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DESCUBRA PUEBLA
A capital do estado de Puebla, oficialmente chamada Heróica Puebla de Zaragoza, é uma das cidades 
mais bonitas e representativas do México, que orgulhosamente ostenta o título de Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela UNESCO desde 1987. Quem a visita fica deslumbrado pela beleza arquitetônica 
de seus incontáveis museus, conventos e uma infinidade de construções barrocas, bem como as cores 
da cerâmica de Talavera, a argamassa e a pedra cinzenta. Sua deliciosa gastronomia, seu passado 
histórico, seu legado cultural e seu entorno natural resguardado pelos vulcões Iztaccíhuatl, Popocatépetl 
e Malintzin, são parte de seu encanto, com uma atrativa gama de propostas para os visitantes que 
diariamente aproveitam entretidos passeios por todos os cantos e arredores.

Se tudo isso não bastasse, esta cidade conta com hotéis de primeiro nível, shoppings e excelentes 
instalações para congressos e convenções, fazendo de Puebla o destino perfeito para quem viaja por 
negócios ou mesmo para quem deseja enriquecer-se de cultura durante suas férias.

CENTRO HISTÓRICO
Puebla é uma das cidades com maior número de monumentos históricos dos séculos XVI, XVII e XVIII. 
A beleza de sua arquitetura colonial com 2.619 edifícios a tornou merecedora do título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade em 1987, sendo um dos centros históricos de maior riqueza colonial. Destacam 
a Catedral de Nossa Senhora de Imaculada Conceição, com sua fachada estilo renascentista e suas 
elevadas torres; a Biblioteca Palafoxiana, única na América que conserva seu mobiliário e estantes 
originais com 45.086 livros; e o Museu Regional Casa de Alfeñique, obra da arquitetura barroca com 
peças que narram a história e cultura de Puebla, desde a Conquista, a Batalha de 5 de Maio, o traje de 
China Poblana e diversos óleos.

http://www.bestday.com.br/Puebla/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Puebla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Puebla, conhecida também como “Angelópolis” ou “Puebla de los Ángeles” (já que segundo uma 
antiga lenda foi desenhada por anjos), foi fundada em 16 de abril de 1531 por e para imigrantes de 
origem espanhola. Estrategicamente localizada em um vale chamado Cuetlaxcoapan, entre a Cidade do 
México e o Porto de Veracruz, se transformou na segunda cidade mais importante da Nova Espanha. 
Entre os anos 1531 e 1535 começaram as primeiras edificações coloniais, enquanto a cidade se transformava 
em um destacado centro agrícola, comercial e têxtil. Posteriormente, nos séculos XVI e XVII foram 
fundados os primeiros bairros, como o de Analco, San Juan del Río e San José.

Puebla foi o cenário de importantes capítulos na história do México. É aqui onde se difunde o plano 
para consumar a Independência, se aplicam as primeiras Leis de Reforma e onde aconteceu a Batalha 
de Puebla, derrotando ao exército francês o 5 de Maio de 1862. Anos mais tarde, durante o século XX 
e devido à desigualdade social do país, surgem aqui os primeiros mártires da Revolução Mexicana: os 
irmãos Aquiles Serdán.
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Tesouro colonial com arquitetura colonial

Caldeirão cultural com um rico passado histórico

Destacado por sua fina cerâmica de Talavera

Conhecida pela zona arqueológica de Cholula

Cenário da Batalha de 5 de Maio

Com destacados museus e galerias de arte

Padrão da gastronomia mexicana

Infraestrutura de negócios e convenções

Com hotéis e restaurantes catalogados como “Tesouros 
do México”

Ideal para férias em família

Importante oferta educativa

PERFIL DE PUEBLA
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Puebla é uma cidade para aproveitar férias enriquecedoras, seja para os amantes da natureza, da 

história, da cultura ou para o total relaxamento. Entre suas maravilhas naturais possui bonitos rios, 

lagoas, cascatas, grutas, vulcões e montanhas. Além disso, nos arredores há uma variedade de zonas 

arqueológicas para visitar, como a Pirâmide de Cholula.

A cidade está composta de bonitas construções que são até hoje impressionantes amostras do 
barroco, com belos ornamentos que transformam o centro histórico em um colorido lugar, digno de 

percorrer de ponta a ponta, conhecendo seus incontáveis museus, conventos, igrejas e santuários.

CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Esta joia colonial começou a ser construída em novembro de 1575 por ordens do Rei Felipe II, sendo 

concluída 300 anos depois. Diferencia-se pelo seu estilo barroco e a fachada renascentista e suas torres 
destacam-se entre as mais altas do país. É possível admirar o Altar dos Reis, o Altar do Perdão, três 

antigos órgãos e a Capela do Espírito Santo.

ATRAÇÕES EM PUEBLA

http://www.bestday.com.br/Puebla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
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BIBLIOTECA PALAFOXIANA
Construída em 1773 e decretada “Monumento Histórico do México” em 1981 pelo governo federal, 
nome do então bispo de Puebla, Don Juan de Palafox e Mendoza, quem doou 5.000 livros que deram 
início ao mesmo. A coleção de exemplares foi aumentando gradualmente até chegar a ser 41.582, 
transformando-a na mais completa em exemplares de toda a América Espanhola.

CASA MUSEU DE ALFEÑIQUE 
Este lugar deve seu nome a sua copiosa e delicada decoração de argamassa branca que lembra 
os famosos doces de açúcar chamados alfeñiques. Sua construção do século XVIII, custeada por Don 
Juan Ignacio Morelos, que prometeu à sua esposa uma casa que se pareceria a um torrone de amêndoa, 
de onde se inspira sua ornamentação que emoldura varandas e onduladas sancas que se concentram 
na varanda principal da fachada. Neste museu se resguardam documentos de suma importância para a 
história gráfica: manuscritos, mapas, pinturas e fotografias de grande valor para o estúdio da região 
de Puebla.

CAPELA DO ROSÁRIO
Edificada na segunda metade do século XVII, esta 
capela é uma joia do país em estilo barroco novo 
hispânico, considerada em sua época como a 
oitava maravilha do Novo Mundo e chamada “A 
Casa do Ouro”. Destacam em seu interior as 
representações da Fé, Esperança e Caridade, 
seus belos detalhes ornamentais, pinturas, azulejos 
forrados com lâminas de ouro de 22 quilates, mosaicos 
de Talavera e sua imponente construção.
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MUSEU DA REVOLUÇÃO
Originalmente foi a residência da família Serdán Alatriste e é parte da história da Revolução Mexicana. 
Foi aqui onde os irmãos Serdán iniciaram a revolução da madeira contra Porfirio Díaz. Em 1960 o 
imóvel foi adquirido pelo governo federal para ser restaurado e transformado em museu. Aqui tem 
vários objetos dos irmãos Serdán, bem como documentos, armamento e fotografias que vão desde a 
época do Porfiriato até o Constitucionalismo.

OS FORTES DE LORETO E GUADALUPE
Estes lugares guardam parte importante da história do México e de Puebla ao serem cenário da famosa 
Batalha de Puebla. Em 5 de Maio de 1862, um pequeno exército mexicano derrotou o exército francês. 
Atualmente os fortes são parte do Centro Cívico 5 de Maio, localizado nos arredores da cidade.

O ZÓCALO
O lugar está rodeado de bonitos jardins, enormes 
árvores e belas construções coloniais. Antigamente 
serviu de cenário para esplêndidas apresentações 
festivas dando vida a cidade. Entre seus portais e 
belas ruas é normal acontecer apresentação de 
performances teatrais, festas, celebrações 
religiosas e touradas. Atualmente é cenário de 
diversas atividades culturais e de entretenimento.
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TEATRO PRINCIPAL
Inaugurado em 1706, este lugar tem uma capacidade para 1.600 pessoas. Durante a Guerra da 
Independência foi utilizado como armazém da artilharia. Ao ser reaberto era usado para realizar 
touradas, que se deteriorou notavelmente. Em 1820, ano em que recebeu o nome que atualmente 
leva, foi reconstruído, mas em 1902, depois de uma apresentação incendiou-se, perdendo grande 
parte de sua estrutura arquitetônica colonial. Anos depois foi restaurado e se encontra funcionando 
até hoje.

CASA DOS BONECOS
Esta famosa casa é uma amostra de arquitetura barroca do século XVIII. Destaca-se por sua fachada 
com coloridos azulejos de talavera com 16 figuras de personagens orientais conhecidos como os bonecos. 
Atualmente abriga o Museu da Universidade Autônoma de Puebla, com pinacoteca, peças e móveis 
da época da Antiga Academia de Belas Artes e do Colégio do Espírito Santo. Tem também pinturas coloniais, 
bem como salas para exposições temporárias.

ESTRELA DE PUEBLA
Esta enorme roda da fortuna é parte de um 
projeto conhecido como Parque Lineal, localizado 
na região de Angelópolis. Desde aqui se podem 
admirar esplêndidas vistas panorâmicas. Tem 80 
m de altura e 54 gôndolas, o que fez com que 
recebesse um reconhecimento do Récords Guinness, 
como a maior roda de observação em seu tipo 
da América Latina.
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PLANETARIO
O Planetário foi criado para aumentar a cultura científica e tecnológica, incentivando a imaginação e 
a criatividade através de elementos históricos e informativos. Conta com interessantes projeções em 
formato IMAX, diversas oficinas de robótica, física, química e biologia, bem como jogos interativos, 
sala de exposições temporárias, clube de leitura e clube de astronomia, entre outros.

MUSEU DE ARTESANATOS (ANTIGO CONVENTO DE SANTA ROSA)
Este lugar teve seu início em 1683, quando era ocupado por um grupo de beatas dominicanas. Posteriormente 
se transformou em um convento de freiras de Santo Domingo. Foi também hospital masculino para enfermos 
com problemas mentais, vizinhança e finalmente, em 1968, se recuperou para renovar-se e transformar-se em 
museu. Aqui há a cozinha de Santa Rosa, forrada de talavera, onde se diz que irmã Andrea de la Asunción 
criou o mole poblano (comida típica) para a visita do Vice-Rei da Nova Espanha.

MUSEU IMAGINA 

Este é um espaço com exibições interativas 
doadas pela Pipa Museu da Criança, bem como 
com conteúdos temáticos de biodiversidade 
e ecologia do Museu de História Natural, 
transformando-o em um lugar educacional em 
Puebla. Conta com uma área com jogos ideal para 
uma divertida visita em família!
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AFRICAM SAFARI 

Um dos tradicionais passeios em Puebla é visitar este maravilhoso zoológico localizado a 17 km do 
centro. Possui uma grande variedade de espécies selvagens vivendo como se estivessem em seu 
habitat natural. Foi fundado em 1972 pelo Capitão Carlos Camacho com o único propósito de ser uma 
coleção privada. Atualmente conta com mais de 3000 animais de aproximadamente 250 espécies, 
permitindo que os visitantes tenham a oportunidade de conviver com eles e aumentar o respeito pela 
vida selvagem.

PARQUE NACIONAL POPOCATÉPETL-IZTACCÍHUATL
Este imponente lugar é perfeito para estar em contato com a natureza, respirar o ar puro das 
montanhas e presenciar uma ocasional geada de inverno. Pode-se praticar alpinismo nos elevados 
cumes dos vulcões Popocatépetl e Iztaccíhuatl, com 5.452 e 5.280 metros de altura respectivamente. 
Nas planícies e nos bosques da Serra Nevada, em suas saias encontra-se este parque nacional, 
um dos maiores da República Mexicana, habita uma variada fauna silvestre que inclui veados de 
cauda branca, galinhas da montanha, falcões e corvos.

HUEJOTZINGO
Localizado a 21 km de Puebla, Huejotzingo convida a conhecer seus lugares emblemáticos, como o Ex 
Convento Franciscano de São Miguel Arcanjo que data do século XVI. Este lugar abriga o Museu da 
Evangelização. Conta com antigos afrescos e também com uma sala de múmias. Nos arredores do lugar se 
encontra a cascata de Apatlaco, ideal para praticar caminhada, montanhismo, ciclismo de montanha, bem 
como observação de flora e fauna.

http://www.bestday.com.br/Puebla/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
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CHOLULA
Composta na realidade por duas cidades, San Pedro e San Andrés, Cholula está construída sobre um 
templo cerimonial. Este lugar está cheio de tradições e é uma amostra clara da fusão de dois mundos. 
Uma das atrações principais é a pirâmide de Cholula, com o Santuário da Virgem do Rosário em sua 
cúspide. Este lugar, construído em homenagem ao deus da chuva, é um dos maiores monumentos do 
mundo, duas vezes maior que a de Keops no Egito. Durante as escavações foram encontrados oito 
quilômetros de túneis, o Mural das Mariposas e o Mural dos Bebedores com mais de cem figuras 
antropomórficas que encenam uma cerimônia em homenagem à Octli, o deus do pulque (tipo de bebida).

Entre os lugares imperdíveis a visitar em Cholula estão as igrejas de Santa María Tonantzintla e San 
Francisco Acatepec, o Ex Convento Franciscano de San Gabriel, as fábricas de cerâmica de Talavera 
para conhecer o processo de fabricação original e os portais da Praça da Concórdia.

MUSEU JOSÉ LUIZ BELLO E ZETINA
Este museu inaugurado em 1972 tem uma rica coleção de fotos de mais de 160 obras, bem como 
gravuras e pinturas. Destaca também por seu mobiliário originalmente do século XIX e pelas peças de 
madeira talhada, bem como objetos feitos em cristal, prata, ouro e bronze.

CASONA DA CHINA POBLANA
A China Poblana é uma personagem que faz parte das lendas e histórias da época colonial. Diz-se 
que em 1621, por ordens do marquês de Gelves, um mercador trouxe da Nova Espanha uma jovem 
para ser vendida como escrava. Mirra (que era seu nome real) era uma princesa da região da índia 
que foi raptada por piratas. Quando chegou a Puebla se chamava Catarina de San Juan e tinha entre 
10 e 12 anos. Foi vendida ao comerciante Miguel de Sosa, quem pagou por ela mais do que oferecia 
o marquês. 

Diferenciava-se por vestir roupas estilo hindu, o que acreditam que foi a origem do traje da China Poblana. 
Contava com grande aceitação da sociedade e da Companhia de Jesus, quem a protegeu da morte de 
Don Miguel. Diz-se que começou a ter visões do Menino Jesus e da Virgem Maria, fazendo com que as 
pessoas a venerassem como uma santa. Morreu aos 82 anos e foi enterrada onde agora é a sacristia do 
Templo da Companhia. A casa onde viveu é atualmente o hotel Casona de la China Poblana, no centro 
histórico da cidade.

http://www.bestday.com.br/Puebla/Hoteis/Casona-de-la-China-Poblana/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
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MUSEU AMPARO
Uma grande obra arquitetônica e uma magnífica museologia se reúnem neste museu fundado em 
1991. Seus modernos showrooms possuem amplas janelas, grandes monitores e telas planas que ao 
tocá-las mostram imagens das peças expostas, bem como informação em vários idiomas. Além disso, 
conta com uma das mais importantes coleções de obras de arte do país.

COMPLEXO CULTURAL UNIVERSITÁRIO 
Este recinto cultural da arquitetura minimalista é um espaço criado pela Benemérita Universidade 
Autônoma de Puebla como lugar de difusão da comunidade universitária. Conta com teatro, auditório, 
galeria de arte, salas de cinema, sala sinfônica, centro e formação artística, livraria e restaurante, entre outros.

ATLIXCO
Conhecido como “Atlixco das Flores”, este encantador município está localizado a 33 km de Puebla, ao 
lado do imponente vulcão Popocatépetl. É conhecido por suas construções coloniais, como a Paróquia 
da Natividade, o Museu das Culturas do Vale de Atlixco, a Igreja da Terceira Ordem, a Pequena Praça 
Fray Toribio de Benavente, o Convento e Igreja de São Francisco e a Eremita de São Miguel Arcanjo, 
localizada na Colina de São Miguel, oferecendo uma vista panorâmica do lugar.

Destaca-se também por sua grande produção agrícola e plantas ornamentais. Ao visitar Atlixco também 
tem que explorar os arredores, pois há balneários com tobogãs que prometem divertidos momentos. 
Lembre-se de provar uma carne seca, um consommé de Atlixco e as deliciosas neves.

MUSEU DE ARTE SACRA (EX CONVENTO DE SANTA MÔNICA)
No começo este lugar foi um convento clandestino até 1934; um ano depois foi aberto ao público como 
museu de esculturas e pinturas religiosas. Depois de uma restauração, o lugar abriu suas portas ao 
público, acrescentando objetos litúrgicos, recreando assim a vida das freiras.
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GASTRONOMIA EM PUEBLA
Da união entre a cultura pré-hispânica e a espanhola surge a deliciosa e famosa gastronomia poblana e 
sua cozinha de convento. Incrementada com a influência da cozinha francesa e da oriental, obtém seu 
sabor único e inigualável que lhe concedeu o reconhecimento de Patrimônio da Humanidade.

RESTAURANTE 1800
Com pouco mais de um quarto de século, este restaurante tem oferecido a seus clientes deliciosa 
gastronomia de Puebla e internacional em um ambiente casual.

CHILES EN NOGADA
Outra delícia que enfeita as mesas da cozinha de Puebla são os chiles en nogada considerados 
internacionalmente como um dos mais importantes e finos pratos de alta cozinha. Este prato de 
temporada é consumido de julho a setembro e foi criado pelas freiras contemplativas do Templo e Ex 
Convento de Santa Mônica no século XIX especialmente para Agustín de Iturbide, que contagiadas 
pelo ambiente patriótico elaboraram um prato com as cores da bandeira utilizando ingredientes da 
estação. Consiste em pimentões poblanos recheados de carne de boi e de porco com banana, maça, 
pera, pêssego, abacaxis, amêndoas e passas, banhados com molho branco de noz, castanha e creme 
(nogada), enfeitados com sementes vermelhas e com ramo de salsa picado.
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A RUA DOS DOCES
Esta famosa rua, conhecida também como Rua de Santa Clara, pois ali se encontra o convento das 
freiras que fazem delícias, como biscoitos, doces e rompopes (um tipo de licor), é o lugar perfeito para 
comprar doces típicos, como camotes (batata-doce), gaznates (doce frito recheado de doce de leite), 
frutas cristalizadas, jamoncillos de piñón (doce à base de leite, açúcar e pinhão), macarrones (doces de 
origem francesa, à base de clara de ovo, açúcar e amêndoa), las tortas de Santa Clara (biscoito doce 
recheado), mazapanes (doce à base de amêndoas, batata e açúcar), muéganos (doce coberto com mel 
de açúcar mascavo, torrones, bem como licores e sidras.  

MOLE POBLANO
Um dos pratos conhecidos como símbolo de Puebla é o mole poblano. Por trás desta deliciosa culinária 
há várias histórias, uma delas conta que foi criada pela irmã Andrea de la Asunción no Ex Convento de 
Santa Rosa para uma ocasião especial. Outra versão diz que foi uma freira que ao moer várias pimentas 
e outros ingredientes na metade, falou a frase “qué bien mole” – pelo cheiro desprendido – surgindo 
assim seu nome. Alguns afirmam que foi um convento de Puebla onde se cozinhou em homenagem a 
Juan de Palafox, Vice-Rei da Nova Espanha e Arcebispo de Pueblo, quando visitou a diocese.

Este premiado prato é uma autêntica delícia, cuja receita original consiste em moer vários tipos de 
pimenta, chocolate, gergelim, biscoitos ou tortilhas, passas, amendoins, tomates, canela, cravo, 
pimentão, cebola e alho, misturado com caldo de frango, preferencialmente em uma panela de barro. 
Este molho é derramado sobre os pedaços de frango ou peru, enfeitado com gergelim e acompanhado 
de arroz.

MERCADOS E TIANGUIS
Os tianguis (feiras livres) e mercados são uma boa alternativa para experimentar os sabores da cozinha 
popular, como as ricas quesadilhas de flor de abóbora e cuitlacoche, umas chalupas e umas cemitas. 
No Mercado São Pedro de Cholula e o Mercado Carmen Serdán La Acocota, além disso, podem 
adquirir os ingredientes para preparar um rico mole poblano e levá-los a algum moinho próximo para 
obter a massa. Nos domingos outra opção é o mercado de Analco, com petiscos típicos, como os 
molotes, muito parecidos com as quesadilhas.



14

FONDA DE SANTA CLARA
Este tradicional restaurante abriu suas portas pela primeira vez em 13 de setembro de 1965, destacando-se 
pelos seus pratos típicos da cozinha poblana. Atualmente conta com marca registrada e tem sido merecedora 
de vários reconhecimentos a nível internacional. Tem várias sucursais dentro da cidade, a mais antiga está 
localizada no centro histórico.

PETISCOS TÍPICOS
Quando se visita Puebla é impossível deixar de experimentar as deliciosas chalupas (petisco a base 
de tortilha, carne de porco e cebola), molotes (mistura de massa de milho, purê de batata, recheado 
com carne) gorditas (massa de milho ou trigo, recheado de carne de porco e feijão), chanclas (pães 
recheados e cobertos com molho), tlayoyos (tortilha de milho grossa que pode ser recheada com 
diversos ingredientes), quesadilhas de flor de abóbora (tortilha de milho ou trigo) e cuitlacoche (tipo 
de fungo originário do milho), os escamoles (larva de formiga frita na manteiga), cemitas (sanduiches 
recheados de frango, presunto, carne de porco), os gusanos de maguey (tipo de larva) e uma lista 
interminável de petiscos que deliciam os paladares mais exigentes.

LA CASA DE LOS MUÑECOS
Este elegante e sofisticado restaurante está localizado em uma joia arquitetônica de estilo barroco 
do final do século XVIII, declarado pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. Oferece 
uma combinação de comida mexicana deliciosamente preparada com um toque gourmet, bem como 
saborosos vinhos da casa. A variedade do cardápio sobressai suculentos pratos elaborados com mole 
poblano, preparado com a receita especial e exclusiva da casa.

http://www.bestday.com.br/Puebla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
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COMPRAS EM PUEBLA
Além de suas belezas naturais, suas surpreendentes zonas arqueológicas, os rústicos povoados que 
a rodeiam, os museus e construções barrocas, Puebla também oferece uma rica variedade de opções 
para fazer compras e levar um pedacinho desta surpreendente cidade que conquista com seus deliciosos 
sabores, seus incríveis aromas e suas características cores. Encontrará belas peças de cerâmica de 
Talavera, tecidos, artigos elaborados com ônix, antiguidades e múltiplos souvenires para todos os gostos 
e de todos os valores nos diferentes mercados, tianguis, galerias de arte, shoppings e diversos comércios 
distribuídos pela cidade. 

BAIRRO DO ARTISTA

Este rústico local está localizado onde antigamente era a Plazuela del Torno, junto ao Mercado El 
Parián no centro. O típico é percorrê-lo e admirar os artistas trabalhando e expondo seu talento ao 
público. Aqui também se apresentam concertos e peças de teatro ao ar livre em um ambiente boêmio.

CERÂMICA DE TALAVERA
Ao ouvir a palavra talavera, imediatamente a relacionamos com Puebla, porque esta bonita cerâmica 
se tornou o símbolo da cidade. É impossível visitar a capital poblana e não adquirir ao menos uma das 
peças que encantam pela variedade de modelos, esmaltados e cores. Entre as oficinas mais destacadas e de 
maior tradição estão Talavera Uriarte, fundada em 1824; Talavera Celia, Talavera da Rainha e Talavera 
da Luz, todas com certificação de origem. Faça uma visita às oficinas e admira o delicado processo de 
elaboração destas obras de arte.

http://www.bestday.com.br/Puebla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
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MERCADO DE ARTESANATOS EL PARIÁN
Este lugar está localizado onde foi a pequena praça de San Roque no centro histórico, construída em 
1801. Conserva seu estilo original destacando sua decoração com talavera e ladrilhos. É considerado 
como o primeiro mercado artesanal da cidade. É ideal para comprar cerâmica de Talavera, bordados, 
vidro, objetos de barro, miniaturas, artigos de couro e madeira, prataria e saborosos doces típicos.

TIANGUIS DE ANALCO
Neste tradicional lugar junto ai Rio São Francisco no bairro de Analco, desde o século XVI se reúne a 
cada domingo uma grande quantidade de comerciantes oferecendo múltiplos artigos. Podem-se 
conseguir móveis, roupa, todo tipo de artesanato e até plantas. Há também barraca de lanches e 
doces. É ideal percorrê-lo de ponta a ponta. 

PEQUENA PRAÇA DOS SAPOS
Dizem que nos tempos coloniais este lugar se inundava com as águas do Rio São Francisco proliferando 
uma população de sapos, o que deu origem ao nome que é conhecido atualmente. O lugar se 
transformou em um interessante passeio cheio de típicas casas coloniais com grande variedade de 
fachadas, mostrando os coloridos portões e varandas, e que abrigam bazares, galerias de arte, lojas 
de antiguidades, cafés e bares. Nos sábado e domingos é famoso seus tiaguis, pois se podem encontrar 
desde peças de arte sacra, livros, registros e numismática, até mesmo os objetos mais incomuns que 
encantam qualquer colecionador.

http://www.bestday.com.br/Puebla/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
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AS CASAS DOS DOCES
Aqui se manifesta o sabor da grande tradição de doces poblanos que sintetiza séculos de trabalho 
artesanal, criatividade doméstica e a rica imaginação das freiras, parte importante da gastronomia 
poblana. Há uma grande variedade de deliciosos doces como camotes, jamoncillos de noz, pinhão 
ou pepita, muéganos, mazapanes, marinas (doce de leite), trufas, gaznates, caracoles, espejos, 
polvorones (biscoito amanteigado); além de outras delícias com nomes originais, como as tortilhas 
de Santa Clara, suspiros de freira, bonecas de amêndoa e claro, os populares borrachitos (doce 
à base de farinha). Em ambos os lados da rua e por todos os lados, há lojas cheias desses originais 
e saborosos doces regionais.

ANGELÓPOLIS
Neste importante shopping reúnem-se mais de uma centena de escritórios comerciais, além de uma 
grande variedade de lojas de departamento, restaurantes, fast food, múltiplas salas de cinema e um 
amplo estacionamento.
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VIDA NOTURNA EM PUEBLA
Puebla conta com uma animada vida noturna. Ao cair a noite, as ruas desta bonita cidade convidam a 
fazer interessantes passeios e a visitar seus bares, restaurantes, cafeterias, casas noturnas, cassinos 
e teatros, onde há ambientes para todos os gostos, já que se pode dançar, deliciar o paladar com a rica 
gastronomia de Puebla, beber uma bebida, desafiar a sorte ou conversar até de manhã.

PRAÇA SANTA INÊS  

A cada noite o espírito festivo invade está praça central, convidando a percorrê-la enquanto se escuta a 
animada música de mariachi. Está localizada no centro histórico, onde pode aproveitar um agradável 
jantar e deliciar-se com uma bebida nos restaurantes e bares da região.

AVENIDA JUÁREZ
Com uma ampla variedade de bares, karaokês, restaurantes e clubes, esta é a avenida mais concorrida 
para quem deseja aproveitar a animada vida noturna de Puebla. Conhecida também como a Zona Esmeralda, 
aqui se pode jantar, tomar um bom vinho, bem como dançar e cantar durante toda a noite.

TEATROS
Os amantes da encenação encontrarão uma variada opção nos mais de 20 teatros distribuídos na 
cidade. Além de apresentações teatrais, há mostras de dança, concertos, palestras e espetáculos infantis.

http://www.bestday.com.br/Puebla/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Puebla/Passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puebla-por&utm_term=/
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PRAÇA DOS SAPOS
Nas sextas e sábados durante a noite, esta pequena praça ganha vida, já que os bares e cafés são 
ponto de reunião onde se pode aproveitar uma agradável conversa enquanto toma uma bebida ou xícara 
de café em um ambiente boêmio.

SAN ANDRÉS CHOLULA
Os múltiplos bares, restaurantes, cafés e clubes noturnos instalados na famosa rua 14 Oriente, no centro 
da cidade, são os pontos de encontro favoritos dos jovens nos finais de semana.



20

O QUE FAZER EM PUEBLA
Percorrer o centro histórico e admirar as joias arquitetônicas, como a Catedral de Nossa 
Senhora de Imaculada Conceição, a Biblioteca Palafoxiana e o Museu Regional Casa del 
Alfeñique.

Passear pelo Zócalo e refrescar-se sob as frondosas árvores dos jardins.

Conhecer a história da cidade visitando os museus.

Ir aos Fortes de Loreto e Guadalupe, cenários da famosa Batalha de Puebla.

Se viajar com crianças, visitar o Planetário e o Museu Imagina.

Visitar Cholula e conhecer sua pirâmide e o Santuário da Virgem do Rosário na cúspide. Percorrer o 
Ex Convento Franciscano da São Gabriel, as igrejas de Santa Maria Tonantzintla e São Francisco. 
Aproveitar para conhecer as fábricas de cerâmica de Talavera.

Visitar o zoológico Africam Safari e conhecer as espécies que habitam os amplos espaços 
que recriam seu habitat natural.

Se gostar do contato com a natureza, explore o Parque Nacional Popocatépetl-Iztaccíhuatl.

Conheça os belos arredores, como Atlisxco com suas igrejas e conventos. Prove o delicioso 
consommé de Atlixco e uma suculenta carne seca.

Conheça Huejotzingo, admire o museu e o convento. Explore a região das cascatas de Apatlaco, 
observe a abundante flora e fauna, e claro, compre ao menos uma garrafa de deliciosa sidra.

Delicie seu paladar com emblemáticos pratos como o autêntico mole poblado, os chiles en 
nogada, as chalupas e claro umas suculentas cemitas.

Visite a Rua dos Doces, compre camotes, borrachitos, pepitorias, jamoncillos e demais delícias, 
incluindo uma garrafa de gemada.

Conheça as lojas do Bairro do Artista, a Praça dos Sapos, o Mercado de Artesanatos El Parián 
e aos domingos o Tianguis de Analco, leve para casa finas peças de artesanato, como a bela 
cerâmica de Talavera.
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