar com uma grande quantidade 
de artistas, artesãos, pintores e intelectuais. Conta com muitas galerias que vendem os artesanatos 
locais transformando-se no lugar ideal para comprar souvenirs de sua viagem à Baixa Califórnia Sul. 
Também poderá admirar sua antiga e tradicional arquitetura e visitar o místico e célebre Hotel Califórnia. 

CENTRO DAS CULTURAS POPULARES
Localizado no centro histórico de La Paz, está instalado na antiga Casa do Governo, onde se podem 
apreciar diversas exposições de arte de artistas que pintaram as tradições e temas da cultura popular 
do estado da Baixa Califórnia Sul.

EL TRIUNFO
Há 45 minutos ao sul de La Paz, o povoado de El Triunfo mantem viva a memória do que foi outrora 
uma próspera comunidade mineira, devido principalmente à mineração de ouro e prata que trouxeram 
vida para a região na época colonial. A mina de El Triunfo ostenta uma chaminé única construída por 
Gustav Eiffel, que se transformou em símbolo do povoado, por ser uma maravilha da engenharia do 
século XIX. O povoado foi habitado por italianos, franceses, ingleses, americanos, alemães e orientais 
que deixaram cada qual um pouco de sua cultura na localidade.
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A gastronomia de La Paz é caracterizada pela grande oferta de peixes e frutos do mar, que são utilizados na 
preparação de muitos pratos típicos da região com condimentos, ervas aromáticas e plantas cultivadas na 
região como a damiana, que lhes agregam um sabor especial. Você não pode deixar de provar os famosos 
tacos de peixe, camarão e lagosta, bem como os coquetéis de polvo e callo de hacha (espécie de molusco), 
além de deliciosas almejas chocolatas rellenas (amêijoas recheadas) e a tradicional machaca de manta 
raya (carne de raia desfiada e refogada com cebola, tomate, etc), que é degustada no café da manhã. Outras 
comidas que se come à noite são os tacos de carne assada e arrachera (fraldinha).

DOCES TÍPICOS
Em La Paz são muito comuns os doces e geleias confeccionados com frutas da região como o guayabate 
(doce de goiaba), pitahayate (doce de pitaia) e o mangate (doce de manga), preparados com água e melado. 
Também costumam consumir compotas de figo, mamão verde e de tâmara, bem como frutas regionais 
desidratadas como o figo branco.

BISMARK
Para os amantes da culinária com pratos à base de frutos do mar, este restaurante fundado em 1988 é 
a opção ideal, pois conta com uma excelente qualidade e uma sucursal conhecida entre os moradores 
como Bismarkcito. Venha conhecer este fabuloso restaurante e saborear uma deliciosa comida à base 
de frutos do mar.

EL TECOLOTE
Fundado há 20 anos, este tradicional restaurante está situado em uma encantadora praia sendo o 
favorito dos moradores de La Paz. Sua culinária é baseada em pratos elaborados com peixes frescos e 
frutos do mar da região, como a gigantesca amêijoa chocolata, além de coquetéis de camarão, polvo 
e também de caracol ou experimentar uma mescla dos três na saborosa Campechana da casa.

GASTRONOMIA EM LA PAZ

http://www.bestday.com.br/La_Paz/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-paz-por&utm_term=/
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ZONA CENTRO E ORLA MARÍTIMA
Nestes dois lugares encontrará uma grande variedade de restaurantes que oferecem desde 
pratos típicos, frutos do mar frescos, tradicionais tacos de peixe, cortes de carnes e até os que 
preparam excelentes pratos da cozinha internacional. Existe uma grande oferta gastronômica, 
com pequenos restaurantes e cafés até restaurantes elegantes que oferecem uma incrível 
experiência culinária, alguns deles localizados na Orla Marítima com fascinantes vistas ao mar.

LICOR DE DAMIANA
É uma bebida típica de La Paz elaborada com álcool de cana de açúcar, água e o extrato da planta 
damiana cultivada na região. Este licor tem propriedades digestivas e uma tradição que deixaram os 
índios Guaycura.

ALMEJAS CHOCOLATAS RELLENAS 
(AMÊIJOAS RECHEADAS)
Um dos pratos típicos da culinária de La Paz 
preparada com tomate, cebola, coentro picado, 
sal com alho e pimenta ao gosto, além de queijo 
amarelo ralado. Estes ingredientes são colocados 
dentro da concha da amêijoa, que em seguida é 
envolvida em papel alumínio e colocada a assar 
na brasa ou sobre pedras quentes.
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COMPRAS EM LA PAZ

Quando visitar La Paz reserve um dia só para as compras, pois encontrará artesanatos regionais 

confeccionados por artesãos da cidade e das comunidades vizinhas, como os moedeiros, cintos, bolsas, 

botas e até celas de montaria confeccionadas em couro, ou também artesanatos feitos com fibra 
de torote, uma palmeira típica da região, tais como cestas, bolsas, chapéus, leques e brinquedos originais.

Outra opção são as exclusivas lojas de departamentos e shoppings centers que oferecem todo tipo 

de mercadorias, tais como a Plaza La Paz, Cola de Ballena, Forjadores e Plaza San Diego.

O CENTRO DE LA PAZ
Nesta área estão reunidas lojas de roupa e esportes, bem como barracas que vendem artigos mexicanos 

autênticos, além de lojas orientais e vendedores ambulantes oferecendo produtos artesanais nas praças e 

parques do lugar.

ORLA MARÍTIMA DE LA PAZ
Além de contar com inúmeros bares e restaurantes, 

a Orla é uma das principais áreas de compras em 

La Paz, onde estão concentradas inúmeras lojas 

de artesanato e também outras especializadas em 

equipamentos para pesca e mergulho, bem como 

boutiques, galerias e comércios com uma oferta 

muito grande de produtos regionais e importados.

http://www.bestday.com.br/La_Paz/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-paz-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM LA PAZ

Descubra a face noturna deste destino, que concentra uma ampla variedade de opções, como restaurantes 
elegantes para jantar, lugares com suaves músicas de jazz, bares e clubes noturnos com bandas de rock 
ao vivo, bem como ritmos musicais mais atuais.

Independente da idade e gosto, com certeza em La Paz encontrará uma discoteca, bar ou aquele lugar 
perfeito para sua diversão noturna, um exemplo disso, é o bar “La Varitas”, que possui mais de 50 anos de 
tradição.

REGIÃO DA ORLA MARÍTIMA
Sem dúvida alguma a vida noturna de La Paz acontece basicamente na região da Orla Marítima, onde 
estão concentrados inúmeros restaurantes para quem busca passar uma noite tranquila e boêmia, 
além de diversos bares e discotecas modernas, que oferecem o melhor dos ambientes tocando todos 
os ritmos musicais.

http://www.bestday.com.br/La_Paz/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-paz-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM LA PAZ

Passear pela Orla Marítima, observar o pôr do sol, visitar suas lojas e barracas e comer 
em um de seus inúmeros restaurantes.

Experimentar a saborosa culinária à base de frutos do mar, como os tacos de peixe e as 
almêjoas chocolatas.

Conhecer a catedral, os centros culturais e os museus da cidade.

Visitar o Serpentário La Paz e o Santuário dos Cactus.

Fazer uma excursão para observar as baleias.

Visitar suas praias, entre elas a Playa Balandra famosa por possuir uma pedra em forma 
de cogumelo.

Praticar mergulho no Arrecife Suwanee ou nas regiões do El Bajo, La Reina, La Reinita 
e Las Ánimas.

Fazer uma pescaria na região de Los Barriles, onde acontecem importantes torneios de 
pesca a nível mundial.

Nadar com os tubarões-baleias (temporada de outubro a março)

Fazer compras na região da Orla Marítima, onde poderá adquirir um artesanato de couro, 
concha ou fibra de torote, bem como o tradicional licor de Damiana.

Visitar a Ilha Espírito Santo, para conhecer suas praias que contrastam com a paisagem 
montanhosa e fazer passeios de caiaques em suas águas coloridas.

Conhecer os lugares vizinhos de La Paz, como Todos Santos.

Realizar algum esporte de aventuras, como acampamento no campo, caminhada ou passeio 
de bicicleta nos arredores, como por exemplo, em La Sierra de la Laguna.

Fazer uma excursão para conhecer as missões coloniais fundadas na Península da Baixa 
Califórnia durante os séculos XVII, XVIII e XIX.
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