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DESCUBRA MONTERREY
Monterrey é sinônimo de indústria, modernidade e progresso, sem perder seu espírito e tradições 
mexicanas. Devido a seu ambiente fértil para os negócios, em Monterrey desenvolveu uma impressionante 
infraestrutura hoteleira, uma grande oferta de restaurantes e foi criado o centro de convenções, 
negócios e exposições mais moderno da América Latina. Entretanto, os turistas a lazer que chegam 
a Monterrey são agradavelmente surpreendidos pela ampla gama de atrativos turísticos e culturais, 
assim como as áreas de lazer que a terceira cidade mais importante do México oferece.

O famoso Cerro de La Silla é um pico com forma de sela com aproximadamente 1.575 metros sobre 
o nível do mar. Tornou-se um símbolo de Monterrey e se pode ver de qualquer ponto da cidade. A 
cidade conta com uma privilegiada localização geográfica a apenas 220 quilômetros da fronteira com 
os Estados Unidos.

INDÚSTRIA E NEGÓCIOS
Monterrey é o principal polo industrial do México, destacando as indústrias dos setores de 
telecomunicações, automotivo e aeroespacial, bem como os setrores eletrônicos, sistemas de 
informações e processamento de alimentos, por isso, é certamente uma cidade apta para fazer 
negócios, uma vez que conta com modernos parques industriais e avançada infraestrutura com 
capacidade de organizar eventos de tamanho internacional.

ECOTURISMO EM MONTERREY
A cidade de Monterrey está rodeada de bosques, parques naturais, cachoeiras, cavernas e montanhas, 
perfeitas para realizar excursões e esportes radicais, tais como trilhas, rapel e ciclismo de montanha.

http://www.bestday.com.br/Monterrey/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-monterrey-por&utm_term=/
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Sólido desenvolvimento industrial e de negócios com 
modernos parques industriais

Variedade de espaços culturais, de recreação e turísticos

Local de destacados corporativos industriais e financeiros

Possui centros de convenções com tecnologia avançada

Vários atrativos naturais para a prática de ecoturismo e 
esportes de aventura

Sede de importantes instituições educacionais

Cidade pioneira no ramo de turismo de negócios

Destino receptor de turismo de saúde

PERFIL DE MONTERREY
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ATRAÇÕES EM MONTERREY
Monterrey é uma cidade que combina cenários naturais e urbanos contrastes, além de história e 
tradições que convergem com imponentes edifícios, inovadores espaços culturais e de entretenimento, 
assim como modernos centros financeiros e industriais. Aqui você encontrará magníficos parques 
ecológicos, fantásticas cachoeiras e desfiladeiros, assim como museus de história, arte, um planetário 
e parques temáticos que fascinarão as crianças. Estas atrações são uma razão a mais para 
conhecer e se surpreender positivamente em uma cidade moderna, cheia de encanto mexicano e 
com cordiais moradores.

CATEDRAL DE MONTERREY
A data de fundação de Monterrey foi há mais de 400 anos e atualmente é sede da arquidiocese local. 
A construção foi longa, em 1791 haviam terminado as cúpulas e a fachada com suas atuais características, 
porém ainda não estavam às torres que hoje a diferencia. Estas torres foram construídas no espaço de um 
século e devido ao longo processo de construção saão apresentadas uma conjunção de diferentes estilos 
arquitetônicos harmonicamente combinados, porém predominando o Churrisgueresco.

O espaço interior com sóbrio design resguarda várias pinturas hispânicas do século XIX. Sobressai na 
decoração do interior e da fachada, o estilo dos franciscanos, fundadores religiosos que deixaram sua marca 
em quase todo o norte do México. Aí mesmo, você poderá visitar o Mausoléu dos Bispos. 

http://www.bestday.com.br/Monterrey/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-monterrey-por&utm_term=/
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LA MACRO PLAZA
A Macro Praça ou Grande Praça é, certamente, o ponto principal do centro da cidade. Ao longo de seus 
40 hectares se extende uma série de praças pequenas que contam com fontes, bancos, árvores, áreas 
verdes, assim como monumentos e edifícios históricos, entre eles se destaca o Farol do Comércio, 
que domina a paisagem e é o mais alto do México. Nesse gigantesco espaço também se encontram 
a Catedral de Monterrey, o Teatro da Cidade, a Esplanada dos Heróis, o Palácio do Governo, o 
Museu do Palácio do Governo e a Fonte da Vida. 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
Conhecido por suas siglas MARCO mostra os expositores mais destacados a nível nacional e 
internacional na área da pintura, escultura e artes gráficas principalmente. Localizado no centro da 
cidade, a entrada principal está ornamentada com uma pomba estilizada de quatro toneladas e 6 
metros de altura, obra do artista plástico Juan Soriano. Para que sua visita seja mais proveitosa, 
MARCO conta com áudio guia, assim como um guia de apoio com perguntas específicas para 
compreender o conteúdo da exposição.

BARRIO ANTIGUO 
Caracterizado por casas feitas de tijolinhos e 
telhas, antiga arquitetura colonial que prevalecia 
em Monterrey a princípios de 1890 e que foram 
restauradas mantendo o estilo de antes para abrir 
galerias de arte, cafeterias, restaurantes, bares 
e danceterias, tornando assim o centro cultural 
e social de Monterrey. Recomenda-se uma visita 
a pé ou em carruagem por este belo lugar durante o dia 
para sentir o que era viver como nos velhos tempos 
em Monterrey, com ruas de pedra, lampiões e 
antigas construções que definem o ambiente.



5

MUSEU DE MONTERREY
O Museu de Monterrey tem como principal objetivo apresentar o melhor da arte da comunidade. Em 
suas salas é possível observar mais de 1500 obras de arte latinoamericana contemporânea, com 
destaque para a mexicana. Ao longo de sua existência, o museu criou uma das coleções mais 
importantes do México, que representa distintas manifestações artísticas, tais como escultura, pintura, 
desenho gráfico e fotografia.

PALÁCIO DO GOVERNO
Sua construção data de 1908 e foi feita com pedra rosa cobrindo uma superfície de um retângulo de 51 por 
88 metros. Seu estilo arquitetônico é neoclássico e é considerado como um Monumento Nacional pelo 
Instituto de Antropologia e História (INAH). A fachada principal é decorada por uma estátua da Vitória.

VILLA DE SANTIAGO 
Vila de Santiago tornou-se um importante destino 
turístico devido a suas multiplas atrações e em 
2006 recebeu a nomeação de Pueblo Mágico pelo 
governo mexicano. Tem um lado colonial e romântico, 
assim como outro divertido e recreativo cheio de 
diversão graças à sua localização na Serra Mãe 
Oriental.

É um povoado que nos convida a viajar no tempo 
e congelar os minutos passeando ou sentar em um 
banco de sua praça principal, onde você poderá 
observar antigas casas e a igreja de Santiago 
Apostol que foi construída em 1745 e se distingue 
por uma escadaria em frente. Ao lado da igreja fica 
o Palácio Municipal, construído em 1910. Localizado 
a apenas 30 minutos de Monterrey, oferece aos 
visitantes um ambiente que contrasta com o ritmo 
acelerado da cidade.
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PARQUE FUNDIDORA
Considerado como o primeiro parque urbano do norte do país, o Parque Fundidora deve seu nome 
a que em 1900 foi a Companhia Fundidora de Ferro e Aço de Monterrey, a qual em 1986 se declarou 
quebrada tendo que fechar suas portas. Aproveitando o imenso terreno e a maquinaria, o 
estado decidiu transformar as antigas instalações da empresa no que é hoje o Parque Fundidora. 
Com 123 hectares que reúnem história, cultura e entretenimento, as praças, calçadões, jardins e lagos 
são cenários naturais e seguros, onde a diversão não tem limite e é gratuita.

O complexo abrange dois dos principais locais para eventos em Monterrey: CINTERMEX com 5.500 m² 
para convenções e 18,380 m² para exposições, e a Arena Monterrey, centro de espetáculos único na 
América Latina por suas instalações inteligentes com capacidade para 17.600 pessoas. Aqui também 
estão localizados La Casa de los Loros, o Museu do Aço, a Pista de Gelo Mabe Fundidora, o Parque 
Praça Sésamo e A Cineteca, entre muitas outras atrações.

MUNDO DE ADEVERAS 
Com um cenário de paisagem natural de Monterrey, Mundo de Adeveras é um parque temático 
para crianças que combina conhecimento e entretenimento através das várias atividades ao 
ar livre como Karts, pega-pega e tirolesas. Uma de suas atrações principais oferecidas é uma 
recriação em escala do mundo real, com áreas dedicadas à cidade, à indústria, ao comércio 
do país, aos esportes e esportes radicais e jogos, onde as crianças podem escolher entre 50 
diferentes ofícios e profissões.



7

PARQUE PRAÇA SÉSAMO
Este grande parque temático de diversões está 
localizado nas instalações do Parque Fundidora. 
Conta com incríveis atrações, como o Grand Prix, 
para que você se sinta um piloto de corrida nos Go 
Karts, ou o Space Sot, a maior atração do parque, 
com 60 metros de adrenalina. Também conta 
com 17 tobogãs com velocidade de até 60 km/h. 
Nas piscinas interativas você encontrará redes, 
cascatas e escorregadores. Admire os diversos 
espetáculos que são realizados em seus teatros 
e transporte-se a um mundo de fantasia. Conheça 
o Parque Praça Sésamo, onde a diversão gira em 
todas as direções.

KIDZANIA
KidZania é um centro de entretenimento, diversão 
e educação infantil para crianças de 1 a 12 anos, 
onde elas brincarão de ser adultos em mais de 75 
diferentes profissões e ofícios. É uma cidade em 
escala que tem réplicas dos estabelecimentos 
mais representativos de uma cidade, e é onde 
as crianças trabalham e recebem um salário na 
moeda oficial da cidade, o “Kidzos”, com a moeda 
poderão comprar diversos bens e serviços. Aqui 
encontrará uma academia de atuação, autódromo, 
danceteria, aulas de pintura, espaço esotérico, 
sala de entretenimento para os pais e muito mais.

PASEO SANTA LUCÍA
Desde a sua criação em 2007, o Paseo de Santa 
Lúcia tem chamado muito a atenção por sua 
originalidade e encanto. É um rio navegável 
de 2,5 quilômetros e une a MacroPlaza com o 
Parque Fundidora, transportando os visitantes 
em encantadoras embarcações. Ao longo do rio 
se encontram trilhas rodeadas por belos jardins e 
fontes que os visitantes aproveitam bastante.
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BIOPARQUE ESTRELLA
Se trata de uma reserva natural com mais de 700 animais de diferentes espécies provenientes dos 
5 continentes. Neste parque você pode fazer divertidos passeios de barco ou pedalinho, percorrer a 
trilha de 2 km que te levará ao longo do Rio Pilon que cruza uma refrescante cascata através de pontes 
suspensas, ou praticar a pesca ecológica em um lago, visitar um mini zoológico com cachorros de 
diversas espécies, o museu do mamute ou o bosque dos cangurus.

A área de maior extensão é ocupada pelo Serengeti Safari, onde há uma grande variedade de animais 
selvagens em seu ambiente natural, como os antílopes, avestruzes, veados, dromedários, zebras, 
elefantes, hipopótamos, crocodilos e búfalos, entre outros.Também conta com espaços educativos 
como “Mistérios da noite”, uma prejeção para conhecer a vida dos morcegos, enquanto que “O Ártico” 
recria a gelada vida do imenso territorio do Polo Norte.

PLANETÁRIO ALFA
Criado em 1978, este museu exibe um característico corpo cilíndrico inclinado em direção ao norte 
tornando-se um dos pioneiros no conceito de museu interativo. Suas diversas áreas de atividades 
e de experimentação surpreendem e divertem tanto os adultos quanto as crianças. Conta com uma 
área chamada Ilusão e Razão onde você pode brincar com a física e a astronomia para comprovar 
diversos fenômenos científicos. Também tem um aviário, que abriga as aves mais exóticas, assim 
como uma extensa coleção de peças arqueológicas pré-hispânicas monumentais de diferentes 
culturas do México Antigo.

Uma das maiores atrações do centro é o observatório astronômico, considerado o mais 
completo do nordeste do México, e que permite aos visitantes ver os corpos celestes através de 
um telescópio. Igualmente impressionante é o multiteatro, com uma tela hemisférica de 24 metros 
de diámetro, onde se projetam filmes que envolvem o público com sua visão de 180 graus e som 
de alta fidelidade.
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CACHOEIRA RABO DE CAVALO
Esta é uma cachoeira de 25 metros que deve seu nome a forma particular de sua queda, a qual lembra 
um rabo de cavalo. Você pode fazer o trajeto até a cachoeira a pé, a cavalo ou por estrada. É lugar 
ideal para fazer caminhadas, ciclismo de montanha e tirar fotografias da flora e fauna. O ambiente é 
ideal para piqueniques ao longo do rio ou perto das cachoeiras compartilhando momentos agradáveis 
em família.

PARQUE ECOLÓGICO CHIPINQUE
Uno de los principales lugares turísticos en Monterrey, Chipinque, es un paraíso natural que se encuentra 
a sólo 20 minutos de Monterrey. Es el lugar favorito de los amantes de la naturaleza, el excursionismo, 
las escaladas, el ciclismo de montaña, los observadores de pájaros y cualquier otro visitante que 
busca un poco de paz y tranquilidad, lejos del bullicio citadino. Sus bien trazados senderos, sus 
caminos sinuosos y sus áreas de picnic atraen a multitudes los fines de semana, sobre todo en la 
estación veraniega, cuando el clima es mucho más fresco que el de la ciudad. En otoño maravíllate con 
un espectáculo multicolor, especialmente en el mes de octubre, en el que miles de bellísimas mariposas 
monarcas pasan por el parque durante su migración anual hacia el sur.

M U S E U D E H I STO R I A 
M E X I C A N A
Este museu exibe uma construção estilo 
modernista, sóbrio e imponente, onde se tem 
acesso através de uma ampla praça. Está dividido 
em quatro salas, cada uma representando um 
período diferente da história mexicana: O México 
Antigo, a Colônia, o século XIX e o México Moderno.
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REPRESSA RODRIGO GOMEZ “LA BOCA”
É um dos lugares preferidos dos moradores de Monterrey para passar o fim de semana e escapar das 
fortes temperaturas da área metropolitana. As pessoas vão se divertir nessa repressa onde cavalos 
são alugados e conta com grande variedade de atividades aquáticas, como passeios de lanchas, 
aluguel de botes de alta velocidade, motos aquáticas, lanchas para esquiar e passeios em quadricíclos. 
Os visitantes também aproveitam para simplesmente relaxar e desfrutar o ambiente das montanhas 
enquanto saboreiam um delicioso prato de algum dos restaurantes do local.

ECOTURISMO EN MONTERREY 
Monterrey não é só uma cidade de negócios, é um emocionante lugar que oferece múltiplas atividades 
para os amantes da natureza e das fortes emoções. Navegar em uma balsa, entrar em uma caverna, 
subir ou descer um penhasco, caminhar por trilhas estreitas no topo das montanhas de Monterrey ou 
praticar passeios ecológicos e rurais.

GRUTAS DE GARCÍA
Contemple as estalactites e estalagmites 
localizadas no interior das cavernas de Garcia as 
quais proporcionam um espetáculo visual muito 
especial a apenas uns 40 km da cidade de Monterrey, 
no município de Villa Garcia. Desde o início do seu 
percurso de 2 km desfrutará de uma maravilhosa 
paisagem ao subir em um funicular até uma altura 
de 750 m. Além das maravilhosas formações minerais, 
também se pode descobrir fósseis de conchas e 
caracois, o que faz supor que as cavernas, cobertas 
em 1843, tem uma antiguidade de 50 a 60 
milhões de anos.
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A culinária do norte do México tende a ser muito diferente do restante do país. Seu solo semidesértico 
obrigou aos colonizadores espanhóis a importar gado, iniciando assim a tradição dos ranchos de gados 
e com ela o consumo da carne, destacando a famosa carne fraldinha, que é muito típica nessa região e 
é uma excelente alternativa com respeito aos clássicos cortes de carne, A diferença de outros estados 
da República, a tortilha é de farinha de trigo e não de milho, destacando algumas enormes que são 
chamadas de sobaqueras.

CARNE SECA
Devido ao clima seco e árido de Monterrey, os Tlaxcaltecas viram a necessidade de armazenar a carne 
dos animais que caçavam deixando-a secar ao sol, preservando-a assim por mais tempo. Atualmente, 
a carne seca tornou-se um prato comum nas casas desta região, onde juntamente fritam ovos na tradicional 
machaca, ou somente comem com sal e limão, conhecida como a carne fresca.

CABRITO ASSADO
Em Monterrey, a especialidade é o cabrito lentamente assado sobre lenha de algaroba, o que dá esse 
sabor defumado tão especial. Os locais dizem que se alguém não provou o cabrito assado, é como se 
não estivesse estado em Monterrey. Para que sua carne seja macia e suculenta, é escolhido um cabrito 
não mais de 40 dias e que só tenha consumido leite materno e nenhum tipo de grama. É tradicional 
comer essa delícia com tortilhas de farinha, feijões e vinagrete acompanhados de uma cerveja bem gelada.

GASTRONOMÍA EM MONTERREY

http://www.bestday.com.br/Monterrey/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-monterrey-por&utm_term=/
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O REI DO CABRITO
Existem inúmeros restaurantes que vendem este prato, mas sem dúvida alguma o Rei do Cabrito é um 
dos lugares de maior prestigio, além de frequentado por moradores, artistas e turistas em busca desse 
famoso prato. Ao entrar, poderá ver a grelha a sua esquerda com inúmeros cabritos sendo assados em 
estacas de carvão de algaroba. Além disso, seu cardápio inclue vários cortes de carnes finas e pratos 
regionais.

GARCÍA
Nesse restaurante poderá desfrutar dos melhores pratos da culinária regional mexicana. A especialidade 
da casa é a machaca com ovo. Existem várias filiais desse famoso restaurante por toda a cidade, porém 
o principal está localizado na rodovia federal Monterrey – Laredo. Não se esqueça de comprar alguns 
doces e artesanatos que também são vendidos aí.

CUAJITOS DE ZUAZUA
Os cuajitos de Zuazua provêm de uma antiga receita espanhola que se preparava um caldo com 
vísceras e estômago da cabra. Atualmente se comem as partes duras da vaca, incluindo peito, pescoço 
e costas, além de temperá-las com pimenta, cebola e tomate e deixando ferver por 8 horas, dando 
como resultado um delicioso caldo cheio de proteínas.

ASSADO DE PORCO
Impossível deixar de incluir no cardápio de qualquer restaurante de cortes, pois o assado de porco 
conquistou o paladar dos nortistas e de seus visitantes. Esse ensopado consiste em pedaços de 
porco banhados com um irresistível molho de pimenta guajillos e muito bem temperado com 
louro, orégano, pimenta e cominho, entre outras especiarias.
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CORTES DE CARNE
Os fins de semana são feitos para conviver com os amigos e a família, as tradicionais parrilladas 
“churrasco” é um bom pretexto para celebrar a companhia e a boa comida. Existe uma grande 
variedade de cortes de carnes como a fraldinha, bisteca, filet mignon, Sirloin e Roast beef, que os 
nortistas podem consumir, tanto em suas casas, como em seus restaurantes.

LOS EMPALMES 
Originários de Zuazua, Novo León, os empalmes não são nada mais que tortilhas assadas recheadas 
de feijões com orégano, pimenta e manteiga. Pode-se acrescentar diversos ingredientes como 
linguiça, queijo e carne.

VILLA DE SANTIAGO
O povoado de Vila de Santiago é reconhecido pela alta qualidade e variedade de seus restaurantes, 
onde encontrará pratos tradicionais do local, como o assado de porco e o caldinho de carne seca, 
especialidades regionais, como o cabrito e cortes de carne assada até pratos internacionais que deram 
um toque de modernidade a esse Pueblo Mágico localizado a apenas 30 minutos de Monterrey.
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COMPRAS EM MONTERREY
Monterrey conta com modernas praças e áreas comerciais para comprar itens da última moda, artesanato 
de todas as regiões do México como arte folclórica, artigos de prata, madeira, vidro soprado, cerâmica e 
bordados, tapetes, luminárias de barro e arte huichol, são algumas das peças que você poderá adquirir. 
Destaca-se a abundância e diversidade de produtos para a pele e provavelmente conta com um dos 
maiores inventários de botas de montaria do país.

Modernos centros comerciais são encontrados por toda a cidade, com lojas mais reconhecidas, elegantes 
comércios especializados, além de objetos de decoração originais. Todos contam com multicinemas e 
restaurantes de primeira classe. 

A Zona Rosa, próximo a Macro Praça, é o lugar perfeito para fazer compras no centro. Lá, foi criado um 

grande espaço para pedestres e é muito frequentado, principalmente, pelos moradores locais.

CITADEL
Citadel abriga uma boa variedade de lojas com produtos para toda a família. Está localizado na região 
leste da área metropolitana de Monterrey.

http://www.bestday.com.br/Monterrey/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-monterrey-por&utm_term=/
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GALERIAS VALE ORIENTE
Este é o local ideal para ir às compras, já que 

conta com as mais sofist icadas lojas e 

inf ini tas boutiques para os gostos mais 

exigentes, desde típicos artesanatos até 

marcas internacionais exclusivas.

GALERIAS MONTERREY
Complexo comercial com diferentes lojas de 

renome e comércios de infinitos artículos e 

serviços. Aqui é possível encontrar Liverpool e 

uma praça de alimentação para que possa comer as 

deliciosas especialidades da região.

PLAZA MÉXICO
Quando você for as compras em Monterrey não deixe de visitar a Plaza México, localizada em pleno 

coração desta grande cidade. Seu desenho arquitetônico é um exemplo de edifício com fachadas 

clássicas de Monterrey de princípios do século. Este shopping se divide em dois níveis que acolhem 

mais de 100 lojas e restaurantes. Está decorado com um bonito vitral desenhado com todo o colorido 

colonial mexicano, sendo este estilo o que predomina no Plaza México.

LOS CAVAZOS
Localizado em Santiago, é um excelente lugar para adquirir produtos artesanais, como móveis de 
madeira e ferro forjado, figuras de papel machê, potes e vasos de diferentes materiais (barro, lama 

negra, pedra e vime), bem como bons artigos de montaria, como selas e esporas. Também encontrará 

barracas de comida com deliciosos e variados pratos regionais.

PASEO SAN PEDRO
Este moderno shopping está localizado na exclusiva área da colônia do Vale. Conta com diferentes 

lojas de roupas, calçados, acessórios, decoração, assim como uma praça de alimentação e um 

amplo estacionamento.
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MERCADOS DE ARTESANATOS
Visite qualquer um destes mercados, onde a União dos Artesãos de Monterrey apresentam e vendem 
seus produtos em pequenos e organizados postos. Você vai encontrar desde chaveiros de madeira, 
artigos de couro, como chapéus e botas, doces típicos e muito mais. O Mercado Colón e o Mercado 
Juarez são excelentes exemplos.

PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN
Plaza Fiesta San Augustín contém uma grande variedade de lojas de departamento e especializadas, 
além de cinemas e bancos. Também conta com vários restaurantes e cafés.
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VIDA NOCTURNA EM MONTERREY
Monterrey é uma cidade cheia de lugares para aproveitar uma grande variedade de música ao cair da 

noite. Conta com danceterias, bares, clubes, lounges, além de shows ao vivo de famosos artistas de 

rock, pop e até intérpretes de música clássica.

Em Monterrey também poderá descobrir a autêntica música grupera, um ritmo candenciado típico do 

norte do país e das comunidades latinas dos Estados Unidos. Em muitas danceterias de Monterrey é 

comum dançar com música ao vivo desse gênero.

EVENTOS CULTURAIS
A vida noturna de Monterrey não está limitada a dança, os moradores também são fanáticos pelos 

bons shows, eventos esportivos e espetáculos culturais. Por essa razão, essa cidade industrial conta 

com dois dos complexos mais fascinantes e vanguardistas de todo o estado: a Arena Monterrey e a 

Auditório Banamex.

BAIRRO ANTIGO
Grande parte da vida noturna de Monterrey 

se concentra em um setor de ruas de pedras 

chamado Bairro Antigo e está muito próximo da 

Macro Praça. O bairro oferece um encanto 

particular para aqueles que gostam de um 

ambiente boêmio: as construções, as portas, 

janelas e ferragens são recordações de uma vida 

passada. Lá é possível encontrar bares e 

danceterias com música ao vivo, restaurantes 

de diferentes especialidades e cafés. Ainda há 

muitos outros lugares de diversão espalhados por 

toda a cidade. É no Bairro Antigo onde se reúne 

todos os jovens e também onde se pode visitar 

os melhores lugares da moda.

http://www.bestday.com.br/Monterrey/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-monterrey-por&utm_term=/
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ARENA MONTERREY
Esse mega complexo de engenharia inteligente conta com tecnologia de ponta, luz e som de 
primeira, assim como magníficas instalações para dar espaço aos shows mais animados, os eventos 
esportivos do momento, espetáculos com pista de patins no gelo e exposições, entre outros. Essa 
propriedade pode receber até 17.600 pessoas. 

ARTES CÊNICAS
A dança e o teatro ocupam um lugar muito especial nas preferências dos moradores. O Teatro da 
Cidade é sem dúvida alguma o complexo cênico de maior relevância no estado de Novo León, já 
que conta com várias salas, incluindo a Grande Sala com capacidade para uma audiência de 1.400 
pessoas. Também estão o Teatro do Centro de Artes, a Casa da Cultura e o Teatro de Monterry 
del IMSS, todos ideais para encontros de dança folclórica, dança contemporânea e balé, assim como 
qualquer tipo de obras de teatro.

AUDITÓRIO BANAMEX
Planejado para ser o auditório mais importante do país e da América Latina por sua tecnologia de 
ponta e suas instalações, o Auditório Bananex é o cenário de shows de artistas internacionais, 
musicais estilo Broadway, orquestras ao vivo de música clássica e muito mais. Com capacidade de 
até 7.000 espectadores, esse anfiteatro conta com salas VIP, duas áreas tipo lounge, 10 bares e três 
lojas de souvenirs.
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O QUE FAZER EM MONTERREY
Visitar seus diversos museus, como o Museu Regional de Novo León, o Museu do Vidro, 
o Museu de Monterrey e o Museu de Arte Contemporânea.

Conhecer o Bioparque Estrela, reserva natural com mais de 700 animais de diferentes espécies.

Se viajar com crianças, visite os parques de diversão e entretenimento, como o Mundo de 
Adeveras, Kidzania ou o Parque Praça Sésamo.

Realizar esportes radicais ou de aventura em áreas naturais próximas, como o Parque 
Ecológico Chipinque ou o Parque Natural La Huasteca.

Conhecer seus fabulosos desfiladeiros e cachoeiras, como o famoso Rabo de Cavalo.

Viajar em uma atrativa embarcação o Paseo Santa Lucía, um rio navegável que une a 
Macro Praça com o Parque Fundidora.

Provar o cabrito assado ou a machaca com ovo, pratos típicos da região.

Visitar os restaurantes, cafés, bares e discotecas do Bairro Antigo.

Ir às compras em modernos centros e shoppings.

Assistir shows nos mega complexos Auditório Banamex ou Arena Monterrey.

Consultar a programação e assistir a alguma obra de teatro nos muitos locais para 
apresentações na cidade.
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