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DESCUBRA LOS CABOS
Descubra a beleza do sul da península da Baja Califórnia em suas próximas férias para Los Cabos, um 
encantador destino de praia que consiste em duas pequenas cidades: Cabo San Lucas e San Jose del 
Cabo, banhadas pelo Mar de Cortez e unidas por um corredor costeiro conhecido como Corredor Turístico 
Los Cabos.

Em Los Cabos você vai encontrar uma grande infraestrutura hoteleira que vai desde pequenos hotéis até 
luxuosos resorts All Inclusive, além de contar com vários campos de golfe com maravilhosa vista para o 
deserto e para o mar, inúmeras excursões para pescar, snorkeling, mergulho ou passeios de carro, bem 
como uma boa variedade de restaurantes e áreas para comprar tradicionais artesanatos mexicanos.

PRAIAS
Dezenas de quilômetros de praias em Los Cabos farão que o sonho se torne realidade para qualquer 
turista que esteja em busca de areia, sol e mar. Entre as mais atrativas são El Chileno, Costa Azul 
(ideal para o surfe), Palmilla (a praia mais popular para nadar na região de San José del Cabo), além 
da Playa del Amor, que oferece belas vistas e a praia El Medano, talvez a mais conhecida de Los Cabos 
oferecendo restaurantes, esportes aquáticos e outros serviços.

SAN JOSÉ DEL CABO
Por seu belíssimo ambiente colonial, a palavra que melhor descreve quando falamos de San Jose del 
Cabo seria “encantador”. Os antigos edifícios do centro histórico e a impactante presença da Paroquia San 
José são um espetáculo para nossos olhos. Você se sentirá muito confortável no ambiente agradável da 
praça principal, com seus velhos costumes e tradições que prevalecem e o tempo parece ser nada mais do 
que um símbolo do mundo moderno.
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CORREDOR TURÍSTICO
O Corredor Turístico é uma faixa costeira de 33 km que vai desde a tranquila e tradicional cidade de San 

Jose del Cabo, com suas atrações naturais e culturais até a Cabo San Lucas, com sua vibrante vida 

noturna e suas maravilhosas praias. Um corredor com diferentes áreas geográficas onde o deserto e 
o mar se unem, além de desafiantes campos de golfe, hotéis de luxo All Inclusive e inigualáveis áreas 

para uma experiência subaquática única.

CABO SAN LUCAS
Cabo San Lucas está localizado na ponta sul de Los Cabos e hoje é um dos lugares mais 
reconhecidos no mundo para jogar golfe e o destino favorito para mergulhadores e amantes da 

pesca esportiva. No entanto, Cabo San Lucas irá atender todas as perspectivas de qualquer viajante 

devido a grande infraestrutura hoteleira, a imensa variedade de restaurantes, vida noturna e suas 
belíssimas praias. Visitado por cruzeiros e iates privados durante todo o ano tornando-se um lugar 

muito procurado por artistas e outras pessoas famosas que buscam um refúgio confortável e longe das 

atenções públicas.

http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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Um dos destinos de praia mais importantes e exclusivos 
do México.

Incríveis paisagens onde o deserto e o mar se unem, ideal 
para escapadas românticas e casamentos.

Grande infraestrutura hoteleira com opções que vão desde 
o mais simples e econômico até os mais luxuosos Resorts 
All Inclusive.

Reconhecido por seus campos de golfe para campeonato.

Grandes atividades aquáticas e terrestres para toda a família.

Famosa por sua impressionante fauna marinha, além da 
variedade de ecossistemas e paisagens.

Conta com o Arco do Fim do Mundo como o sua atração 

principal.

PERFIL DE LOS CABOS

http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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A ponta da península é o oposto a um deserto sem vida. Entre seus inúmeros lugares turísticos estão 
um grande número de piscinas naturais e praias que permitem a prática de todas as atividades aquáticas 
imagináveis, além de contar com uma reserva marinha protegida em Cabo Pulmo. As ondas e os ventos 
durante todo o ano fazem de Los Cabos um local ideal para o surfe, navegação, pesca e para o mergulho, 
além de servir de área de refúgio para as baleias durante a temporada de inverno. Os amantes do golfe 
encontrarão aqui o seu paraíso para jogar nos melhores e mais dinâmicos campos. Hotéis de todas 
as categorias estão em Los Cabos, servindo tanto para o viajante com recursos limitados quanto para 
turista com um poder aquisitivo maior.

ARCO DO FIM DO MUNDO
O Arco é uma formação geológica rochosa localizada na união do Mar de Cortez com o Oceano 
Pacífico. É uma maravilha que se torna ainda mais atrativa pelas colônias de focas e leões-marinhos 
que tomam sol entre as rochas, assim como pelicanos e outros pássaros que sobrevoam a região. O 
Arco é um único e verdadeiro ponto de referência em Los Cabos e só se pode chegar até ele por meio 
de transporte marítimo.

ATRAÇÕES EM LOS CABOS

http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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OBSERVAÇÃO DAS BALEIAS
Se você tiver a sorte de visitar Los Cabos entre janeiro e março é provável que em algum momento 
de sua estadia você tenha o prazer de admirar as baleias cinzentas que migram todos os anos das 
águas frias do Alasca e da Libéria em busca de um local mais quente, desta forma chegando às costas 
do Ma de Cortez.

Admirar estas incríveis criaturas brincando é algo impressionante. O jato que elas soltam é a sua 
maneira de exalar o ar, provavelmente a primeira coisa que você verá enquanto elas se aproximam. 
No entanto, talvez você possa ver seus encantadores saltos, quando saem completamente da água 
e caem novamente provocando um grande estrondo. Existem empresas que te levam para áreas 
protegidas, para que possa interagir livremente com elas e ver de perto as baleias com seus filhotes.

PRAIAS
Para os amantes de praias, Los Cabos é um sonho tornando-se realidade. Considera-se que nem 
todas as praias são adequadas para nadar devido às ondas e correntezas marinhas, mas não se 
preocupe, o seu hotel pode lhe recomendar quais são mais praias mais seguras. As principais praias 
de Los Cabos são:

San José: Ideal para caminhadas românticas, porém não é adequada para nadar.

El Chileno: Para as famílias e adequada para nadar.

Costa Azul: Para aqueles que gostam de surfar.

Palmilla: É a praia mais popular para nadar na região de San José.

Santa María: Uma pequena praia onde praticar snorkeling é uma verdadeira delícia.

El Médano: Provavelmente a mais conhecida em Los Cabos com vários quilômetros de comprimento, 
ideal para praticar esportes aquáticos, além de oferecer restaurantes e outros serviços. 

Playa del Amor: A mais romântica e onde você poderá contemplar maravilhosas vistas do Mar de Cortez 
e do Oceano Pacífico.
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GOLFE
Los Cabos é um destino de primeiro nível para jogar golfe. Rodeados por montanhas e desertos e 
banhados pelo Mar de Cortez e pelo Oceano Pacífico, os espetaculares campos de golfe são empolgantes 
para qualquer amante do golfe. Los Cabos é também o local favorito de importantes torneios de 
golfe, tais como Senior PGA Slam Tour que já realizou algumas edições neste destino.

Projetados por famosos desenhistas, como Jack Nicklaus, Lee Treviño, Raymond Floyd e Robert Trent 
Jones II, estes campos de golfe estão localizados em maravilhosos cenários naturais com lagos, 
montanhas e cachoeiras artificiais, adequados tanto para golfistas de baixo handicap que buscam 
melhorar suas habilidades, como para os mais experientes que desejam jogar nos campos de golfe 
mais atrativos do mundo.

MERGULHO E SNORKELING
O famoso Jacques Cousteau e outros aventureiros nomearam o Mar de Cortez como o mar de maior 
riqueza no mundo. Em Los Cabos três correntes oceânicas se unem criando uma variada e particular 
vida animal predominante nestas águas prolíficas. Você poderá encontrar lugares muito profundos para 
mergulhar, observar extraordinárias formações rochosas, além de poder explorar formações rochosas 
extraordinárias, fendas submarinas, coloridos cardumes de peixes tropicais, tartarugas e raias.

Um dos melhores lugares para mergulhar é Cabo Pulmo, localizado no Cabo Oriental, a pouco mais 
de 60 km de San José del Cabo. Poderá admirar o único recife de coral duro e um dos três recifes de 
corais viventes na América do Norte, onde mais de 350 espécies coabitam em total harmonia. Também 
poderá se deslumbrar com enormes raias, tubarões-baleia e colônias de leões marinhos. É uma 
área protegida que atrai muitos mergulhadores e praticantes de snorkeling devido a sua impressionante 
beleza e a grande diversidade de sua fauna.



7

PASSEIOS DE QUADRICICLO OU CAMELOS
Um passeio em um quadriciclo é uma maneira emocionante de explorar os tesouros escondidos da 
natureza de Los Cabos. Guias especializados irão lhe mostrar todo o caminho enquanto você atravessa 
montanhas e riachos. Você também poderá optar por subir em um camelo ou dromedário e percorrer 
as dunas do deserto de Los Cabos. No seu passeio você irá encontrar uma grande variedade da flora 
e da fauna, parte do ecossistema desértico, onde você ficará impressionado com está linda paisagem. 
Reserve o seu lugar em algum destes passeios!

ESTUÁRIO DE SAN JOSÉ DEL CABO
No coração de San Jose del Cabo você irá encontrar um estuário, um santuário tropical e uma área 
protegida para as aves. O estuário é o lar de cerca de 150 espécies de pássaros, as fragatas e os 
pelicanos marrons são especialmente a maioria neste lugar e fazendo lembrar a proximidade entre o 
estuário e o mar. Você também poderá observar diferentes espécies de peixes, tartarugas e mamíferos 
marinhos, além de poder remar em caiaque ou simplesmente passear pelas trilhas e se impressionar 
com o fabuloso ambiente natural.

PESCA ESPORTIVA
A costa de Los Cabos no Mar de Cortez e o Oceano Pacífico são considerados a capital mundial do 
marlin, por isso vários torneios de pesca marlin são realizados durante todo o ano. O marlin não é o 
único peixe que você poderá pescar, existem 6 principais espécies para a pesca esportiva nas águas 
de Los Cabos, entre eles estão: marlin, agulhão-vela, peixe espada, dourado, peixe-galo e o curimbatá, 
dentre os quais devem ser devolvidos ao mar por estatuto legal, no qual permite sustentar o ecossistema 
e preservar estas espécies.

http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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Los Cabos é um paraíso gourmet que oferece infinitas possibilidades gastronômicas. Os frutos do mar 
frescos são a principal especialidade em Los Cabos e você poderá saboreá-los nas mais diferentes 
maneiras, além de contar com uma excelente cozinha internacional. Os restaurantes sempre oferecem 
qualidades em seus serviços, podendo encontrar restaurantes grandes ou pequenos, elegantes ou 
casuais, fast food ou de comida requintada.

A gastronomia local é baseada em produtos do mar, aproveitando a grande riqueza natural do Mar 
de Cortez e do Oceano Pacífico, por isso existem certos pratos e produtos que não podem deixar de 
passar pelo seu tempero particular

AMÊIJEA CHOCOLATAS
Geralmente preparadas de uma forma única, esta espécie de mariscos é assada sobre uma cama de 
pedras e coberta com alecrim o que dá um grande aroma e muito sabor as amêijeas. Este típico prato 
de Loreto irá te fascinar em sua próxima visita a Los Cabos.

GASTRONOMIA EM LOS CABOS
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MARLIN DEFUMADO
Por ser uma das espécies mais comuns na região, o marlin é preparado de várias maneiras, mas 
geralmente defumado e desfiado para garantir a sua duração e reforçar o seu sabor. É delicioso 
saboreá-lo sobre torradas com legumes e queijo, com batatas fritas, biscoitos e tacos ou em salmoura 
com tortilhas. Em Los Cabos o marlin sempre contará com seu frescor e sabor, por isso não hesite em 
pedir em qualquer restaurante.

TAMALES DE GÜEMES Y FAJADOS DE POLLO
Os tamales de Güemes são uma tradição em toda a península da Baixa Califórnia e são preparados 
com frango ou porco, azeite de oliva, uvas passas e azeitonas. Os tamales de frango são típicos de La 
Paz, mas aqui são preparados com um tempero que você irá adorar e inclui massa de milho acompanhado 
de frango ensopado e envolto em uma folha de milho. Um verdadeiro prazer para o paladar que você 
poderá experimentar em sua visita a Los Cabos!

TACOS DE PEIXE OU CAMARÃO
Os tacos de peixe e camarão são clássicos em destinos como Los Cabos, além de contar com uma grande 
variedade de espécies locais, o frescor da sua pesca e o especial tempero do lugar. Os tacos consistem em 
filés de peixe e camarões à milanesa em tortilhas de milho com uma deliciosa salada de repolho, verduras 
e molho a gosto.

http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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DOCE DE PITAYA
Típicos do povoado de Miraflores, os produtos da pitaya são predominantes por sua flora e clima do 
lugar, pois este delicioso fruto cactáceo cresce principalmente em ambientes desérticos. Aqui você irá 
encontrar produtos, como geleias, jujubas, paçoca, marmeladas e pitayas cristalizadas.

BEBIDAS
Em Cabo San Lucas é um costume que as refeições sejam acompanhadas com Clamato, bebida à 
base de tomate e amêijoas, além do licor de Damiana preparado com a planta de mesmo nome, com 
álcool de cana, água e açúcar. Este é um excelente licor digestivo, relaxante e afrodisíaco e também 
preparado pelos indígenas Guaycura para celebrar suas cerimônias.

COMIDA DE POBRES
Que o nome desta comida não lhe confunda! Embora pareça uma simples refeição este é um delicioso 
cardápio que consiste em uma requintada sopa de frutos do mar acompanhada de arroz à mexicana 
e feijão com tortilhas de farinha.
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COMPRAS EN LOS CABOS
Os amantes de compras que visitarem Los Cabos encontrarão inúmeras oportunidades para aproveitar 

magníficas sessões de passeio e seleção de artigos de todos os tipos. Aqui você irá encontrar praticamente 

qualquer produto artesanal fabricado no México: joias de prata, objetos de vidro soprado, objetos 

de cerâmica, roupas, sandálias, máscaras e outros artesanatos, além dos mais variados artigos de 
importação de vários lugares do mundo.

Em Cabo San Lucas existem desde pequenas lojas até grandes shoppings, mercados ao ar livre e 

sofisticadas boutiques de marcas famosas.

San José del Cabo oferece uma incrível variedade de artesanatos, como peças de cerâmica, artigos de 

couro, joias de prata e muitas coisas mais que você irá encontrar caminhando pela bonita avenida que 

te conduzirá até o centro da cidade.

A reputação de Los Cabos como um centro de arte o diferencia da maioria das cidades de praia do 

México. Os visitantes contam com a oportunidade de comprar peças de alguns dos mais renomados 

pintores e escultores mexicanos contemporâneos, bem como de reconhecidos artistas internacionais. 

Os viajantes com um orçamento apertado também poderão levar para casa uma obra de arte criada por 

jovens artistas no Shopping Puerto Paraíso.

http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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PUERTO PARAÍSO
SHOPPING MALL
Localizado na marina de Cabo San Lucas, 
este shopping está a poucos passos de outras 
importantes atrações turísticas. Sua majestosa 
construção dispõe de três níveis com uma 
arquitetura que mescla o estilo colonial mexicano 
com elegantes e modernas comodidades. Puerto 
Paraíso oferece exclusivas boutiques de moda 
e lojas de departamento líderes em vestuário, além 
de contar com uma grande galeria de arte e 
reconhecidas joalherias. Sendo um conceito 
comercial e de entretenimento de alto nível, este 
empreendimento foi criado para inovar e enriquecer 
a maneira tradicional de fazer compras.

PLAZA BONITA SHOPPING MALL 
Este pequeno e pitoresco shopping de Cabo San 
Lucas oferece uma arquitetura que simula um 
povoado mexicano de estilo colonial. Localizado 
a poucos passos da marina de Cabo San Lucas 
e conta com várias opções de restaurantes, tanto 
de fast-food como de gastronomia regional, bem 
como excelentes opções de danceterias para 
aproveitar cada momento de sua visita.

GALERIA SOL DORADO
Esta famosa e luxuosa loja de artesanatos de San José del Cabo orgulhosamente promove os artistas 
plásticos contemporâneos mais reconhecidos do México. Você irá encontrar uma impressionante 
variedade de belas esculturas, pinturas, cerâmicas e papel machê, bem como trabalhos em madeira 
e de vidro soprado, cada um feito de maneira individual e meticulosamente pintados a mão. Também 
conta com o mais seleto mercado de prata, além de peças com desenhos únicos nas joalherias de 
ouro. Você poderá comprar todos os artigos que desejar, não precisando se importar com o tamanho, 
pois a galeria enviará seus pacotes para qualquer lugar do mundo!

http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM LOS CABOS
Quando o sol se põe em Los Cabos é o momento de se divertir observando o movimento das pessoas 
enquanto aprecia uma deliciosa bebida, em seguida é hora de sair e experimentar tudo o que a vida 
noturna em Los Cabos oferece. Se você busca passar uma noite tranquila e romântica ou com muita 
diversão e festa, escutar jazz ao vivo ou dançar ao som de um DJ até o amanhecer, Los Cabos tem 
tudo para que suas férias sejam inesquecíveis.

Cabo San Lucas é reconhecido por sua vida noturna e por suas infinitas opções de entretenimento, 
mas os turistas que buscam um ambiente mais tranquilo irão encontrar em San José del Cabo seu lugar 
favorito com músicas boemias e mariachis. Se você visitar San José del Cabo durante alguma de 
suas típicas festas ficará impressionado com a fabulosa demonstração de fogos de artifício e bandas 
que tocam nos palcos ao ar livre ou nas ruas.

THE GIGGLING MARLIN 
The Giggling Marlin é um restaurante-bar muito 
famoso em Los Cabos, onde você também poderá se 
divertir e aproveitar a boa música e um maravilhoso 
espetáculo. Poderá beber todas as margaritas e 
tequilas que o seu corpo aguentar. Se divirta ao 
Maximo, isso também é parte do show!

EL SQUID ROE
El Squid Roe é um edifício de três andares de pura 
energia e com pessoas de todos os lugares. Os 
garçons estão equipados com tanques de tequila 
para saciar a sede dos que dançam sobre as 
mesas ao som de um ritmo ensurdecedor. As 
paredes estão decoradas com cartazes com frases 
engraçadas e luzes de neon. Você verá multidões 
amontoando-se nas escadas e dançando na 
pista de dança ao ar livre. O El Squid Roe é uma 
das mais populares danceterias de Los Cabos.

CABO WABO
Este bar com um centro de espetáculos é um dos mais renomados e tradicionais de Cabo San Lucas, 
conta com uma pista interior e um terraço. Todos os dias tem música ao vivo de bandas, músicos e 
cantores de rock, pop e country, entre outros estilos, além de excelentes DJs que vão deixar seu corpo 
cheio de energia. Este lugar é uma lenda você tem que visitar.

http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM LOS CABOS
Aproveite o sol e relaxe em suas maravilhosas praias.

Visite o Arco do Fim do Mundo, seja por lancha, balão ou helicóptero. É uma experiência 
memorável!

Faça um divertido passeio em Los Cabos, como a observação das baleias (na temporada) 
ou para passear pelo deserto em um quadriciclo ou camelo, entre muitos outros.

Conheça a Reserva Natural do Estuário San José del Cabo.

Aproveite a vibrante vida noturna de Los Cabos.

Delicie-se em algum dos exclusivos spas de luxo que existe nos hotéis em Los Cabos.

Pratique desafiantes partidas de golfe em um dos muitos campos de qualidade internacional.

Pratique mergulho ou snorkeling nas águas do Mar de Cortez ou no Oceano Pacífico.

Viajes Beda S.A de C.V  2015. Todos os direitos reservados          Fale conosco: contenidoweb@bestday.com
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http://www.bestday.com.br/Los_Cabos/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-por&utm_term=/
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