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DESCUBRA MANZANILLO
Manzanillo, “Capital Mundial do Peixe Vela”, é um porto com formidáveis campos de golfe, hotéis 
de excelentes categorias e uma infinidade de atrativos que cativam ao visitante. Geograficamente, 
Manzanillo pode dividir-se em duas regiões. Em primeiro lugar a região do centro, onde se encontra a área 
comercial portuária. Em segundo lugar, a uns quatro quilômetros sobre a linha costeira, chega-se 
a uma moderna e agradável zona turística com um grande numero de luxuosos hotéis, assim como 
todas a atividades necessárias em um destino de férias: golfe, esportes aquáticos de todos os tipos, 
bem como uma das maiores pescas de profundidade no Pacífico.

A rodovia costeira, que une as duas baías (Manzanillo e Santiago), está repleta de bons restaurantes, 
lojas, boutiques e clubes noturnos com excelente ambiente.

PRAIAS
Manzanillo conta com quilômetros de extensas praias quase virgens, na área compreendida entre as 
duas baías que compõe este destino (Santiago e Manzanillo). Qualquer tipo de praia que você esteja 
buscando, seja com tranquilas águas, perfeita para as crianças, ou com grandes ondas para praticar 
surfe, as encontrará em Manzanillo.

http://www.bestday.com.br/Manzanillo/ReservaHoteis/
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PERFIL DE MANZANILLO

Moderna zona hoteleira.

Considerada capital da perca do Peixe Vela.

Bonitas praias de areia dourada.

Importante porto turístico e comercial.

Sede de torneios de surfe.

Grande numero de esportes aquáticos extremos.

Destino preferido por seus campos de golfe.

Popular destino romântico.
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Manzanillo é muito mais que encantadoras praias e tropicais palmeiras. Manzanillo é um destino que 
ainda mantem seu típico sabor Mexicano, oferece uma grande variedade de atividades, como golfe, 
pesca, mergulho, sítios arqueológicos, museus, ecologia e aventura. Sempre haverá algo para cada 
um, incluindo tranquilos lugares, perfeitos para descansar e simplesmente deixar o tempo passar.

PRAIAS
Salahua: É uma praia de ondas regulares, inclinação moderada e areia de textura média.

Las Hadas: Paz e tranquilidade são o que caracterizam esta praia, protegida por uma enseada 
onde as ondas são suaves e as inclinações moderadas. As brancas fachadas do complexo turístico 
Internacional Las Hadas é talvez a imagem mais representativa de todo Manzanillo. Aqui se 
combinam os estilos mexicanos, mourisco e mediterrâneo.

Miramar: Aqui se localiza um mercado de artesanato, onde se podem adquirir souvenires a baixos 
preços. É uma das praias mais visitadas pelos turistas, devido a contar com guarda-sóis, restaurantes 
com quiosques e passeio a cavalo.

La Audiência: Aqui se encontram vários centros noturnos e restaurantes acessíveis.

Praia Ondas Altas: Está cheia de emoção, fazendo hora a seu nome. Muito recomendada para os 
praticantes de surfe.

ATRAÇÕES EM MANZANILLO

http://www.bestday.com.br/Manzanillo/compras/
http://www.bestday.com.br/Manzanillo/ReservaHoteis/
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O CENTRO
O centro de Manzanillo oferece espaços culturais para um passeio em família. Tire uma foto na famosa 
escultura do Peixe Vela gigante e depois se encante com a fonte dançante durante as noites. Saia 
a dar uma volta e compre um famoso sorvete de massa, conhecido como “nieve de garrafa” no jardim 
principal. Aqui também se localiza a marina e o porto comercial da cidade.

SURFE
Manzanillo é um paraíso para os surfistas. A baía de Manzanillo conta com numerosas praias que atraem 
aos amantes deste tipo de esporte. A cidade é sede de vários torneios de surfe, especialmente durante 
o verão. Neles torneios os profissionais se entregam completamente à adrenalina de surfar estas grandes 
ondas. Os surfistas também se reúnem com a população de Cuyutlán, também conhecida como “onda 
verde”. Existe toda uma cultura de surfe em Manzanillo, então se você deseja aprender, certamente 
não terá problemas em encontrar lugares nas praias que ofereçam aulas para principiantes.
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PESCA ESPORTIVA DE PEIXE VELA
Manzanillo oculta grandes riquezas nas profundezas do mar, como a grande quantidade de peixe vela e 
marlim que se reproduzem nesta região, característica pela qual desde 1954 é sede do Torneio Internacional 
Dorsey no mês de Novembro e desde 1957 é reconhecida como Capital Mundial do Peixe Vela, já que 
neste ano foram pescados 336 exemplares.

Enquanto em outro portos se navega entre 2 ou 3 horas para capturar um peixe vela, aqui de 10 a 15 
minutos são suficientes. O peixe vela e dourado estão presentes nestas águas durante todo o ano, 
enquanto que o marlim e o atum predominam de novembro a março

MERGULHO E SNORKELING
Uma variada gama de flora e fauna marinha de interessantes formas e belas cores abundam nesta 
baía. As principais espécies de ouriço, peixe globo e raias. Para snorkel recomendamos a Praia La 
Boquita, onde se encontra um barco naufragado, além de arrecifes de corais. Aproveite os tours e 
excursões disponíveis para levar sua família para se divertirem conhecendo os ecossistemas da baía.

http://www.bestday.com.br/Manzanillo/passeios/
http://www.bestday.com.br/Manzanillo/passeios/
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GOLFE
Este ensolarado destino turístico também oferecem uma impressionante variedade de campos de golfe 
com paisagens impactantes. Os golfistas podem encarar o desafio de 72 buracos de golfe de grande 
qualidade, que seguramente agradará a jogadores de todos os níveis. A cada ano centenas de golfistas 
de todas as partes do mundo chegam a Manzanillo para provar sua técnica.

O mais espetacular dos campos é o campo de golfe da Ilha Navidad, desenhado pelo arquiteto Robert 
Von Heagge. Abrigado entre a floresta tropical e o oceano, o campo de golfe El Tamarindo também 
oferece aos golfistas uma experiência similar a da Ilha Navidad. O Clube de Golf do hotel Las Hadas 
é outros dos mais bonitos, com seus 18 buracos com vista para a praia. O Club Santigo é outro 
concorrido lugar de grande beleza tropical.

MUSEU UNIVERSITÁRIO DE ARQUEOLOGIA
Espaço de linhas modernas, inaugurado com o propósito de contribuir com a difusão das culturas do Ocidente. 
A distribuição deste museu consta de cinco salas, onde são exibidas mais de 1.800 peças arqueológicas 
de uma coleção de 18.000. Destaca-se a reprodução de dois túmulos de tiro, que são conjunto de traços 
culturais de uma determinada civilização, correspondentes a fase Comala, do ano 300 a 500 D.C.
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COMALA 
Comala, a pouco menos de uma hora de Manzanillo, é famosa por seus típicos restaurantes ao ar 
livre, por sua fabulosa arquitetura colonial, suas atrações culturais e os sítios arqueológicos próximos 
a esta cidade.

COLIMA
Colima é a capital do estado de mesmo nome; ir a 
esta pitoresca cidade colonial será uma interessante 
viagem a somente uma hora de Manzanillo. Nasce 
em um fértil vale com dois imponentes e destacados 
vulcões (um segue ativo). A cidade se engrandece 
com varias construções coloniais conservadas de 
maneira impressionante, três praças e é lugar de 
museus muito interessantes.
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BARRA DE NAVIDAD
Também terá a oportunidade de ir de barco ao povoado turístico e pesqueiro de Barra de Navidad, ao 
norte de Manzanillo, com seus encantadores restaurantes na praia.

ILHA NAVIDAD
Paraiso terrestre onde se integram harmoniosamente arrecifes, falésias e praias de areias douradas, 
que adornam os desenvolvimentos de Grand Turismo em seu entorno, como o Grand Isla Navidad 
Resort, que conta com um extraordinário campo de golfe de 27 buracos, considerado um dos melhores 
do México.
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Em Manzanillo você pode degustar desde frescos frutos do mar, deliciosos e tradicionais pratos 
mexicanos, até uma grande oferta gastronômica internacional. Sempre haverá um restaurante para 
cada gosto e orçamento.

Entre as maravilhas culinárias que podemos provar se encontram o tatemaco (prato típico a base de 
carne de porco e pimentas), o chilayo (caldo de carne a base de especiarias), o menudo (comida 
semelhante à dobradinha) e a cuachala (caldo a base de carne de porco e frango), ainda que o que 
todos preferem em Manzanillo é sua ampla gama de pratos baseados em peixe e frutos do mar, como 
os camarões ao molho de alho, o caldo michi (caldo de peixe com verduras), peixe vela assado, 
camarões a la diabla e o ceviche de marlim.

O tamarindo tem uma importante presença tanto nos pratos, como nos doces tradicionais. Também 
não pode deixar de provar as cocadas e as nieves de garrafa (sorvetes de massa) na praça principal 
do centro. Entre as bebidas disponíveis também estão o famoso tejuino (bebida a base de milho) e 
a água de tuba bem gelada, que consiste em água de coco fermentada com pedaços de amendoim.

REGIÃO CENTRAL
No centro de Manzanillo estão localizados os restaurantes mais acessíveis para os turistas, 
principalmente ao longo do Boulevard Costero Miguel de la Madrid. O que você mais encontrará 
serão os tradicionais restaurantes de peixes e frutos do mar, de carnes assadas, pizzas e pozolerías 
restaurante de pozole, que é um caldo feito a base de grão de milho).

GASTRONOMIA EM MANZANILLO

http://www.bestday.com.br/Manzanillo/ReservaHoteis/
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ZONA HOTELEIRA
Aqui se encontram uma maior variedade de restaurantes que no centro. Também há que mencionar 
que os grandes hotéis desta região contam com restaurantes de especialidades, bufê e à la carte.

PRAIAS
Muitas das praias em Manzanillo possuem encantadores restaurantes com quiosques a poucos 
passos da areia. Aproveite as delicias do mar e peça o tradicional ceviche de marlim, um peixe frito ou 
um coquetel de camarão.
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COMPRAS EM MANZANILLO
Manzanillo oferece uma ótima oportunidade de comprar bonitos artesanatos a excelentes preços. Aqui 
há desde o tradicional “tianguis” (feira) até boutiques de roupa de praia, joalherias de prata e uma 
grande variedade de souvenires.

REGIÃO CENTRAL E PRAIAS
No centro da cidade, no jardim principal e em toda Avenida México, encontram-se várias lojas de 
roupas, recordações e acessórios. Nas praias também se encontram negócios especializados na 
venda de artigos esportivos, como pranchas de ssurfe, equipamento de snorkel e mergulho. Também há 
feiras turísticas pelas praias Salagua, Santiago e Miramar, autênticos mercados de artesanatos e 
antiguidades, com joias e roupas feitas a mão. Em especial, a feira da Praia Miramar se caracteriza 
por ser um mercado ao ar livre, repleto de artesanatos tradicionais do estado de Colima. 

http://www.bestday.com.br/Manzanillo/ReservaHoteis/
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PLAZA MANZANILLO
É o centro comercial mais popular em Manzanillo, com lojas de roupa e artesanatos, assim como 
uma reconhecida loja de joias de prata. Também conta com boutiques, diversos restaurantes para todos 
os gostos e bolsos, além de um popular supermercado.

PALÁCIO DE CONCHAS E CARACÓIS
Se localiza na Boulevard Miguel de la Madrid, próximo ao Jardim Santiago. Esta loja também serve 
como uma feira-museu, na qual se exibem e comercializam bonitas peças marinhas da região e de 
outros países.

BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID
A maioria dos comércios estão nesta avenida costeira. Concentra lojas de artesanatos, souvenirs, 
artigos de praia e esportivos, assim como supermercados e até salas de cinema.
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VIDA NOTURNA EM MANZANILLO
Os clubes, discotecas, bares e restaurantes, formam parte da excitante vida noturna de Manzanillo. 
Estão cheio de luzes, cores, magia e diversão. Por toda a zona turística é possível encontrar lugares 
para divertir-se a noite toda, desde um café boêmio até uma iluminada discoteca.

FESTAS TEMÁTICAS
Vários dos hotéis e resorts oferecem festas temáticas para entreter a seus hóspedes em alguns dias da 
semana. Também são populares os luaus para as pessoas mais jovens que querem seguir aproveitando 
a praia. Pergunte no seu hotel se contam com estas animadas festas.

http://www.bestday.com.br/Manzanillo/ReservaHoteis/
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LAS BRISAS
A maioria dos bares e lounges de Las Brisas são encontrados na Avenida General Lázaro Cárdenas.

PRAIA AZUL
Aqui se encontram vários clubes, bares e inclusive um cassino. Muitos organizam noites retrô e 
diversas festas. Será muito fácil encontrar um lugar de seu agrado somente percorrendo o Boule-
vard Costero Miguel de la Madrid, na zona hoteleira.

OTRAS ÁREAS
Outras áreas que também oferecem bares e 
clubes são: Salahua, Pacífico Azul e Praia de Ouro. 
Na região central de Manzanillo encontram-se 
principalmente restaurantes e bares com um 
ambiente focado na população local.

http://www.bestday.com.br/Manzanillo/restaurantes/
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O QUE FAZER EM MANZANILLO

Passear pelo centro e aproveitar uma nieve de garrafa (sorvete de massa).

Comer um delicioso ceviche de marlim.

Sair em um tour de pesca esportiva.

Aprender a praticar surfe.

Aproveitar o sol, a areia e o mar em alguma de suas praias, como Praia Miramar.

Fazer uma excursão de mergulho ou de snorkel nas baías.

Jogas golfe em um campo profissional.

Visitar Cuyutlan, Barra de Navidad, Comala ou Colima.

Participar de um luau na praia.
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