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DESCUBRA LOS MOCHIS
Localizado no noroeste do México, no estado de Sinaloa, Los Mochis é uma cidade pequena e industrial, 
rodeada de múltiplas belezas naturais. A população se encontra no Vale de El Fuerte, uma região banhada 
pelas água do Mar de Cortés e pelas do Rio Fuerte, as quais tornam fértil esta região.

Próspera e crescente, a cidade tem como principais atividades econômicas a agricultura, a aquicultura, a 
pesca e a pecuária, o que a converte em um importante ponto de desenvolvimento e de investimento. Sua 
produção de grãos, sementes, hortaliças e frutas, se comercializam muito bem no mercado nacional e na 
exportação, graças a sua grande qualidade. Além disso, cada vez mais convenções e congressos se celebram 
nesta cidade, graças a suas instalações hoteleiras adequadas para eventos de negócios.

GENTE ALEGRE E A TAMBORA
Os nativos de Los Mochis são famosos por serem abertos e francos, destacando-se por seus ritmos alegres 
como a “tambora”. Este som musical é o mais enraizado da região e recebe este nome pela destacada 
presença do tambor entre suas três dezenas de instrumentos, sobre tudo de sopro e percussão. Sob o ritmo 
da tambora, as melodias mais representativas do folclore mochitense mostram o sentimento e a alma do povo 
desta região.

Junto a um abundante acervo cultural, belezas naturais, vales, montanhas e regiões históricas, os mochitenses 
são em si mesmos, uma razão para visitar a cidade e aproveitar sua aconchegante hospitalidade.

http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
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Cidade de interessantes contrastes entre a história, as 
tradições indígenas e um próspero progresso econômico.

Localizada próximo à praia, com clima ensolarado e contato 
direto com a natureza.

Riqueza histórica muito valorizada e pela qual, ao longo 
dos anos, se há feito grandes esforços de restauração 
arquitetônica.

Gente amigável, amável, sincera e hospitaleira.

Turismo cinegético de classe internacional.

Deliciosa comida a base de mariscos frescos, graças a 
sua proximidade com o mar.

Abundancia de investimentos nacionais e internacionais, 
sem deixar de ser uma agradável zona turística.

Oferta hoteleira especializada no segmento de negócios, 
com opções para todos os orçamentos.

PERFIL DE LOS MOCHIS
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Los Mochis contam com uma extensa variedade de atividades, devido ser uma cidade de interessantes 
contrastes. Podem-se encontrar praias, sol, areia ou qualquer outro elemento de contato direto com a 
natureza, porém, também é uma cidade com presença histórica muito forte.

PRAIA EL MAVIRI
A somente 45 minutos em lancha da baía de Topolobambo, encontram-se amplas praias de fina areia, 
onde a calma, o calor e a paz prevalecem. Restaurantes com refrescantes quiosques em frente ao mar 
são um imã natural para que saboreie a especialidade regional, o famoso peixe sarandeado (peixe 
partido ao meio, assado ao carvão com arroz e vegetais), um delicioso coquetel de mariscos frescos ou 
um peixe preparado a seu gosto.

BAÍA DE TOPOLOBAMBO
Este importante porto turístico e industrial se localiza na baía de mesmo nome, a 23 quilômetros 
de Los Mochis, no Mar de Cortés ou Golfo da Califórnia. Topo, como é conhecido familiarmente o 
porto, tem clubes de praia e também é ponto de partida de ferry para La Paz, Baixa Califórnia. 
Topolobambo é ideal para a pesca esportiva, já que em suas imediações habitam espécies, como 
o marlim e o dourado, que também a propiciado a realização de reconhecidos torneios de pesca. 
Aqui se encontram restaurantes que preparam verdadeiras delicias com frutos do mar frescos, que 
não se pode deixar de provar.

ATRAÇÕES EM LOS MOCHIS 

http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
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BARRANCAS DEL COBRE
Los Mochis é a porta de entrada às Barrancas del Cobre (Montanhas de Cobre). O famoso Chepe (trem 
de Chihuahua ao Pacífico) inicia sua viagem nesta cidade, atravessando a bela Serra Tarahumara. Este 
universo de bocainas abriga uma das mais importantes biodiversidades do mundo. Em sua vegetação 
se destacam os bosques de pinho e carvalho principalmente, localizados a mais de 2.000 metros 
acima do nível do mar, em regiões onde neva a cada inverno. Ao descer as montanhas a vegetação 
vai mudando até encontrarmos, aos 400 metros acima do nível do mar, com plantas características de 
climas semitropicais e húmidos, como as mangas, as laranjas, zálates e os zapotes. Esta variedade 
também se apresenta na fauna, já que abundam espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes de água 
doce e anfíbios.

JARDIM BOTÂNICO PARQUE SINALOA
Para quem gosta do ecoturismo existem muitos lugares para visitar na cidade, como o Parque Sinaloa 
e seu singular Jardim Botânico. Anteriormente este lugar era o jardim privado da “Casa Grande”, 
residência do senhor Johnston, fundador de um engenho açucareiro que impulsionou economicamente 
a Los Mochis. Hoje é refugio de uma extensa variedade de aves e plantas exóticas, provenientes 
da Índia, Java, África e Austrália. Entre elas se destacam alguns exemplares raros na América Latina, 
como o Banyán, frondosa árvore originaria da Índia, considerada pelos hindus a árvore sagrada do 
deus Krishna. Também conta com diversas espécies de palmeiras, assim como flora local.
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EL CHEPE
O trem que vai de Los Mochis até a cidade de Chihuahua é uma das maravilhas da engenharia no 
mundo, com 86 tuneis e 37 pontes em uma distancia de 653 quilômetros. Esta mundialmente famosa 
ferrovia “Chihuahua ao Pacifico”, o levará desde o nível do mar em Los Mochis até a altura máxima 
de 2.600 metros, antes de descer até a cidade de Chihuahua a uns 800 metros de altitude. Através da 
janela do trem pode-se maravilhar-se com a beleza natural, as cascatas e as paisagens incríveis dos 
enormes cânions. Ao longo do caminho, pode-se visitar encantadores povoados, cheios de belezas 
naturais, onde se pode aproveitar o clima acolhedor e as vezes tímido dos índios Tarahumaras, 
habitantes nativos da região.

POVOADO DE SAN MIGUEL 
A 15 minutos de Los Mochis encontra-se este 
importante assentamento de indios mayos. É 
possível visitar San Miguel em qualquer época 
do ano, porém suas celebrações mais significativas 
são a quaresma, quando se vestem com roupas 
de “judeus e fariseus”, feitas de manta. Completam 
sua indumentária com máscaras artesanais e 
casulos secos de borboletas com pequenas 
pedras, que amarram a suas pernas para sincronizar 
o ritmo de suas danças. Quando visitar San 
Miguel, não deixe de provar as saborosíssimas 
empanadas recheadas de abóbora doce, que 
se elaboram em rústicos fornos caseiros.
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EL FUERTE
A 80 quilômetros de Los Mochis está localizada esta bela cidade colonial fundada em 1564 na orla 
do rio de mesmo nome. É muito agradável para o visitante percorrer suas ruas de pedras, os arcos de 
seus portais, o quiosque da Praça de Armas, os casarões antigos com seus amplos portais interiores 
e suas grades de ferro forjado, além dos típicos rincões e jardins que nos remetem à época passadas.

Não deixe de visitar o recentemente reformado forte, hoje convertido em museu, caminhar por seu 
calçadão e passear de balsa pelo Rio Fuerte, interagir com a fauna e vida silvestre, comer saborosos 
pratos em restaurantes na orla do rio ou na cidade, onde provará sabores exóticos, como os cauques 
ou camarões do rio, codorniz, pombo, lobina e camarões preparados de diferentes maneiras.

TURISMO CINEGÉTICO
Los Mochis formam parte da rota migratória de 
diversas aves que chegam à região, procedentes 
do norte do continente. A melhor temporada para 
ir caçar em Los Mochis é de novembro a princípios 
de março. Nestes meses se pode caçar diversas 
espécies de pato, ganso, pombos e codorniz. Não 
é difícil de encontrar hotéis em Los Mochis que 
ofereçam este serviço ou inclusive contam com 
clubes próprios de caça.
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Ingredientes e receitas ocupam o panorama culinário do México, no que orgulhosamente, a região de 
Los Mochis, é reconhecida por suas delicias. Por sua proximidade com as costas, possui uma cozinha 
baseada em peixes e frutos do mar. As generosas águas do Golfo da Califórnia oferecem espécies de 
grande tamanho e excelente sabor, entre elas se destaca a lobina. Alguns pratos que podem ser degustados 
incluem os camarões com amêndoas, os coquetéis de polvo e a insuperável lula recheada.

Os restaurantes em Los Mochis são capazes de agradar a qualquer paladar. Seus pratos contam com 
sabores únicos e até exóticos, como o codorniz, pombo e outras aves preparadas de diferentes maneiras.

EL CHILORIO
Um prato regional muito popular e de muita tradição é o famoso “chilorio”, que consiste em carne de 
porco desfiada e frita com abundantes e variadas especiarias. Este ensopado é comumente acompanhado 
de tortilhas de farinha.

GASTRONOMIA EM LOS MOCHIS

SOBREMESAS TRADICIONAIS
Entre os doces destacam-se o jamoncillo ou doce 
de leite, as conservas e os piloncillos derivados 
das moendas de cana de açúcar. Não se esqueça 
de provar também os “tacuarines”, que são 
biscoitos de milho e farinha, em forma de rosca 
e outras figuras.

http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
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COMPRAS EM LOS MOCHIS

Revelar seus sentimentos e pensamentos é um costume das pessoas de Sinaloa. Esta característica 
se mostra em seus artesanatos e se faz presente na história e cultura de Los Mochis. Os produtos 
artesanais aqui elaborados tem reconhecimento internacional, com destacados trabalhos de alfaiataria, 
vime, metal, tecidos de ixtle e cadeiras de montar.

Os habitantes locais costumam apoiar toda a expressão artística, através do comparecimento à 
exposições e eventos ou criando espaços culturais. Muitos dos artistas que vivem em Los Mochis têm 
oficinas nas quais expõem suas obras, ao mesmo tempo em que as comercializam.

Los Mochis também contam com grandes shoppings, motivo este que torna a cidade em uma verdadeira 
tentação para as compras.

http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
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RUA GABRIEL LEYVA SOLANO
É um costume dos habitantes da cidade dar um tradicional passeio pelo “Leyvazo”, como os locais 
costumam chamar carinhosamente a esta rua. Lojas de departamento, de serviços, assim como 
restaurantes e bares podem ser percorridos para experimentar o autentico viver dos mochitenses.

LOS BULES 

Los bules são frutos em forma de abobora com base larga. Os artesanatos locais retratam cenas 
cotidianas em sua superfície através de uma técnica de origem pré-hispânica. Esta consiste em 
cortar, polir ou aranhar a madeira com pedaços de sílex e decorar as figuras com brasas. Em 
alguns casos se incrustaram conchas, folhas de ouro e pedras preciosas. A peça tem um tratamento 
químico que consiste na preservação da madeira para evitar que o meio ambiente, os insetos e os 
microrganismos a deteriorem. A fortaleza do fruto se alcança graças a uma espécie de petrificação 
da madeira, que garante sua duração. Já foram realizadas provas microbiológicas que asseguram 
que uma peça pode durar de 60 a 500 anos! Adquira uma recordação para toda a vida durante suas 
próximas férias em Los Mochis.

CENTRO DE LOS MOCHIS
Uma agradável caminhada pelo centro de Los Mochis pode resultar em uma grata surpresa na hora de 
levar uma recordação desta cidade. É possível encontrar uma grande variedade de artigos e seguramente 
algum lhe agradará.

http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM LOS MOCHIS
Depois de um dia de compras ou passeando, deve-se conhecer os diferentes lugares noturnos de 
moda em Los Mochis. Pode-se escutar uma musica vibrante enquanto se toma uma deliciosa bebida, 

aproveitar um show com reconhecidos comediantes, ou assistir a um show ao vivo.

Nos finais de semana há muita ação em Los Mochis. Os restaurantes se convertem em lounges a 

noite, onde a musica traz uma energia extraordinária para a noite. Também há elegantes bares para 

aproveitar bebidas convencionais ou diferenciadas. Los Mochis possui muito entretenimento para lhe 

oferecer ao cair da noite!

RUA GABRIEL LEYVA SOLANO
Pela noite é costume entre os habitantes da cidade dar um passeio pela Rua Gabriel Leyva Solano, 

carinhosamente conhecida como o “Leyvazo”. Lojas de departamentos, restaurantes e bares podem 

ser conhecidos a fim de experimentar o autentico estilo de vida mochitense.

http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/compras/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Los-Mochis/restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM LOS MOCHIS

Dar um passeio em família no Parque Sinaloa que conta com um jardim botânico e diversas 
áreas recreativas.

Ir pescar na Baía de Topolobambo ou praticar caça em algum dos clubes de caça da cidade.

Provar deliciosos pratos a base de mariscos, como os camarões com amêndoas ou a lula 
recheada.

Percorrer a Zona Rio ou a área de “El Leyvazo”, onde se encontram lojas, clubes, restaurantes 
e bares.

Tomar o trem El Chepe e percorrer as Barrancas del Cobre com suas espetaculares vistas.

Conviver com alguma comunidade indígena para conhecer seus costumes e adquirir 
artesanatos de excelente qualidade.

Adquirir algum exemplar de “los bules”, artesanato típico elaborado com uma técnica 
pré-colombiana que da às peças uma vida útil de até 600 anos.

Fazer negócios, participar de congressos ou convenções nos diversos recintos e hotéis 
especializados da cidade.
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