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DESCUBRA MAZATLÁN
Também conhecida como “A Pérola do Pacífico”, a cidade de Mazatlán se destaca nas costas do Pacífico 
Mexicano pelos seus incomparáveis entardeceres, sua generosa gastronomia e a receptividade de 
seus habitantes. Nos últimos anos tem havido um rápido crescimento turístico e residencial, com novos 
campos de golfe, marinas e torres de condomínios. Embora a indústria do turismo seja de importância 
considerável, a sua economia em expansão não depende disso. Mazatlán tem um perfil moderno e 
progressista, pois é a segunda cidade em atividade portuária, depois de Veracruz.

Além de suas fantásticas praias de areia dourada, tem um centro histórico bem conservado e diversas 
zonas hoteleiras que variam em exclusividade, tarifas e localização. A região do calçadão é a mais 
tradicional e concentra a maior parte dos hotéis econômicos.  A Zona Dourada oferece um grande 
número de hotéis à beira-mar, enquanto a Baía Esmeralda e a Marina Mazatlán são regiões exclusivas 
de recente desenvolvimento. Mazatlán oferece fantásticas férias para todos os orçamentos.

AS PRAIAS
Com mais de 12 km de costa, Mazatlán é a opção certa quando se trata de atividades aquáticas, pesca ou 
simplesmente para descansar e tomar sol. De ondas tranquilas e abundante biodiversidade, as praias 
de Mazatlán são o cenário perfeito para andar de caiaque, praticar snorkeling e mergulho. Também 
existem muitos esportes motorizados e passeios de paraquedas. Além disso, correr e exercitar-se no 
calçadão à beira-mar é muito relaxante.

CARNAVAL DE MAZATLÁN
Com mais de 100 anos de história, o carnaval de Mazatlán é considerado um dos mais importantes do 
mundo. Esta celebração, que dura uma semana, geralmente aos finais de fevereiro, reúne atividade 
culturais, festas populares, música, desfile, carros alegóricos e fogos de artifício. Os desfiles ocorrem 
na região do calçadão, onde está concentrado um grande número de hotéis que costumam ter reservas 
esgotadas pela sua privilegiada vista deste espetáculo.

http://www.bestday.com.br/Ferias-Praia/Hoteis/Mazatlan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Mazatlan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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PERFIL DE MAZATLÁN

Destino de praia com profundas raízes históricas e culturais.

Mais de 12 km de praias douradas com areia firme sobre a 
qual é fácil caminhar.

Várias zonas hoteleiras com opções para todos os valores.

Famoso por ter um carnaval de classe mundial.

Conhecida como a “Capital do Camarão” por possuir a maior 
frota de camarão do México.

Entardeceres inesquecíveis onde o sol de mistura com o mar.

Animada vida noturna com gente bonita e receptiva.

http://www.bestday.com.br/Mazatlan/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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AS PRAIAS 
As praias de Mazatlán destacam-se por sua firme areia dourada. As mais populares encontram-se na 
região tradicional de Mazatlán ou em frente ao calçadão. Algumas contam com mirantes desde onde é 
possível contemplar vistas panorâmicas da costa. A Zona Dourada oferece praias mais exclusivas ou 
com acessos privativos por encontrar-se diretamente junto aos hotéis. Estas geralmente são as praias 
mais animadas, com mais concentração de turistas e atividades recreativas. A área de Emerald Bay 
tem praias isoladas e tranquilas para quem prefere um ambiente mais natural. De qualquer maneira, as 
praias de Mazatlán sempre serão o cenário ideal para relaxar e tomar sol.

PLAZUELA MACHADO
Localizada a poucos quarteirões da Catedral e rodeada por tradicionais restaurantes e cafeterias, 
a Plazuela Machado é o lugar por excelência para tomar uma cerveja ou uma xícara de café. É 
também o ponto de partida ideal para conhecer a vida noturna de Mazatlán. Seus inúmeros restaurantes 
e a proximidade com o Teatro Ángela Peralta fazem desta praça um verdadeiro epicentro para 
relaxar e socializar.

ATRAÇÕES EM MAZATLÁN

http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Playa/Hoteles/Mazatlan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Mazatlan/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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CATEDRAL DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Localizada no coração de Mazatlán, começou a ser construída em 1875 e foi concluída em 1899, sendo 
consagrada em 1937 à Puríssima Conceição. Considerada a mais bela catedral do noroeste do México, 
conta com esculturas magníficas no seu pátio. O edifício tem uma influência gótica e está decorado 
principalmente em estilo barroco com tendências neoclássicas, sendo assim um verdadeiro mosaico 
de estilos. Visite a catedral, contemple suas obras de arte e ouça as notas de seu órgão construído em 
Paris, no século XIX.
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PULMONÍAS  
Quando desejar transportar-se em Mazatlán, pense no veículo tradicional da cidade, conhecido 
como “Pulmonía”. É semelhante a um carrinho de golfe, que, por estar descoberto permite aos 
visitantes conhecerem a cidade e sentirem a brisa da costa. Seu preço é geralmente semelhante 
aos táxis “normais”.

TEATRO ÁNGELA PERALTA
O centro cultural por excelência em Mazatlán é esta bela peça arquitetônica construída no final do 
século XIX. O seu interior pode acomodar cerca de 850 pessoas e geralmente tem espetáculos, 
óperas e outros eventos culturais e até esportivos. Durante um passeio à noite pela Plazuela 
Machado é possível visitar o teatro para ver o calendário e assistir a um enriquecedor espetáculo a 
preços acessíveis.
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O CALÇADÃO
O calçadão de Mazatlán, considerado um dos 5 Calçadões Mais Animados do México, percorre 
grande parte das praias. É o principal palco do carnaval de Mazatlán, evento que tende a ser cheio 
e com os hotéis lotados. O seu design atraente e espaçosas dimensões o transforma no lugar ideal 
para fazer exercício, andar de bicicleta, correr ou andar de patins. A vista do mar é complementada por 
várias esculturas que o adornam. Além disso, em torno dele há várias opções de compras, restaurantes 
e bares.

http://www.bestday.com.br/Mazatlan/Compras/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Mazatlan/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Mazatlan/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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GOLFE
Na área de Mazatlán existem quatro campos de golfe. Alguns hotéis têm seu próprio campo de golfe 
ou oferecem convênios para que seus hóspedes possam usá-los. Em outros é possível jogar inclusive 
à noite, já que contam com uma boa iluminação. Há também clubes privados abertos ao visitante que 
está disposto a pagar uma taxa para sua utilização. Esses clubes geralmente oferecem aulas para 
adultos e crianças.

PESCA 
A localização privilegiada de Mazatlán em frente às águas generosas do Mar de Cortés e ao Oceano 
Pacífico, fazem com que a pesca esportiva seja uma atividade muito popular. A cidade tem dezenas de 
marinas onde é possível contratar passeios de pesca em grupos ou particulares. Há também uma série 
de passeios disponíveis com preços atrativos, seja em barco privado ou compartilhado.

 

http://www.bestday.com.mx/Tours/pesca-deportiva-mazatlan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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CARNAVAL DE MAZATLÁN
O carnaval de Mazatlán acontece desde 1898 e seu cenário principal é o Calçadão. Considerado um 

dos melhores carnavais do México e do mundo, abrange seis dias cheios de emoção, música e desfiles 

de carros alegóricos. Os ritmos que animam essas celebrações incluem a “Tambora Sinaloense”, um 

gênero típico de estado, e os “Papaquis”, sons que percorrem as ruas para animar os moradores. O 

carnaval é cercado por eventos culturais complementares, como a “Quema del Mal Humor”, a coroação 

da Rainha, danças populares e feiras gastronômicas.

A ISLA DE LA PIEDRA
Visitar a Isla de la Piedra tornou-se um popular passeio para as pessoas que passam as férias em 

Mazatlán. Localizada a alguns minutos da costa, a ilha oferece praias muito mais tranquilas, ideais para 

descansar e passar um dia de completo relaxamento. Na ilha poderá comer deliciosos frutos do mar, 

fazer algum tour, passeios a cavalo ou participar de diferentes atividades aquáticas. Aqui encontrará 

tudo para passar um dia diferente e especial, mas a um ritmo mais tranquilo.
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Mazatlán é considerada a “Capital do Camarão”, por isso não é de se estranhar que os pratos mais 
populares tenham como base este delicioso crustáceo. Uma das especialidades típicas da cidade e 
de todo o estado são os camarões sinaloenses, marinados em suco de limão, recheado com queijo 
ralado, envoltos em bacon e grelhados. Seja em coquetel, ao natural ou cozido com receitas secretas, 
os camarões da Pérola do Pacífico não podem ficar de fora do seu roteiro gastronômico.

Além dos peixes e frutos do mar, que são a parte mais importante da culinária local, você encontrará 
outros pratos que se destacam. O “chilorio”, muito popular para o café da manhã, é carne de porco 
finamente desfiado e temperado com molho de pimenta ancho e outras especiarias. O frango assado 
estilo Sinaloa é outra especialidade da região que se tornou famosa na cidade, no estado e em todo 
o país por seu sabor requintado.

GASTRONOMIA EM MAZATLÁN

EL SHRIMP BUCKET
Mazatlán viu nascer em 1963 o restaurante El 

Shrimp Bucket, que ainda está em sua localização 

original em frente ao Calçadão e agora faz parte 

do Hotel La Siesta. Este foi o primeiro restaurante 

da cadeia Anderson’s, criador de famosas franquias 

como Sr. Frog’s e Carlos’n Charlie’s.

http://www.bestday.com.mx/Mazatlan/Hoteles/Hotel_La_Siesta/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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COMPRAS EM MAZATLÁN
É possível comprar qualquer coisa em Mazatlán, desde conchas marinhas e todo tipos de camisetas, 
até pedras preciosas. Um lugar muito peculiar é o mercado de rua Aquiles Serdán, onde são vendidos 
frutos do mar, especialmente camarão.

CASA ÉTNIKA
Esta loja de artesanatos é uma das melhores opções para adquirir autênticas peças de arte mexicanas 
em Mazatlán. A loja exibe todas as cores do artesanato mexicano em figuras representativas das 
tradições nacionais, objetos de barro e bijuterias. Além disso, você encontrará redes feitas à mão e 
diferentes variedades de utensílios de cozinha. Dificilmente você encontrará duas peças iguais, uma 
vez que cada uma é feita individualmente e com características únicas.

http://www.bestday.com.br/Mazatlan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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NIDART
NidArt é um dos lugares mais originais para encontrar artesanatos em Mazatlán. Este “Ninho de 
Artesanatos” é um centro de exposição, elaboração e comercialização de artesanato, joias e 
fotografia. Você terá a chance de ver uma variedade de objetos feitos por várias famílias que exibem 
ali as suas obras e ficará surpreendido com a variedade e beleza dos objetos que irá encontrar, desde 
figuras de barro até máscaras de couro, passando por peças decorativas, esculturas, pinturas, 
gravuras e desenhos.

SEA SHELL CITY MUSEUM 
Este lugar tem uma enorme variedade de lembranças, artesanato e peças feitas de conchas marinhas. 
Há todo tipo de detalhes, alguns verdadeiramente únicos e surpreendentes.
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VIDA NOTURNA EM MAZATLÁN
Mazatlán é um dos destinos que marcam o ritmo da noite no Pacífico Mexicano. Com muitas casas 
noturnas e clubes muito populares entre os mexicanos e americanos, o complexo Fiesta Land é sem 
dúvida o ponto de partida ideal para curtir a noite na cidade.

Mazatlán também atrai multidões de animados jovens americanos durante o springbreak, tornando-a 
um dos destinos mais importantes durante esta temporada.

FIESTA LAND
No final da Zona Dourada está o inconfundível e já tradicional complexo Fiesta Land, localizado em 
um penhasco com vista para o mar. Aqui estão localizados vários restaurantes e casas noturnas com 
música e estilo para todos os gostos. É possível encontrar desde o pop mais atual até música romântica 
de piano. Devido a esta grande variedade é muito comum que Fiesta Land esteja cheio todas as noites 
e seja o ícone da vida noturna em Mazatlán.

http://www.bestday.com.mx/Mazatlan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM MAZATLÁN
Dê um passeio pelo calçadão em Mazatlán, seja a pé, de bicicleta, em patins ou correndo.

Visite a Isla de la Piedra para aproveitar esportes aquáticos, mergulho e descansar em um 
ambiente tranquilo.

Pratique a pesca esportiva nas águas onde o Oceano Pacífico encontra o mar de Cortés.

Experimente todos os tipos de peixe e frutos do mar nos diversos restaurantes da também 
chamada “Capital do Camarão”.

Veja um dos mais mágicos pores do sol enquanto se bronzeia.

Dance e divirta-se no Fiestaland, um complexo de casas noturnas à beira-mar.

Faça um passeio pelo centro histórico para admirar a catedral, a Plazuela Machado e o 
Teatro Ángela Peralta.

Assista algum evento cultural ou artístico, incluindo o espetacular Carnaval de Mazatlán.

Descubra espécies marinhas exóticas no aquário de Mazatlán, um lugar recomendável 
especialmente para aqueles que viajam com crianças pequenas.

Ande no “pulmonía”, o pitoresco meio de transporte que caracteriza a cidade.

Descubra um destino de praia acessível, amigável, com deliciosa gastronomia, uma variada oferta de 
hotéis e entardeceres que são capazes de roubar o fôlego do viajante mais exigente.

http://www.bestday.com.br/Mazatlan/Ofertas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Mazatlan/Ofertas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mazatlan-por&utm_term=/
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