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DESCUBRA LEÓN
Localizada na região conhecida como “El Bajío”, León é a sétima zona metropolitana com maior número 
populacional do México e uma das mais importantes, devido à instalação de empresas globais em suas 
imediações. O turismo de negócios da região garante a quarta posição a nível nacional, não apenas 
por sua próspera economia, como também por possuir uma completa infraestrutura para realizar eventos 
de grande porte.

León é conhecida como a “Capital Mundial dos Calçados”, por sua destacada participação na confecção 
deste artigo, desde o processo de manufatura até à exportação do produto final. É uma cidade em continuo 
progresso com edifícios históricos harmoniosamente integrados com as modernas construções, com largas 
avenidas, além de serviços urbanos e turísticos de grande qualidade.

INDÚSTRIA DOS CALÇADOS
Sua tradição na confecção de sapatos se iniciou no século XX, quando as pequenas oficinas 
familiares começaram a aparecer em León. Pouco a pouco, com o desenvolvimento de 
novas estratégias de negócios, para melhorar a produtividade foram ocasionando a instalação 
de grandes empresas na localidade. A importância desta indústria é tão grande, que a cidade de 
León confecciona mais da metade destes produtos fabricados no México, exportando milhões de 
pares para o mundo inteiro.

León atrai muitos empresários do ramo de calçados e turistas que viajam exclusivamente para 
fazer compras, devido à excelente qualidade dos sapatos que manufatura, para toda a família. 
Estes sapatos podem ser comprados na Zona Piel ou nos modernos shoppings centers distribuídos 
por toda a cidade.

http://www.bestday.com.br/Leon/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-por&utm_term=/
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Reconhecida como a Capital Mundial dos Calçados, por 
sua destacada participação na indústria de confecção 
deste artigo.

Importante produtora de artigos confeccionados em couro

Uma das metrópoles com maior número populacional do 
México e com grande participação na economia nacional

Moderna infraestrutura empresarial para realizar eventos 
e convenções

Sede de famosas comemorações, como a Feira de León, 
o Festival de Balões Aerostáticos e o Rally Guanajuato/
México.

Muitas vezes escolhida para a instalação de empresas 
transnacionais

Destaque na área do comércio exterior por causa do Porto 
Interior de Guanajuato.

PERFIL DE LEÓN
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ATRAÇÕES EM LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

Fundada em 1765 esta catedral possui uma 

majestosa construção, cuja fachada apresenta um 

riquíssimo exemplo da arte barroca. O templo é um 

excelente exemplo das manifestações religiosas 

de León, cuja padroeira é a Virgem da Luz, conta 

com quatro capelas laterais, entre as quais destacamos 

a de San José, que possui oito abóbadas e uma 

cúpula central por onde filtra um raio de luz natural 

ao longo do dia.

Desde 1885, a sacristia da catedral foi gradativamente 

se convertendo em uma galeria de pinturas 

eclesiásticas, atesourando uma considerável 

quantidade do acervo religioso da cidade até 

converter-se, no final de 2003, no Museu de Arte 

Sacra de León.

FÓRUM CULTURAL GUANAJUATO

Com o objetivo de incrementar a conservação 

da identidade dos moradores de León, o Fórum 

Cultural de Guanajuato oferece eventos artísticos 

permanentes, como consertos e exposições. Conta 

com uma arquitetura moderna e está localizado 

no circuito Polifórum. Dentro de suas instalações 

está o Museu de Arte e História, o Teatro do 

Bicentenário, a Calçada das Artes, o Auditório 

Mateo Herrera e a Biblioteca Central de Guanajuato.

http://www.bestday.com.br/Leon/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-por&utm_term=/
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TEMPLO EXPIATÓRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Mais conhecido como Templo Expiatório se destaca pela beleza de sua arquitetura estilo neogótica e por 
seus encantadores vitrais. As portas de sua entrada principal são revestidas com folhas de bronze, onde 
foram entalhadas representações de várias passagens da vida e paixão de Cristo. O piso é de granito natural 
nas cores vermelho e verde e o altar foi montado com dois tipos de mármores. Atrás do altar podem ser 
admirados os vitrais com imagens de Cristo, e em um dos vitrais da lateral está representada a cidade de 
León e noutro a Basílica de San Pedro. 

MUSEU DA CIDADE DE LEÓN
Este museu procura promover e conservar as artes plásticas e visuais dos moradores de León, com o 
objetivo de se tornar uma referência cultural no futuro. No museu encontrará obras de artistas da região e 
de outras partes do país, além de pinturas que fazem parte do acervo do estado. Está localizado no centro 

histórico a poucos metros da Praça Principal e da zona de pedestres (Calçadão).

PARQUE METROPOLITANO DE LEÓN
O Parque Metropolitano de León é um pulmão verde no meio desta moderna cidade, com uma 
área aproximada de 362 hectares, possui áreas para piqueniques, tirolesas, uma Cidade para as 
Crianças e outros espaços para a diversão em família. Pelo parque passam as águas da represa, 
o que permite a migração de várias aves e passeios de barco.

FEIRA DE LEÓN
Em 1876 começaram as primeiras comemorações pelo aniversário da cidade, que pouco a pouco foram 
se transformando neste grande evento, que hoje é um dos mais esperados pelos moradores de León. Conta 
com jogos mecânicos, exposição de gado, exposições de artesanato, desfile de carros alegóricos, shows 
com artistas nacionais e a instalação de um pavilhão gastronômico.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALÕES AEROSTÁTICOS
Uma das festividades mais coloridas de Guanajuato é sem dúvida alguma o Festival de Balões Aerostáticos, 
considerado o maior evento deste tipo na América Latina, do qual participam pilotos de todo o México 
para colocar no ar seus balões de diferentes tamanhos e com formas criativas. Qualquer pessoa pode 
inscrever-se para viver uma magnífica experiência, a bordo de um balão junto com os protagonistas do 
evento. Para complementar, são realizados concursos, concertos e exibições, além de contar com uma área 
com comidas e bebidas.

ZOOLEÓN
Neste parque zoológico você admirará uma grande variedade de espécies, desde grandes mamíferos, 
como ursos polares e imponentes elefantes até aves com majestosas plumagens e pequenos macacos. 
Estes animais se encontram em áreas que reproduzem perfeitamente seu habitat natural facilitando, 
com isso, uma completa visualização por parte dos visitantes, bem como a leitura das fichas técnicas 
para que conheçam melhor cada uma das espécies. Uma das atividades deste lugar é o Safari Noturno, 
um passeio que propicia a oportunidade de conhecer melhor os animais, que por seus instintos e 
natureza realizam suas atividades à noite.  
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ZONA DE PEDESTRES (CALÇADÃO)
Este lugar pitoresco, também chamado de Zocalito, está situado no centro da cidade e concentra os 

principais monumentos e construções históricas de León, como a Plaza Fundadores, catedral, a Fonte 

dos Leões e a Plaza Principal, onde sempre tem música de tocada por uma banda e muitos moradores 

passeando por aí no final da tarde.

SERRA DOS LOBOS
Rodeado por carvalhos, pinheiros, cedros, salgueiros e outras espécies de árvores, está área natural 
protegida representa a vida agitada da cidade. Localizado a aproximadamente 30 minutos de León 

permite a pratica de caminhadas, acampamentos, passeios a cavalo e de bicicletas, bem como rapel 

e passeios de caiaque.

CENTRO DE CIÊNCIAS EXPLORA
Um dos lugares mais simbólicos do conjunto de museus e centros de ciências interativos no México é 

sem dúvida alguma o Explora na cidade de León. Este lugar muito interessante para crianças, como também 

para quem gosta de aprender divertindo-se, conta com seis salas temáticas que apresentam 275 

exibições a maioria delas interativas, Teatro Leonardo David com 296 lugares e um sistema de projeção 

em terceira dimensão com um dos maiores telões IMAX da América Latina e também o Auditório Isacc 

Asimov para projeções e atividades de divulgação, além de salões de atividades múltiplas, um laboratório 

para atividades experimentais, cafeteria, loja de souvenirs e jogos educativos.  
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Os moradores de León preferem as comidas preparadas à base de carnes, destacando-se entre elas 
as famosas carnes de porco, a birria preparada com carne de ovinos ou cabra, o menudo (sopa feita 
com a tripa e carne de vaca) e as tradicionais guacamayas (pão recheado com torresmos e molho de 
pimenta). Não podemos esquecer os petiscos, ideais para a ressaca depois de um dia de festas, tais 
como os caldos de osso (pedaços de jicama, espécie de nabo mexicano, queijo fresco em um suco de 
limão, vinagre e pimenta) ou as chalupas (fatias de pepino com cebola, queijo e vinagre).

León sofre influência da culinária da Península de Michoacán, assim como de outras cidades do 
estado de Guanajuato. Os morangos cristalizados, com creme de leite ou coberto com chocolate são 
as sobremesas mais comuns nos restaurantes e nas casas, além da cajeta de Celaya (doce de leite 
cremoso) e também a deliciosa cebadina, uma bebida que leva cevada, fruta e bicarbonato de sódio.

GASTRONOMIA EM LEÓN

http://www.bestday.com.br/Leon/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-por&utm_term=/
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COMPRAS EM LEÓN

Léon é conhecida como a Capital Mundial dos Calçados, por ser a sede de grandes empresas do 
ramo, como Emyco, Grupo Flexi e Sapatarias 3 Hermanos. É muito comum encontrar pelas ruas da 
cidade barracas vendendo diferentes tipos de sapatos, praças comerciais e lojas tipo outlets. Além 
disso, vendem também artigos de couro, como bolsas, carteiras, cintos e outros acessórios da moda. 

PRAÇA DO SAPATO
Reconhecido como o primeiro estabelecimento especializado em calçados em toda a América Latina e 
o maior do México, começou vendendo apenas este artigo e atualmente vende também roupas esportivas 
e casuais, bem como acessórios da moda como bolsas e carteiras, todos eles de grande qualidade.

MULZA OUTLET DOS CALÇADOS
Este shopping em estilo outlet está sempre lotado, pois muitas de suas lojas oferecem os produtos 
com preços mais baixos que em outros pontos de venda. Conta também com lojas de marcas exclusivas 
de sapatos e artigos de couro.

http://www.bestday.com.br/Leon/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-por&utm_term=/
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GALERIA DO SAPATO
Situada dentro do shopping Centro Max a Galeria 
do Sapato é especializado na oferta deste artigo 
para toda a família, bem como vários acessórios 
de couro.

SHOPPING PLAZA MAYOR DE LEÓN
Lugar predileto dos turistas e moradores de León, devido a sua ampla variedade de lojas. Além de 
importantes estabelecimentos especializados na venda de sapatos este shopping oferece também 

diferentes artigos de marcas famosas.

LINHA DE FOGO
É uma feira que acontece aos domingos, onde encontrará uma grande variedade de roupas e 
sapatos, bem como barracas com petiscos típicos da região. Além da oferta de vários produtos 
é um excelente lugar para conhecer um pouco mais da maneira como vivem e os lugares que 
frequentam os moradores da cidade.

ZONA PIEL (COURO)
Esta é uma das regiões mais representativas da cidade, onde encontrará uma grande quantidade 
de sapatos, roupa e outros artigos de couro, com modelos e desenhos confeccionados por artesãos de 
León, tais como botas de vaqueiro com bordados exclusivos.
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VIDA NOTURNA EM LEÓN

A vida noturna em León é muito variada e de grande qualidade. Ao caminhar por suas ruas encontrará 

grande diversidade de estilos tanto de ambientes como de musicas. Os aficionados pelo country usam 

seus trajes característicos, com calças jeans e chapéus de couro, enquanto dançam e demonstram 

seus melhores passos. Agora, se você prefere dançar os ritmos da moda, as discotecas animadas por 

DJs serão uma excelente opção. Na cidade também encontrará lugares com banda de rock ao vivo, 

jazz e ritmos latinos.

Se não sabe aonde ir e deseja procurar outros lugares, o mais recomendado é ir ao centro da cidade, 

muito popular e que conta com vários bares e discotecas, bem como a Plaza Campestre perto do 

Parque Metropolitano e a Zona Dorada nas imediações do Shopping Plaza Mayor.

Não se esqueça de verificar a agenda do Fórum Cultural Guanajuato ou do Polifórum, pois os artistas 

locais e nacionais escolhem León para suas turnês, por causa de sua grandeza populacional.
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O QUE FAZER EM LEÓN
Comprar sapatos e artigos de couro em qualquer um dos pontos de venda

Caminhar pelo centro histórico e admirar os edifícios mais antigos da cidade

Surpreender-se com a imponente arquitetura neogótica do Templo Expiatório

Percorrer o circuito Polifórum, desde as instalações da feira até o Centro de Ciências Explora

Provar uma deliciosa guacamaya acompanhada de uma cebadina

Fazer exercícios no Parque Metropolitano de León

Em caso de sua visita coincidir com as datas da Feira de León ou o Festival Internacional 
de Balões Aerostáticos, não deixe de participar. 
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