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DESCUBRA LORETO
Descubra a beleza de Loreto, a mais antiga cidade em Baja California Sur, localizada no incomparável 
cenário que constitui a Sierra de La Giganta, o deserto e o Mar de Cortez. Loreto foi à primeira missão 
fundada pelo padre jesuíta Juan Maria de Salvatierra em 1697 e a primeira capital das Califórnias. 
Antes da chegada dos espanhóis, esta região era habitada por grupos nômades indígenas, como os 
pericúes, os guaycuras e os cochimíes, cujos antepassados deixaram belas pinturas rupestres em 
áreas montanhosas de todo o território.

Em Loreto e em seus arredores existem uma infinidade de belíssimos lugares, entre os que mais se 
destacam é a antiga fazenda jesuíta “Primeira Água”, um esplêndido lugar localizado no topo de uma 
montanha, onde um pequena mina cria uma rústica piscina rodeada por árvores frutífera, assim como a 
Missão de São Francisco Xavier, a segunda mais antiga e melhor preservada das missões localizada 
na Sierra de la Giganta. Um passeio pela “Capital Histórica das Califórnias” inclui uma visita à Igreja da 
Missão de Nossa Senhora de Loreto e ao Museu das Missões, onde você poderá apreciar mais de 
200 peças originais relacionadas com a era missionária nas Califórnias.

PRAIAS E MAR
Nas belas praias de Loreto você poderá praticar mergulho, snorkeling, caiaque e windsurfe, uma vez que 
contam com ondas suaves por estarem em frente às maravilhosas Ilhas Coronado, Carmen, Danzante, 
Monserrat e Santa Catalina, possuidoras também de praias virgens de águas azul-turquesa, lindas 
enseadas e costões rochosos habitados por leões-marinhos, bem como esplêndidos cenários naturais 
onde você poderá fazer atividades de ecoturismo. Também é possível alugar um barco para levá-lo 
a fazer pesca esportiva em mar aberto, onde encontrará uma grande variedade de espécies, como o 
agulhão vela e o dourado.

http://www.bestday.com.br/Loreto/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-loreto-por&utm_term=/
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Um verdadeiro oásis com nascentes de água doce em meio 
ao deserto.

Sede da Missão de Nossa Senhora de Loreto Conchó, 
considerada cabeça e mãe das missões da Alta e Baixa 
Califórnia.

Primeira capital dos Californias.

Possui pinturas rupestres em suas áreas montanhosas, 
como a Montanha de Guadalupe.

Belas praias localizadas em frente às ilhas Coronado, Carmen, 
Danzante, La Catalana e Monserrat, tornando-as tranquilas e 
ideais para nadar, mergulhar, praticar snorkeling e caiaque.

Pesca esportiva de classe mundial com uma abundância de 
peixe agulhão vela, dourado e atum de calda amarela.

Local ideal para o ecoturismo, trilhas, caminhadas, mountain 
bike e observação da vida selvagem.

Faz parte do Parque Nacional Baía de Loreto com a maior 
população de mamíferos marinhos no México.

Lugar favorito de retiro para americanos e canadenses.

Com uma requintada gastronomia baseada em peixes e 
frutos do mar frescos, bem como carnes salgadas e 
produtos regionais.

PERFIL DE LORETO
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Loreto é uma cidade de contrastes com grande beleza natural e um majestoso cenário formado pelo 
mar, ilhas, deserto e a imponente Sierra de la Giganta. Loreto faz parte da maior reserva ecológica 
marinha do país: o Parque Nacional Baía de Loreto cuja água conta com uma grande diversidade de 
animais, incluindo mais de 30 espécies de mamíferos marinhos. Sem dúvida, a natureza favoreceu aos 
moradores e seus assíduos visitantes de um ambiente excepcional podendo participar de atividades 
recreativas, que vão desde o percorrido pelo centro histórico e passeios de mountain bike até o mergulho, 
a pesca esportiva e o golfe.

PRIMEIRA ÁGUA
É uma fonte que se alimenta do escoamento da Sierra de la Giganta, conhecida pelos espanhóis 
desde a época que os missionários jesuítas passaram pelo local em seu caminho de evangelização. O 
frescor das suas árvores frutíferas e sua piscina rústica e natural alimentadas pela fonte faz deste lugar 
um oásis em meio ao calor do deserto.

ATRAÇÕES EM LORETO

http://www.bestday.com.br/Loreto/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-loreto-por&utm_term=/
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MUSEU DAS MISSÕES JESUÍTAS
Este museu está localizado junto à paróquia e conta com um vasto patrimônio cultural que é dividido 
em sete galerias permanentes e uma temporária. Nestas galerias são exibidas coleções que narram à 
história das missões nas Califórnias que vão desde o período da descoberta da América até a conquista 
do México. Também são exibidas antiguidades de uso comum e religioso, pinturas e esculturas sacras 
dos séculos XVII e XVIII, sinos, incensários e documentos antigos.

PARQUE NACIONAL BAÍA DE LORETO E OBSERVAÇÃO DAS BALEIAS
O Parque Nacional Baía de Loreto que abrange grande parte da costa do norte da Ilha de Coronado até 
ao sul da Ilha de Santa Catalina foi declarada uma Área de Proteção Natural desde 1996. Isto permitiu 
que nos meses de fevereiro, março e abril os visitantes pudessem observar a baleia cinzenta, a 
baleia jubarte, a baleia fin e caso tenha sorte até a baleia azul, o maior mamífero do mundo.

Desde Loreto você pode fazer um passeio de observação das baleias cinzentas, conhecidas por sua 
sociabilidade e por se aproximarem das embarcações, embora você também possa ver outras espécies. 
O passeio dura aproximadamente cinco horas e há lugares onde você poderá praticar o snorkeling 
ou mergulho.

http://www.bestday.com.br/Passeios/whale-watchingloreto/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-loreto-por&utm_term=/
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MISSÃO DE NOSSA SENHORA 
DE LORETO CONCHÓ
Considerada como a cabeça e a mãe de todas 
as missões em Alta e Baixa Califórnia, a Missão 

de Nossa Senhora de Loreto Conchó foi a primeira 

fundação jesuíta que foi estabelecida e prevaleceu 

na península desde 1697. Daí partiu os pais que 

fundaram outras missões nas Califórnias. Entre as 

relíquias que ainda preserva objetos litúrgicos, 

pinturas a óleo, seu retábulo principal de estilo 

barroco churrigueresco e a original imagem da 

escultura da Virgem de Nossa Senhora de Loreto.

MISSÃO DE SÃO FRANCISCO XAVIER
A Missão de São Francisco Xavier está localizada a 35 km ao sudoeste de Loreto, em meio a deslumbrante 

paisagem formada por colinas e íngremes desfiladeiros da Sierra de la Giganta. Considerada a segunda 
missão na península construída pelos jesuítas. Fundada em 1699 pelo Padre Francisco Maria Píccolo, 

esta missão foi construída com blocos de pedra e ainda mantém em seu estado original, assim nomeada 

como uma autêntica joia da arquitetura californiana.
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PRAÇA SALVATIERRA
No centro histórico de Loreto está localizado está agradável praça dedicada ao jesuíta que fundou a 
primeira missão: o missionário Juan Maria de Salvatierra. Nesta praça e em seus arredores poderá 
observar ruas de paralelepípedos e a arquitetura colonial da cidade, além de antigos edifícios convertidos 
em hotéis, casas e lojas, assim como o Palácio do Governo, conhecido como a “Casa de Pedra”.

PINTURAS RUPESTRES
Para aqueles que gostam de trilhas e atividades ecoturísticas, a escalada nas montanhas ao redor 
de Loreto é uma experiência inesquecível. Você encontrará as Cavernas Pintadas da Sierra de La 
Giganta, onde você irá contemplar as espetaculares pinturas rupestres que incluem figuras humanas 
e animais de dimensões gigantescas, a maioria pintada em vermelho e preto, datando de pelo menos 
7500 anos atrás. Atualmente estão protegidas pela UNESCO.

ILHA CORONADO
É possível fazer um passeio para a Ilha Coronado, que em realidade é a ponta superior de um vulcão 
que chegou a emergir do mar. A ilha conta com uma bela praia para nadar e várias formações rochosas, 
também é o habitat das águias-pescadoras e muitas outras espécies de aves, assim como de leões 
marinhos, golfinhos e algumas baleias que visitam essas águas. Se as condições meteorológicas 
permitirem, você poderá praticar snorkeling com os leões marinhos que geralmente são muito curiosos 
e brincalhões.
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GOLFE
Aqueles que gostam de esportes ao ar livre, você terá a opção de aproveitar um dos campos de golfe 
de maior beleza e originalidade do mundo: o Campo de Golfe Nopolo que está localizado a 9 km ao sul 
de Loreto e conta com 18 buracos, par 72 e de categoria campeonato. O desenho do campo representa 
um desafio para a habilidade dos jogadores, uma vez que está estabelecido em uma área semidesértica 
e seus buracos estão cercados por areia e uma grande variedade de vegetação que protege a maioria 
das pistas. Estão desenhados com um alto nível de dificuldade, pois são muito estreitas, tornando-se um 
enorme desafio até para os jogadores mais experientes. Conta também com casa clube, restaurante e 
terraço, bem como com solário, piscina e banheiros com armários.

PESCA ESPORTIVA
A principal atividade turística de Loreto é, sem dúvida, a pesca esportiva, uma vez que sua costa 
possui uma impressionante diversidade de espécies, como a cavala, agulhão vela, dourado, atum de 
calda amarela, entre outros. Você poderá pescar durante todo o ano, porém o melhor período realmente 
é o verão. Loreto conta com um píer com todos os serviços para aqueles que desejam levar o seu 
próprio barco, mas também é possível alugar barcos com capitão e marinheiros em alguma das marinas 
que estão na costa.
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Loreto é considerada um oásis dentro de todo aspecto da gastronomia de Baja California, uma vez que 
oferece um variado cardápio que contempla desde os pratos mais populares da culinária nortenha, 
como fajitas e carne desfiada até as especialidades mais requintadas do mar, como o ceviche, tacos de 
peixe, bem como carnes em molho, abalone e a lagosta preparada de diversas maneiras.

Na baía destacam as sopas de frutos do mar e amêijoas chocolatas gratinadas ou em conserva, bem 
como amêijoas tatemadas que são cozinhadas fechadas e sobre uma cama de cascalho coberta com 
galhos secos, em seguida, acender o fogo para finalmente retirá-las e prepará-las a gosto.

Em questão de bebidas é tradicional o clamato, que contém suco de tomate, especiarias e suco de 
mariscos, além do licor e o chá de Damiana, bem como vinhos brancos e tintos que são produzidos 
em Baja California.

MANGATE
Este doce também conhecido como geleia de manga é um dos favoritos na região. Devido ao seu 
elevado teor em fibra, esta sobremesa é menos doce do que geleias feitas com goiaba ou marmelo 
que são preparadas em outras regiões do México, que podem ser consumidas com um pedaço de 
queijo fresco equilibrando o seu sabor.

GASTRONOMIA EM LORETO

http://www.bestday.com.br/Loreto/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-loreto-por&utm_term=/
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CLAMATO
Este famoso suco de tomate e amêijoas foi inventado nesta região e é muito popular em bares para 
fazer diferentes coquetéis. Geralmente é temperado com vários molhos picantes e misturado com vodka 
ou cerveja, além de um ramo de aipo como um agitador.

ATOLES
Nesta região da Baja California existem atoles (mingau) de origem indígena preparado à base de cactos, 
cereais, sementes e nozes, entre eles estão: bolotas, milho com feijão, feijão, cactos, cogumelo com pimenta 
vermelha, pinhão, semente de quelite, cacto Islaya, nozes de jojoba, vagem de algaroba ou trigo.

LICOR DE DAMIANA
Damiana é um pequeno arbusto com folhas 
aromáticas que cresce em áreas semiáridas, 
rochosas e arenosas. Conta com propriedades 
curativas e tem sido usado como remédio para o corpo 
e para a alma desde os tempos pré-hispânicos. 
Nesta região é consumido um licor conhecido 
como Damiana Guaycura que contém um extrato 
destilado desta planta, álcool de cana, água e açúcar. 
Atualmente são produzidos licores e cremes 
Damiana na região.

CHOURIÇO DE ABALONE OU 
LAGOSTA
Uma das receitas mais originais desta região é 
o chouriço de abalone ou de lagosta, que é feito 
com uma técnica semelhante ao chouriço de 
porco herdado da cultura espanhola, mas com 
mariscos. Leva um molho a base de três tipos de 
pimenta (Ancho, Guajillo e Pasilla), cebola e alho 
frito e logo após banhar os cortes de abalone ou 
lagosta neste molho. Tempere com uma pitada de 
vinagre de maça, sal do mar, orégano e pimenta 
a gosto.
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COMPRAS EM LORETO
Loreto oferece uma grande variedade de artigos que se destacam desde os mais simples artesanatos 
elaborados com conchas e caracóis da região, joias de pedras minerais, cerâmicas e pratas até as mais 
sofisticadas peças de arte, como pinturas, esculturas de todos os tamanhos e móveis rústicos.

Em Loreto não existem grandes shoppings e ainda que todas as lojas sejam pequenas, elas vendem 
uma grande variedade de artigos de boa qualidade. Oferecem serviço personalizado e quase todas 
aceitam cartões de crédito ou cheques de viagem. A maioria das lojas estão localizadas nas ruas de 
paralelepípedos do centro de Loreto.

DEPORTES BLAZER
Na rua Hidalgo está localizado o Deportes Blazer, um estabelecimento especializado em artigos 
de pesca, como varas, anzóis e linhas de pesca, além de equipamentos de snorkeling e mergulho, 
como máscaras, nadadeiras e roupas de neoprene, bem como brinquedos de praia, roupas e 
acessórios esportivos.

http://www.bestday.com.br/Loreto/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-loreto-por&utm_term=/
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COLIBRÍ
Na esquina da rua Independência com a Salvatierra está localizada a loja Colibrí. Você poderá comprar 
artesanatos de diferentes regiões do México, velas decorativas, esculturas, zarapes (roupa mexicana), 
joias de prata, cestas artesanais e pratos de cerâmica Talavera.

LUNENOMA
Em Lunenoma você irá encontrar joias de prata, de ouro e uma coleção de joias feitas com pedras 
minerais e cristais, assim como artigos elaborados pelos moradores, tais como colares, pulseiras e 
brincos de conchas e caracóis na região.

CASA DE LA ABUELA
Localizada na esquina da Salvatierra com Missioneros, La Casa de la Abuela é uma bonita propriedade 
de estilo colonial feita de adobe e uma das mais antigas construções em Loreto. Neste complexo de 
lojas você irá encontrar desde coisas para crianças e artigos de couro até tapetes mexicanos.
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SILVER DESERT
O Silver Desert localizado na rua Salvatierra conta com várias lojas com a mais completa e diversificada 
coleção de joias de prata de excelente qualidade, onde você irá encontrar colares, correntes, pingentes, 
brincos e anéis de prata 925 e 950.

EL ALACRÁN
Esta é uma das lojas mais diversificadas e bem equipadas em Loreto. Aqui você poderá comprar esculturas, 
artesanato de papel machê, prata, camisetas, agasalhos e shorts pintados à mão. Também conta com uma 
galeria de arte onde você poderá comprar originais pinturas e fotografias.

EL VESUBIO
O Vesúvio na rua Madero é um bonito e bem conservado estabelecimento onde você poderá comprar 
uma grande variedade de peças de arte mexicana para a decoração da sua casa, tais como artesanatos, 
quadros e móveis rústicos de madeira e ferro forjado.
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VIDA NOTURNA EN LORETO
Depois de passar um dia visitando as maravilhas de Loreto, nadar ou relaxar ao sol, você não poderá 
perder a variedade de bares, cafés e restaurantes do centro. Toda sexta-feira à noite acontece a Noite 
Boemia na Praça Principal de Loreto, onde diferentes artistas se reúnem para dar shows de músicas, 
danças folclóricas e eventos culturais. O tema do evento sofre alterações a cada semana.

Devido à faixa montanhosa da Sierra de La Giganta ser a maior e mais espetacular em Baja California, 
o pôr do sol cria uma majestosa paisagem que você poderá contemplar desde Loreto. Então se você 
gosta de tranquilidade e da natureza mais que a agitação noturna de grandes centros noturnos pelas 
noites, aqui você vai encontrar um esplêndido cenário.

MALECÓN
Pelas tardes e noites é comum ver os moradores passeando pelo calçadão e contemplando o pôr do 
sol e a suave brisa do mar. Neste local se reúnem para socializar e ver as pessoas passarem tanto 
os locais como os estrangeiros aposentados e turistas. A vida noturna de Loreto gira nas proximidades 
do calçadão, onde você encontrará vários pubs, bares e restaurantes.

http://www.bestday.com.br/Loreto/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-loreto-por&utm_term=/
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BARES, PUBS E LOUNGES
Os bares e pubs de Loreto contam com um ambiente casual e descontraído onde você poderá conversar 
com uma musica suave ao fundo. Quase todos oferecem happy hour onde poderá degustar de uma cerveja 
ou coquetel, enquanto aprecia belíssimas vistas para o mar.

RESTAURANTES
O que você mais encontrará em Loreto são os restaurantes, desde barracas de tacos na rua até 
restaurantes de cozinha fusão, onde irá saborear os mais deliciosos e originais pratos à base de frutos 
do mar frescos e produtos regionais. A noite é quando os restaurantes estão mais movimentados, uma 
vez que muitos moradores e turistas preferem sair para comer e aproveitar de uma agradável noite em 
casal ou com amigos.
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O QUE FAZER EM LORETO
Visitar as missões e o Museu das Missões Jesuítas.

Fazer uma excursão para ver as baleias.

Alugar uma bicicleta e dar um passeio pela cidade.

Fazer um piquenique e nadar na piscina da mina Primeira Água.

Jogar golfe, tênis ou ter aulas de ambos no Clube Nopoló.

Andar de bicicleta pela montanha ou fazer trilha nos arredores.

Navegue até as ilhas em frente à Loreto e aproveite de suas praias e enseadas.

Faça um passeio para a Ilha Coronado para ver leões marinhos, golfinhos e águias-pescadoras.

Mergulhar, praticar snorkeling ou caiaque nas ilhas.

Pescar para conseguir um exemplar peixe agulhão vela ou atum.

Experimente a deliciosa gastronomia regional, como as famosas amêijoas tatemadas, 
chouriço de abalone ou tacos de peixe.

Encante-se com as pinturas rupestres das cavernas mais próximas.
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