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DESCUBRA MEXICALI
Esta próspera cidade foi fundada no extremo noroeste da Baixa Califórnia, em um vale fértil que hoje recebe 
milhares de visitantes por ano, em busca de diversão e negócios, pois Mexicali tem sempre alguma coisa para 
oferecer para todo tipo de turista, tais como bares, discotecas, uma deliciosa culinária fusão resultado da 
diversidade cultural que compõe a cidade e que vai desde a arábica até a oriental, bem como importantes 
indústrias que aproveitando sua proximidade com os Estados Unidos fabricam e exportam em um ritmo 
frenético todo o tipo de artigos, desde roupas da moda até tecnologia de última geração.

Mexicali dispõe de uma infraestrutura hoteleira para todos os tipos de orçamentos, bem como uma grande 
diversidade cultural, com museus, galerias e locais que apresentam atividades artísticas, culturais e até 
eventos esportivos.

FRONTEIRA COM OS ESTADOS 
UNIDOS 
Devido a sua estratégica localização na fronteira 
do México com os Estados Unidos, as cidades 
de Mexicali e Calexico compartilham muitos laços 
econômicos e sociais, desde seus peculiares 
nomes graciosamente escolhidos pela junção 
das palavras: México e Califórnia. Mexicali conta 
com uma grande produção agrícola e industrial 
com muitas indústrias produtoras, montadoras e 
de transformação de diferentes produtos, além 
de ser una importante porta de entrada para o 
mercado norte-americano, oferecendo por esse 
motivo interessantes possibilidades de negócios. 
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Capital do estado de Baixa Califórnia.

Possui a terceira fronteira mais movimentada do mundo, 
depois das de Cidade Juarez e Tijuana.

Porta de entrada para o mercado norte-americano e à 
Califórnia, estado que possui a economia mais importante 
dos Estados Unidos e a oitava a nível mundial.

Principal fornecedor de agua da região, devido aos vários 
aquíferos do Vale de Mexicali e do delta do Rio Colorado.

Lugar com uma grande concentração de população com 
etnia, motivo pelo qual a comida chinesa faz parte da 
gastronomia local.

Com uma grande convergência de turistas entre as fronteiras 
da Califórnia e do Arizona que fazem suas compras, bem 
como seus tratamentos médicos e dentários no lado mexicano.

Oferece una animada vida noturna com muitos restaurantes, 
bares e discotecas.

Possuidor de majestosos atrativos naturais, como o Cerro 
el Centinela, o Cânion de Guadalupe, a Laguna Salada, a 
Sierra de Juárez e o Río Hardy.

PERFIL DE MEXICALI
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Mexicali não possui apenas uma grande variedade de hotéis de negócios ou familiares, como também 

oferece múltiplas opções de entretenimento e cultura, pois conta com vários teatros, museus e até 

balneários. Nas suas imediações existe uma grande variedade de lugares que atraem por sua beleza 

natural, como as praias de San Felipe, o Río Hardy no Vale de Mexicali, os cânions da Sierra de Juárez, 

a Sierra de San Pedro Mártir, a Sierra de Cucapá e o povoado de La Rumorosa.

BOLICHE BOL BOL
O boliche Bol Bol é um moderno e vanguardista conceito de entretenimento familiar em Mexicali. Neste 

lugar, até seis jogadores podem divertir-se ao mesmo tempo em uma linha. Conta com telões 

touchscreens, onde é possível controlar a pontuação, além de possuir um sistema que ensina aos 

jogadores como executar a próxima jogada da melhor maneira. Em suas instalações também é 

possível saborear deliciosos petiscos e bebidas. 

MUSEO SOL DEL NIÑO
Este é um divertido museu, que tem como objetivo a aprendizagem das crianças. Foi fundado em 1998 

em um antigo galpão onde guardavam o algodão, que foi reformado para oferecer numerosas 

atividades interativas relacionadas com as ciências, tais como física, química e matemática, bem como 

a eletrônica, a óptica e o meio ambiente. Além de contar com espaçosas áreas verdes. 

ATRAÇÕES EM  MEXICALI
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BOSQUE E ZOOLÓGICO DA CIDADE
O Bosque da Cidade conta com áreas verdes com churrasqueiras e playgrounds, bem como encontrará 
dentro dele o Museu de Historia Natural, o Jardim Botânico com espécies de plantas do deserto, 
um pequeno zoológico, um teatro ao ar livre, um lago e um parque aquático com um tobogã gigante, 
além de uma loja e restaurantes.

LA CHINESCA
Muitos dos moradores de Mexicali são de origem asiática, que imigraram para esta terra quando 
o plantio e a colheita nos campos de algodão estavam em seu apogeu. La Chinesca é um bairro 
onde está concentrada está comunidade, que tem contribuído fortemente para a formação cultural 
de Mexicali, através de sua arquitetura, festas, culinária e costumes.

PARQUE TEMÁTICO DAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS
O Parque Temático das Energias Alternativas não é apenas um parque de diversões, como 
também um centro educacional e de capacitação, onde os visitantes podem aprender tudo sobre 
o uso da energia solar como uma maneira de deter o aquecimento global. Conta com uma sala com 
arquitetura bioclimática e exibe diferentes ideias alternativas tecnológicas. 
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SAN FELIPE
No litoral do Mar de Cortês, ao sul de Mexicali está situada a cidade de San Felipe um lugar tranquilo 
com esplêndidas praias virgens quase sem ondas, onde é possível admirar uma diversidade de 
espécies marinhas, como a vaquita uma pequena e amigável baleia que tem seu habitat nestas águas. 
Nestas praias também é possível praticar esportes aquáticos, como o mergulho e a pesca esportiva, 
bem como degustar uma rica culinária em um de seus múltiplos restaurantes, que utilizam o produto da 
pesca diária na preparação de seus pratos. 

VALE DOS GIGANTES
Com majestosas paisagens desérticas, situado a 15 km ao sul do centro de San Felipe e perto de 
Punta Estrella, entre o Mar de Cortês e a Sierra de San Pedro Mártir está o Vale dos Gigantes, cujo 
principal atrativo é a grande quantidade de peculiares cactos que crescem colossalmente e que são os 
únicos no mundo.

LA RUMOROSA
La Rumorosa localizado entre Mexicali e Tecate é um belíssimo lugar de lazer no alto da serra com 
uma vista espetacular, parques recreativos e áreas para acampamento. Ideal para fazer passeios de 
bicicleta de montanha ou trilhas. Sua principal atração é El Valecito, uma zona arqueológica famosa por 
suas pinturas rupestres conhecidas como “El Diablito”, as quais são iluminadas pelo sol durante o 
solstício de inverno. 
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CÂNION DE GUADALUPE
Este majestoso lugar na Sierra de Cucapá é um 
oásis no meio do deserto, com palmeiras, poças 
naturais e uma cascata de água mineral rica em 
lítio, onde poderá beneficiar-se das propriedades 
terapêuticas destas águas termais, além de ter 
a oportunidade de admirar antigas inscrições nas 
rochas, conhecidas como petroglifos.

PUERTECITOS
É um pequeno e pitoresco povoado situado a 55 km ao sul de San Felipe que oferece uma vista 
espetacular do Mar de Cortês. Em Puertecitos também encontrará águas termais e encantadoras praias, 

bem como restaurantes rústicos e bonitas paisagens onde poderá admirar a flora e a fauna da região.

PARQUE VICENTE GUERRERO
Este é um dos maiores e mais antigos parques de Mexicali, que conta com uma extensa área verde 

com churrasqueiras e playground, além de alugar quiosques para realizar todos os tipos de eventos.

RÍO HARDY
Este rio foi um antigo canal formado pelas águas com resíduos agrícolas do Vale de Mexicali, que 
desembocava no delta do Rio Colorado. Em suas margens se encontram vários campings e balneários 
com cabanas. O rio é ideal para a prática de esportes como esqui aquático, caiaque e pesca esportiva, 
além de facilitar a caça de pequenas espécies de aves, como a codorna e o faisão.

LAGUNA SALADA
Esta grande depressão arenosa começa nas 
imediações do Cerro Centinela e se estende 
até o sul entre a Sierra Cucapá e a Sierra de 
Juaréz a 30 km de Mexicali. A lagoa faz parte 
do delta do Rio Colorado que está seca desde 
meados dos anos 80, transformando-se em 
um profundo poço seco, sendo considerada 
a zona mais baixa do país com 5 metros sob o 
nível do mar. Oferece uma paisagem impressionante 
onde são realizadas excursões e corridas com 
veículos off road.
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A comunidade de origem chinesa, pioneira nestas terras, fez uma grande contribuição para a culinária 

local com sua grande variedade de pratos, motivo pelo qual a culinária de Mexicali inclui pratos de 
influência chinesa até a tradicional carne assada. A cerveja é outra tradição em Mexicali desde o início 

de sua história, más também é possível degustar os melhores vinhos da zona da Baixa Califórnia.

TAQUITOS AO VAPOR
Estes tacos são preparados com tortilhas de milho fritas, recheadas com um ensopado de carne 

desfiada e cebola, que para ficarem quentes são mantidos ao vapor dobrados ao meio e acomodados 

um sobre o outro.

TACOS DE CARNE ASSADA
O segredo destes tacos é que a carne fica marinada, pelo menos por duas horas antes, em um molho 

com sal, pimenta, limão, pimenta em pó, fatias de cebola e rabanetes.

GASTRONOMIA EM MEXICALI

http://www.bestday.com.br/Mexicali/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mexicali-por&utm_term=/
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ASPARGOS FRITOS COM LULA
Este guisado da culinária chinesa é preparado com aspargos e lulas fritos em azeite de oliva e temperados com 
molho de soja e uma pitada de vinagre de arroz.

BEBIDAS
Em Mexicali os pratos a base de carne são acompanhados de cerveja ou vinho tinto e os mariscos com vinho branco 
da Baixa Califórnia. Outra bebida muito popular na região são “las chabelas”, preparada com cerveja, clamato e gelo.

PEIXE AO VAPOR COM FEIJÃO 
AGRIDOCE
Este prato com influência da cozinha chinesa é 
preparado com filé de peixe branco ou com um 
peixe inteiro, condimentado com bulbos 
de cebolinha, alho, molho de soja, ao qual se 
acrescenta o feijão temperado, para em cozinha-lo 
a vapor ou assá-lo envolto em papel alumínio.

SOPA DE BARBATANA DE TUBARÃO
Este prato também foi trazido pelos primeiros 
imigrantes chineses, que o preparavam com a 
verdadeira barbatana de tubarão seca, atualmente 
este prato é preparado com caldo de peixe, além 
de levar cogumelos shiitake e gelatina natural 
para igualar com a consistência da cartilagem 
do tubarão, ou também pode ser preparado com 
feijões-rajados, por possuírem a forma das 
barbatanas de tubarão cortadas em fatias. 

CARNITAS COLORADAS
Esta está é uma receita da cozinha chinesa adaptada 
à Mexicali, que é preparada com lombo de porco marinado 
previamente em um molho de tomate ou catchup, 
açúcar, molho de soja, gengibre, sal e uma pequena dose 
de tequila ou cerveja. Depois de assa-la por uma hora 
aproximadamente, a carne é cortada em fatias finas. 
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COMPRAS EM MEXICALI
Os shoppings centers de Mexicali, além de cumprir seu papel de fornecer todos os tipos de produtos, 

serviços e preços acessíveis, também são um refúgio contra o sol escaldante para os residentes e 

visitantes desta cidade. Em seu interior climatizado encontrará boutiques e lojas de departamentos, 

onde poderá ainda, saborear um delicioso almoço ou assistir um filme em um dos cinemas, entre os 

shoppings mais importantes destacamos:

PLAZA LA CACHANILLA
Este tradicional shopping center oferece artesanatos e curiosidades mexicanas, além de possuir 

como nome o apelido carinhoso com que se referem aos moradores da cidade.

http://www.bestday.com.br/Mexicali/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mexicali-por&utm_term=/
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GRAN PLAZA OUTLETS
Situado em Calexico, peto da fronteira de Mexicali, este shopping de outlets oferece grandes 
descontos em conhecidas marcas de roupa, sapatos e acessórios, bem como em artigos esportivos, 

e muito mais. 

PLAZA GALERÍAS DO VALE
Um dos maiores e mais completo de Mexicali, que possui lojas e boutiques de roupas, bem como 

restaurantes e um pavilhão de fast food.

PLAZA MUNDO DIVERTIDO
Está situado onde antigamente funcionava um parque de diversões e conta com amplas salas de 

cinema, um moderno e completamente equipado boliche, bem como um enorme pavilhão de fast food. 

PLAZA CATAVIÑA
É o shopping mais popular de Mexicali com vários restaurantes de fast food, bem como de especialidades, 

além de lojas especializadas e boutiques. 

PLAZA SAN PEDRO
Um dos mais novos shoppings de Mexicali conta com diversas boutiques, restaurantes fast food, bem 

como salas de cinema.
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VIDA NOCTURNA EM MEXICALI
A vida noturna em Mexicali é tão animada que os americanos cruzam a fronteira para distrair-se, 

até as primeiras horas da manhã com a boa música no ambiente divertido e casual de seus bares, 

discotecas e cervejarias. Oferece também manifestações culturais e concertos de classe mundial.

Nesta cidade nortenha a noite começa depois das 22:00 horas, pois neste horário a temperatura está 

mais fresca.

CAFÉS
Em Mexicali existem muitos cafés, onde poderá saborear um delicioso café ou chá acompanhados com 

biscoitos e bolos, enquanto mantém uma agradável conversa. 

BARES, LOUNGES E DISCOTECAS
A vida noturna na cidade é interessante e variada, pois conta com múltiplos lugares que oferecem 

música de todos os gêneros, tais como a tradicional música nortenha, rancheira, contemporânea, trova, 

pop e rock.
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O QUE FAZER EM MEXICALI
Saborear a gastronomia local e conhecer alguns dos muitos restaurantes de 
comida chinesa 

Visitar o bairro Chinês de Mexicali, La Chinesca 

Visitar seus museus e recintos culturais

Sair à noite e conhecer os animados bares e discotecas da cidade

Praticar atividades de ecoturismo e turismo de aventura no Cânion de Guadalupe, 
na Laguna Salada, na Rumorosa, no Río Hardy e no Vale dos Gigantes 

Praticar esportes aquáticos e tomar sol na Playa San Felipe

Aproveitar um dia para fazer compras em Calexico
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