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DESCUBRA O PORTO DE VERACRUZ
A ciudade de Veracruz é um sinônimo da alegria e da amabilidade de seus moradores, que se reflete 
na calorosa hospitalidade que os jarochos (maneira carinhosa de denominar os moradores do porto) 
oferecem a seus visitantes, o que já faz parte do encanto desta região que se destaca por ser o porto 
mais antigo do país e um dos que possuem o maior tráfico comercial.

A oferta turística de Veracruz é variada e não está restrita unicamente ao porto. Nas imediações, os 
recursos naturais em uma variedade de paisagens e climas que vão desde as praias do golfo, até os 
picos sempre nevados da Sierra Madre Oriental, fizeram com que o setor turístico do estado apostasse 
em atrações, esportes e atividades ecoturísticas e de aventura.

Você poderá explorar seus edifícios históricos, suas praias, suas atrações turísticas e deixar que seu 
ambiente movimentado o contagie para que possa aproveitar ao máximo suas tradições e costumes. 
Com certeza você encontrará uma grande variedade de ofertas e pacotes para o Porto de Veracruz 
que se ajustarão ao seu orçamento.

Embalado pelas águas do Golfo do México, o porto 
de Veracruz é um destino onde se aproveita ao 
máximo os sons jarochos, a jarana (dança original 
da Península de Yucatán), o som das marimbas 
e o “danzón”, bem como suas comemorações 
tradicionais, entre elas as festas de carnaval.

http://www.bestday.com.mx/Veracruz/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-de-veracruz-esp&utm_term=/
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PRINCIPAL PORTO COMERCIAL DO PAÍS
Veracruz é o maior porto mercantil do México, por isso o seu surpreendente desenvolvimento 
econômico. A cidade de Veracruz se destaca por sua ampla e moderna infraestrutura portuária, com 
capacidade para receber embarcações e cargas de grande porte. Devido a isto o comércio se tornou o 
principal gerador de receita desta cidade, e em segundo lugar pelo setor turístico.

CARNAVAL DE VERACRUZ
O que mais caracteriza a cidade e porto de Veracruz é sua herança cultural, a riqueza natural, bem 
como as tradições e as festas, que os jarochos organizam e que se tornam inesquecíveis, tal como 
o famoso Carnaval de Veracruz considerado o maior do país, pois é uma exibição de cor e música 
sem igual, onde os alegres e despreocupados veracruzanos sempre oferecerão as boas-vindas com 
um sorriso franco, a todos os viajantes que tiverem o privilégio de participar desta comemoração, 
com certeza a diversão estará garantida.
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UM POUCO DE HISTÓRIA
O porto de Veracruz foi o primeiro município fundado pelos conquistadores espanhóis, quando em 
1518, Juan de Grijalva desembarcou em uma pequena ilha, a qual denominaram San Juan de Ulúa. 
Porém somente em 1519, quando Hernán Cortés fundou a primeira prefeitura no México é que ficou 
decidido que receberia o nome de Villa Rica de la Vera Cruz. Assim que, no fim do século XVI, a cidade 
de Veracruz se transformou na principal porta de comunicação, conexão e comércio entre a Espanha 
e as novas colônias da América. 

Durante a independência do México, Veracruz teve um papel heroico ao resistir às invasões da Espanha 
em 1829, dos Estados Unidos em 1847 e 1914 e da França em 1859, figurando como capital da nação 
em vários períodos. Embora no passado o petróleo tenha sido a principal causa do desenvolvimento 
econômico do estado, atualmente o porto de Veracruz vive um período de auge graças à ativa participação 
do México no comércio internacional, e também devido a um intenso incremento turístico.
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É o maior porto mercantil do México.

Destaca-se por sua infraestrutura para congressos e 
convenções.

Famoso por suas comemorações e ambiente jovial.

Destaca-se por sua excelente gastronomia.

Diferencia-se pela amabilidade e hospitalidade de sua gente.

Proximidade com atrações naturais que propiciam a 
prática do ecoturismo e o turismo de aventuras.

PERFIL DO PORTO
DE VERACRUZ
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ATRAÇÕES NO PORTO DE VERACRUZ
O CARNAVAL DE VERACRUZ
Veracruz começou a festejar o Carnaval na época Colônia em 1866, e este tinha um caráter 
exclusivamente religioso. Porém, desde 1925 o carnaval tem a finalidade de arrecadar dinheiro para 
obras beneficentes, convertendo-se no que é atualmente, uma grande festa repleta de música, 
cores, movimento, bom humor e principalmente uma contagiante alegria.

Os festejos começam com a famosa “Queima do Mau Humor” e a coroação da Rainha do Carnaval, 
do Rei da Alegria, bem como dos Reis Infantis. Grupos de amigos, famílias, turistas e jarochos 
(forma carinhosa com a qual chamam os moradores do porto) se reúnem para participar nos seis 
desfiles tradicionais. São blocos carnavalescos, batucadas, líderes de torcidas e pessoas em 
carros alegóricos que passam por toda a extensão da orla marítima, contagiando uns aos outros 
com sua alegria e diversão. O porto de Veracruz se converte em uma cidade repleta de atividades 
culturais, artísticas e esportivas. Os dias de festa se encerram com o “Enterro de Juan Carnaval”, 
através da encenação de uma paródia cômica dramática onde se lê um divertido testamento que 
dará por encerrado o evento.
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SAN JUAN DE ULÚA
San Juan de Ulúa recebeu este nome porque em junho de 1518, quando os navios comandados pelo 
Capitão Juan de Grijalva chegaram era o dia da festa de São João Batista, ao ancorarem no local 
encontraram indígenas que repetiam “culua”, “culua”, ao que eles interpretavam como “ulúa”.

Este lugar serviu de refúgio aos barcos que ancoravam em Veracruz. O castelo de San Juan de Ulúa é 
uma das mais conhecidas fortificações ao longo da história do Continente Americano. Sua construção 
tinha o objetivo de servir como um armazém para os diferentes artigos que eram levados para a 
Espanha e anos depois serviu como quartel general das tropas e também como detenção para os 
prisioneiros do vice-reinado, do México Independente e da Revolução.
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PARQUE ZOOLÓGICO E BOTÂNICO M. A. DE QUEVEDO
Possui uma variedade de espécies animais e plantas da região, além de leões africanos que são 
sua maior atração. Conta também com uma piscina olímpica, um lago para passeios de lanchas 
e frondosas áreas verdes. Outra atração do parque é uma autêntica locomotiva do século XIX, 
trazida de Aguascalientes, que é utilizada para fazer um tour neste lugar perfeito para visitar com 
a família.

ZÓCALO (PRAÇA CENTRAL) E CENTRO HISTÓRICO
A maioria das construções do período colonial está localizada no centro histórico, onde se destaca sua 
majestosa catedral, o Palácio Municipal, o Edifício dos Correios e o próprio Zócalo, que antigamente se 
chamava Praça de Armas, pois neste lugar as tropas armadas se reuniam durante as guerras. Atualmente 
apresenta um belíssimo parque com jardins e uma fonte central, onde são realizados eventos artísticos e 
culturais, e às noites se dança o tradicional “danzón”.
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PARQUE ECOLÓGICO RUÍZ CORTINES
O antigo estádio de beisebol atualmente é este parque que se transformou no pulmão verde do centro da 
cidade. Está dividido em seções e uma delas abriga uma enorme quantidade de flora e fauna da região. 
Outra tem pista para caminhadas, academia e espaço para eventos especiais, inclusive exposições 
de cães e conferências, além de possuir um foro acústico onde regularmente são apresentadas peças 
teatrais. Este parque transformou-se um lugar clássico para os passeios dos moradores e uma parada 
obrigatória para os visitantes.

OS PORTALES DE LERDO
Visitar os Portales de Lerdo é imprescindível quando visita o porto de Veracruz, uma vez que neste lugar 
é que se vive o verdadeiro ambiente veracruzano, Enquanto saboreia uma refeição ou toma alguma 
bebida em um de seus restaurantes, músicos interpretam canções típicas ao ritmo da jarana, marimba 
e sons jarochos.

http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-porto-de-veracruz-por&utm_term=/
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CATEDRAL DE VERACRUZ
A Catedral de Nossa Senhora da Assunção está localizada no centro da cidade, ao lado da praça 
principal e do Palácio Municipal, tendo sido erguida no mesmo lugar da antiga paróquia nos princípios 
do século XVII. Durante os anos de 1807 e 1809 foram feitas melhorias no coro e na abóboda. Foi 
planejada para ser uma basílica com cinco naves, sendo que a central é mais alta que as que ficam nas 
laterais. Em 1963 foi consagrada como Catedral da nova diocese de Veracruz.
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MUSEU DE CERA DE VERACRUZ
Está localizado na Praça Aquário e possui 10 salas, onde estão aproximadamente 130 figuras que 
representam personagens da política, cantores, artistas, esportistas, bem como personagens de conto 
de fadas e celebridades destacadas na cultura de Veracruz.

AQUÁRIO DE VERACRUZ
Inaugurado em 1992, o oitavo aquário mais visitado do mundo em pouco tempo converteu-se em um 
ícone no porto de Veracruz. É também o maior tanque de peixes oceânicos da América Latina e 
possui uma das coleções mais completas de organismos aquáticos, tanto de águas doces como 
salgadas em diferentes ecossistemas. O aquário de Veracruz cumpre com sua função recreativa, além 
de contribuir amplamente com a investigação e conservação a nível internacional.
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ISLA DE SACRIFICIOS
Em 1518, o espanhol Juan de Grijalva explorou o Golfo do México e descobriu uma pequena ilha, a 
qual deu o nome de Sacrifícios, por ter encontrado nela corpos de indígenas com evidentes mostras de 
que haviam sido sacrificados em oferenda a seus deuses. Com a chegada dos conquistadores o local 
perdeu sua população de indígenas e com o passar do tempo somente contava com alguns vigias e 
algumas palhoças, transformando-se em um excelente esconderijo para os piratas. A ilha permaneceu 
sob o poder dos espanhóis até o ano de 1825, e atualmente está proibido desembarcar nela, porém 
existem guias turísticos que fazem excursões de barcos ao seu redor contando suas histórias.

TORRE DA PEMEX
Este edificio inaugurado em 1952 representava tanto o poder do governo, como seu interesse em que a 
República Mexicana fizesse parte do contexto mundial como um país moderno e estável economicamente 
para os investimentos. Atualmente, no térreo são expostas maquetes em escala dos Terminais Marítimos 
da Pemex, bem como de algumas aeronaves pertencentes à empresa, fotografias históricas, elementos 
utilizados para a proteção marinha, etc. A entrada é gratuita e está aberta ao público durante todo o ano.
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MUSEU FAROL VENUSTIANO CARRANZA
Este edifício foi inaugurado em 1910, pelo Presidente da República o General Porfirio Díaz para 
comemorar o primeiro centenário da Independência do país. Em 1945, Venustiano Carranza estabeleceu 
os poderes da nação nas instalações do edifício conhecido como El Faro, que leva seu nome. No ano 
de 1917, nele foram discutidos os projetos da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. 
Atualmente é ocupado pelos escritórios da Armada do México, onde expõem objetos pessoais de 
Venustiano Carranza. Está localizado na orla marítima em frente ao Castelo de San Juan de Ulúa.

BALUARTE DE SANTIAGO
É a única fortaleza que ainda existe das nove que foram construídas para proteger a cidade dos 
constantes ataques piratas e corsários que sofria o porto de Veracruz. Sua construção foi concluída em 
1635, no século XVII e está localizada na Rua Francisco de la Canal.



13

MUSEU DA CIDADE
Este museu ocupa um edifício neoclássico dos finais do século XIX e foi construído com a finalidade de 
abrigar um hospício que não pode funcionar senão depois das intervenções dos ingleses e franceses que 
o utilizaram como hospital. O hospício funcionou durante 100 anos até que se inaugurou o museu por 
ocasião do 450° aniversário de fundação da cidade. Atualmente abriga coleções de interesse histórico, 
artístico e cultural. 

MUSEU DE HISTÓRIA NAVAL
Está instalado no edificio que por 55 anos foi ocupado pela Escola Naval Militar. Um passeio por suas 
11 salas mostra a evolução da navegação mundial e nacional desde a aparição do tronco e remo, até 
a participação da Armada mexicana na Segunda Guerra Munidal. Seu acervo é formado por vestígios 
navais da era paleolítica, armas e equipamentos navais, modelos em escala, maquetes, documentos 
e fotografias.
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BOCA DEL RÍO
Boca del Río é um município da região metropolitana do porto de Veracruz, cuja modernidade contrasta 
com a riqueza das tradições de uma cidade cheia de costumes. Seus grandes hotéis e resorts, discotecas, 
restaurantes de especialidades, bem como suas instalações e serviços de alto nível, além do Centro 
de Convenções World Trade Center e shoppings centers se igualam aos das grandes cidades. A 
boulevard que conecta Boca del Rio com Veracruz possui um encanto exclusivo. Caminhar ou praticar 
algum tipo de esporte ao longo da orla marítima é sem dúvida alguma mais uma atração, que você 
poderá desfrutar imensamente durante sua próxima viagem a este encantador destino turístico.

JALCOMULCO E ACTOPAN
Estas duas cidades contam com espetaculares e caudalosos ríos, bem como com densas florestas 
pluviais onde é possível praticar esportes, como o rafting, tirolesa, rapel, caminhadas e gotcha. Além 
disso, possuem uma infraestrutura turística ecológica muito desenvolvida, confortável e atraente que 
pertmiti a todos os visitantes aproveitarem ao máximo o contato com a natureza. Jalcomulco está situado 
a uma hora ao noroeste do porto de Veracruz e Actopan a uma hora ao norte.
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LA ANTIGUA
Localizada a 25 quilômetros, La Antígua foi a segunda comunidade de Villa Rica de la Vera Cruz 
e atualmente é uma pequena cidade que abriga a primeira capela católica construída no continente 
americano que ainda permanece em pé. Em La Antiga também está a casa de Hernán Cortés, que 
ainda conserva vestígios da sua estrutura original e está rodeada por grandes árvores, cujas raízes 
dão um toque místico ao lugar.

CEMPOALA
Por se encontrar rodeada pelos ríos da região a cidade recebeu este nome, que na língua náhuatl 
significa “Vinte Águas”. Cempoala é uma das zonas arqueológicas mais importantes do estado e possui 
vários edifícios que ainda demonstram uma beleza imponente. O complexo está rodeado por um prado 
verdejante e coqueiros que dão ao lugar um ar místico que nos transporta aos tempos em que ainda era 
a segunda capital do império Totonaca, antes de ser dominado pelos Aztecas. Cempola está situada a 
43 quilômetros do porto de Veracruz e existem vários tours para quem deseja conhecê-la.

http://www.bestday.com.br/searchactivities/?destino=31&view=ToursList&ajtours=Veracruz%20Puerto/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-porto-de-veracruz-por&utm_term=/
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Veracruz é um estado que conta com uma grande e arraigada tradição culinária, e cada uma de suas 
regiões têm seus próprios pratos preparados com vários e diferentes ingredientes regionais. No porto 
de Veracruz não podia ser diferente, e sua gastronomia se compõe basicamente de frutos do mar, 
porém a variedade de carnes, hortaliças e principalmente pratos a base de milho também têm grande 
importância na mesa dos jarochos.

Reconhecido por sua riqueza, variedade e delicioso tempero, a culinária veracruzana possui uma 
ampla variedade de cheiros e sabores, que sem dúvida agradam até os paladares mais exigentes. Nos 
restaurantes é bem comum encontrar músicos tocando os animados sons jarochos, o que imprime ao 
ambiente um toque verdadeiramente veracruzano.

GASTRONOMIA NO PORTO DE VERACRUZ

PETISCOS TÍPICOS
VERACRUZANOS
Existem também delicias preparadas com massa 
de milho, como as empanadas recheadas de 
queijo ou de picadinho de carne, as Picadas que 
são tortilhas feitas à mão cobertas com molho 
de tomates verdes ou vermelhos, com rodelas de 
cebola e queijo, onde se agregam ovo ou frango. 
As Gordas doces, brancas ou negras (está última 

possui feijão agregado a sua massa), bem como os tamales estilo Jarocho e os bolinhos de milho 
(tamales doces) são delícias que você tem que experimentar!

http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-porto-de-veracruz-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-porto-de-veracruz-por&utm_term=/
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FRUTOS DO MAR
Os frutos do mar são o ingrediente principal da culinária veracruzana. Entre os pratos mais famosos 
do porto de Veracruz estão o Huachinango a la Veracruzana (peixe pargo preparado com tomates, 
pimentas, cebola e azeitonas), o Chilpachole, uma espécie de sopa espessa que pode ser de camarão, 
jaiba (espécie de caranguejo) ou de frutos do mar, o Arroz a la Tumbada (combina sabores do mar, 
como camarões, lula, caranguejo e peixe) e os coquetéis de camarão ou de frutos do mar.

TIRA-GOSTO FRITOS
No puerto de Veracruz, os tira-gostos preparados com produtos da região são bem típicos, como os de 
banana da terra verde cortada em rodelas bem finas e frita em óleo. 

http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-porto-de-veracruz-por&utm_term=/
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BEBIDAS TÍPICAS VERACRUZANAS
O café veracruzano é sem dúvida uma das bebidas prediletas dos jarochos, principalmente o 
Café Lechero preparado no Café de La Parroquia, onde se originou esta tradição. As refrescantes 
raspadinhas e os sorvetes de frutas naturais, assim como os Toritos uma bebida preparada com 
aguardente de cana, leite evaporado e frutas como o caja, guanábana (fruta típica mexicana), murici, 
amendoim, nozes, pinhão, pistache e muitos outros sabores.

CAFÉ DE LA PARROQUIA
Políticos, intelectuais, religiosos e artistas, a mais 
de um século buscam a esquina onde está situado o 
Café de la Parroquia responsável pela invenção do 
“Café Lechero” e do clássico tilintar da colherzinha 
na xícara, juntamente com uma rica seleção de pratos, 
pão caseiro e a fórmula secreta do aromático café 
que é servido até hoje. Orgulhosamente, hoje em 
dia uma terceira geração cuida desta tradição que 
se tornou uma parte essencial de Veracruz.
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Uma caminhada pelas ruas do centro de Veracruz pode terminar sendo uma interessante aventura 
de compras de souvenires ou bonitos objetos de uso diário. As lojas do Mercado de Artesanatos 
de Veracruz no Mercado Hidalgo e o Mercado Orizaba possuem uma grande variedade de artigos 
confeccionados, na sua maioria, nas imediações de Veracruz.

Entre os artesanatos típicos de Veracruz estão os têxteis confeccionados em tear, bordados em ponto 
cruz, crochê, brinquedos, instrumentos e chapéus de palha, bem como estátuas de coco, conchas 
e caramujos, leques e móveis de bejuco (plantas trepadeiras da região). A Praça de Armas à noite, 
depois do tradicional “danzón” se converte em um grande mercado, onde poderá adquirir uma grande 
variedade de souvenires.

COMPRAS NO PORTO DE VERACRUZ

Uma boa recordação para levar de sua visita à 
região é um pacote do rico café produzido nas 
imediações, atualmente existem várias marcas 
e apresentações, porém todas elas de excelente 
qualidade. O Torito também é uma bebida que 
não pode deixar de levar como souvenir.

Também encontrará as melhores lojas de depar-
tamentos com marcas prestigiadas nos diferentes 

e modernos shoppings centers da cidade de Veracruz e Boca del Rio.

http://www.bestday.com.br/veracruz-state/reservehoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-porto-de-veracruz-por&utm_term=/
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EL DORADO
É um shopping localizado na região de Boca Del Rio, que oferece várias opções de entretenimento, 
boutiques e lojas de departamento prestigiadas, bem como uma marina.

MERCADO DE ARTESANATOS
Se o que você deseja é levar para casa apenas uma camiseta como recordação, no Mercado de 
Artesanatos encontrará alguns folclóricos detalhes, como leques, cinzeiros e canetas com motivos 
marinhos, barcos, colares, pulseiras confeccionadas a partir dos grãos de café e demais trabalhos de 
conchas, madeira e caramujos.
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PLAZA MOCAMBO
Este é o mais antigo dos shoppings de Veracruz e está situado ao sul da cidade, em Boca Del Rio. 

PLAZA ACUARIO
Este shopping localizado na Boulevard Ávila Camacho, à beira-mar, abriga o Aquário de Veracruz, 
bem como o Museu de Cera. Além disso, conta com lojas de departamentos, boutiques, restaurantes e 
uma ampla seleção de lojas que oferecem uma grande variedade de artesanatos.

PLAZA LAS AMÉRICAS
Esta praça situada no World Trade Center na região 
de Boca del Río conta com lojas de departamentos 
de primeiro nível, boutiques de vanguarda, praça 
de alimentação com restaurantes famosos, além de 
várias opções de entretenimento.
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VIDA NOTURNA NO PORTO DE VERACRUZ
Em Veracruz, a noitada começa na Praça de Armas ao ritmo elegante e apaixonante do “danzón”. As 
músicas ficam por conta de bandas ao vivo e os dançarinos jarochos vestidos com suas mais bonitas 
roupas de gala exibem sua destreza, enquanto os curiosos espectadores se reúnem ao redor da praça 
para apreciar o espetáculo, tomar café e bater papo com os amigos.

Os Portales de Lerdo também são um excelente ponto de encontro à noite, pois as pessoas ai vão 
em busca de lugares para comer, tomar alguma bebida e conversar enquanto escutam os músicos da 
área dos restaurantes que tocam suas arpas, marimbas e a jarana (violão pequeno típico do México), 
entoando coplas (forma poética para as músicas populares) das típicas canções jarochas, ou também 
improvisando a letra das canções ao ritmo da música.

Outra opção é assistir qualquer um dos fandangos, que são festas populares realizadas ao redor de 
palcos, onde as pessoas improvisam sapateados multitudinários aos pares, ou sozinho. Os fandangos 
são animados pelos sons jarochos e sua duração depende do ambiente e do número de coplas que os 
cantores tenham o ânimo de cantar.

Existem também incontáveis bares, discotecas e 
clubes com ritmos variados, como a salsa, reggae, 
musica eletrônica, house, rock, “oldies” dos anos 
80 com conjuntos de música ao vivo. Enfim! Existe 
animação para todos os gostos. No porto se 
encontram os bares mais tradicionais, enquanto 
em Boca Del Rio se concentram os mais atuais.

Embora a atmosfera festiva de Veracruz atinja o seu clímax nos dias de carnaval, a vida noturna é 
divertida durante todo o ano e costuma terminar somente com um belo amanhecer na orla marítima.
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O QUE FAZER NO PORTO DE VERACRUZ
Caminhar pela orla marítima e tomar uma raspadinha de frutas ou comer umas deliciosas 
bananas da terra fritas.

Passear no forte de San Juan de Ulúa que funcionou como píer, fortaleza, refúgio de 
piratas e até prisão.

Comer em algum dos tradicionais restaurantes de comida típica e de frutos do mar.

Passear pelos Portales de Lerdo, famosos por seu ambiente animado, com música típica 
e sons de marimba.

Visitar as praias de Punta Mocambo e Punta Antón Lizardo.

Ir a Plaza de Armas no final da tarde para observar os jarochos bailando o típico danzón.

Ir ao Aquário de Veracruz e ao Museu de Cera, localizados no shopping Plaza Acuario.

Saborear um rico Café Lechero acompanhado de um pão veracruzano no típico Café de La 
Parroquia.

Visitar os principais edifícios históricos como a Catedral de Nossa Senhora da Assunção, 
a Torre da Pemex, o Edifício dos Correios, o Palácio Municipal, a Antiga Capitania do Porto, 
a Alfândega e o Antigo Edifício de Faróis.

Visitar algum barco estrangeiro, que por casualidade esteja ancorado no porto e aberto à 
visitação pública.

O porto de Veracruz oferece uma enorme lista de hotéis, serviços, atrações turísticas e uma grande 
variedade de opções de excursões e tours para que você conheça a cidade e suas imediações.
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