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DESCUBRA PUERTO ESCONDIDO

Puerto Escondido é um destino de praia na costa de Oaxaca, reconhecido internacionalmente como 
um dos poucos lugares da América onde é possível praticar surfe a nível professional, até porque as 
suas fantásticas praias oferecem ondas perfeitas para este esporte. No entanto, este destino mexicano 
é igualmente reconhecido pelas suas áreas verdes, lagoas, manguezais e pelo seu ambiente boémio. 
Puerto Escondido conta com uma infraestrutura completa de serviços e hotéis para todos os gostos e 
orçamentos, sem nunca perder este seu estilo de um lugar “por explorar”. 

Este destino, que soube preservar as suas tradições, conta com fantásticas praias, assim como várias 
opções para sair à noite, uma excelente gastronomia baseada em frutos do mar, áreas verdes e uma 
grande variedade de artesanatos. É, sem dúvida, um lugar turístico típico de Oaxaca, com um ambiente 
pitoresco, onde as paisagens e a aventura são ideais para umas férias de praia inesquecíveis. 

PRAIAS EM PUERTO ESCONDIDO
As praias são as principais razões pelas quais Puerto Escondido é tão visitado por turistas de todas as 
partes do mundo, assim como por surfistas professionais. São famosas pelas suas ondas e os amantes 
das ondas chegam neste destino para desafiar o mar e participar em torneios, principalmente na 
Playa Zicaleta, reconhecida como uma das 10 melhores do mundo para a prática deste esporte. Puerto 
Escondido também conta com praias mais tranquilas, ideais para descansar e tomar banhos de sol.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Escondido/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-escondido-por&utm_term=/
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Destino reconhecido pela prática de surfe professional, além 
de outros esportes aquáticos como o mergulho e a pesca

Conta com uma grande riqueza natural e é perfeito para 
atividades eco turísticas 

As principais atividades econômicas são o turismo e a pesca

Um dos destinos de praia mais reconhecidos da costa de 
Oaxaca

Tem uma infraestrutura hoteleira para todo o tipo de orçamentos

Recebe importantes torneios internacionais

Destino pitoresco com um ambiente boémio

PERFIL DE PUERTO ESCONDIDO
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ATRAÇÕES EM PUERTO ESCONDIDO

PRAIAS EM PUERTO ESCONDIDO
As praias são as principais atrações turísticas de Puerto Escondido, onde algumas são ideais 
para nadar tranquilamente e outras, como a Playa Zicatela, que contam com ondas fortes, famosas 
pela prática do surfe e onde se realizam importantes torneios a nível mundial.

As praias mais importantes são:

• Playa Zicatela: Famosa pelas suas ondas fortes e fascinantes, ideais para surfar, assim como os 
seus torneios e eventos culturais.

• Playa Principal: Mais tranquila, conta com serviços hoteleiros e passeios, ideal para pescar, nadar e 
mergulhar.

• Playa Bachoco: É uma das maiores da área, com um ambiente completamente relaxante.

• Playa Marinero: Ideal para ver o pôr-do-sol, surfar e praticar bodysurf

• Playa Carrizalillo: Nesta praia poderá fazer snorkel, nadar ou simplesmente descansar e relaxar 
em algum dos restaurantes da orla. As ondas são moderadas.

• Playa Embarcadero: Perfeita para tomar banhos de sol, nadar nas suas águas tranquilas ou fazer 
um passeio de barco.

• Playa Puerto Angelito: Águas tranquilas, ideais para nadar e fazer snorkel
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SURFAR NA PLAYA ZICATELA
A Playa Zicaleta tem três quilômetros de costa e as suas ondas alcançam os seis metros de altura. 
Esta é a principal razão pela qual se tornou no principal lugar para a prática do surfe a nível nacional e 
o terceiro a nível mundial. Todos os anos, em novembro, centenas de surfistas professionais de todas 
as partes do mundo se juntam nesta praia, para participar em importantes torneios.

GRANJA DE IGUANAS BARRA DEL POTRERO
Esta granja conta com várias espécies de iguanas, como as negras e as verdes. Aqui poderá observar os 
seus ninhos e ovos, além de conhecer muito mais sobre estes animais, que são abundantes na região. A 
granja de iguanas está localizada do lado da ponte do rio Cozoaltepec.
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LAGOA DE MANIALTEPEC 
Está localizada a 15 minutos de Puerto Escondido e apresenta-se rodeada de manguezais, o habitat 
natural de algumas aves aquáticas e de iguanas. Em Manialtepec, a lagoa e o mar se juntam, sendo 
um lugar ideal para alugar um caiaque e remar por toda a área. Além disso, é um ponto perfeito para 
a observação de aves e para apreciar o pôr-do-sol.

VENTANILLA 
A comunidade de Puerto Escondido preocupa-se com a preservação das suas áreas naturais e 
por isso iniciou vários programas ecológicos, como o reflorestamento de manguezais e o aumento 
da população de crocodilos. Ventanilla tem uma granja de crocodilos no seu habitat natural e 
permite apreciar fantásticas aves marinhas.

CENTRO CULTURAL PUERTO ESCONDIDO
A visita deste centro é uma excelente opção se quiser conhecer as origens de Puerto Escondido, até 
porque conta com um museu regional que demonstra a história deste destino, uma coleção de objetos 
antigos e várias fotos da região. Oferece igualmente uma exibição de amostras artísticas e tem uma 
loja de objetos artesanais.

MERGULHO 
Em Puerto Escondido existem igualmente algumas praias onde as ondas não são tão fortes, sendo que 
devido à sua impressionante topografia marinha e às formações rochosas vulcânicas, que são o habitat 
de uma grande quantidade de espécies aquáticas como os peixes de cores, lagostas e as arraias, 
existe um fantástico cenário ideal para a prática do mergulho e poderá apreciar toda esta beleza 
proporcionada pelos recifes.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Escondido/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-escondido-por&utm_term=/
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ZIPOLITE
Se conhecer uma praia nudista estiver na sua lista de coisas a fazer, não perca a oportunidade de 
conhecer Zipolite, localizada a 70 km de Puerto Escondido. É um lugar que vale a pena visitar, quer 
pela sua beleza, quer pelas suas ondas fortes, propícias à prática de vários esportes aquáticos.

JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDAD DEL MAR
Este é um espaço que se dedica à observação e reconhecimento da flora da costa de Oaxaca. Conta 
com um quilômetro e meio de trilhas onde poderá conhecer mais sobre a grande variedade de espécies 
deste habitat.

SNORKEL   
Algumas das melhores praias para esta atividade são Puerto Angelito, uma praia de areia branca 
excelente para nadar e a Plaza Manzanillo onde poderá ir de barco para conhecer as baías.

CENTRO MEXICANO DA TARTARUGA  
Este é o lugar perfeito para estar em contato com a natureza. O Centro Mexicano da Tartaruga tem 
especialistas que se dedicam ao estudo do comportamento e crescimento das tartarugas marinhas. O 
centro exibe diferentes espécies de tartarugas.
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LAGOAS DE CHACAHUA  
Nesta reserva natural poderá passear de barco entre as pequenas ilhas que estão cobertas de 
manguezais, habitat natural de uma grande variedade de aves. Chacahua é composta por três 
lagoas: a Pastoria, Chacahua e a Salinas. Este fantástico lugar oferece praias exóticas, onde o 
mar se junta com as lagoas e é um dos poucos santuários de aves que ainda existe no México.

PESCA ESPORTIVA  
A prática da pesca esportiva é muito comum em Puerto Escondido. A partir de umas 10 milhas da costa, 
já em mar aberto, encontrará uma grande variedade de espécies como o peixe vela, atum, marlim-azul 
e o huachinango (peixe típico do Golfo do México). Graças a abundancia destas espécies, este 
fascinante destino turístico recebe todos os anos, em fevereiro e novembro, importantes torneios de 
pesca esportiva a nível internacional.

ADOQUÍN
Nesta rua encontrará lojas, postos de venda de objetos artesanais, centros de mergulho, restaurantes, 
hotéis e bares. A sua visita a esta parte de Puerto Escondido é obrigatória, até porque aqui poderá 
passear, comer e apreciar o ambiente pitoresco da cidade.

TERMAS DE ATOTONILCO
Estão localizadas a 30 minutos de Puerto Escondido, em San José Manialtepec, onde começa com 
um passeio a cavalo ao longo da orla do rio Manialtepec e pelas encostas montanhosas, até chegar 
nas águas termais e tomar um relaxante banho medicinal. Depois de desfrutar estas águas, siga a 
corrente do rio e aprecie cada detalhe que este lugar oferece.
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GASTRONOMIA EM PUERTO ESCONDIDO

Em Puerto Escondido, tal como em outras partes do estado de Oaxaca, a maioria dos pratos típicos 
são à base de milho, no entanto, neste destino destaca-se o peixe e os frutos do mar, que podem ser 
preparados de muitas maneiras e com ingredientes da região. Pratos como o peixe a la talla, a sopa de 
camarão, a sopa vermelha ou verde de frutos de mar, a sopa de caracol e camarões temperados com 
mezcal são algumas das especialidades da região.

Outras das delicias gastronómicas de Puerto Escondido são os tamales de tichinda, preparados com 
ameijoas de rio, assim como os chapulines (grilos) que se comem em tacos com sal, limão e alho, 
formigas e até a carne de iguana.

Por fazer parte do estado de Oaxaca, a cozinha de Puerto Escondido inclui igualmente pratos como as 
famosas tlayudas (uma tortilha grande tostada, acompanhada de um molho especial, carne, chouriço, 
feijão, couve e o típico queijo de Oaxaca).

Em relação às bebidas, é normal encontrar águas e sorvetes preparados com frutas, assim como o 
tradicional mezcal e o café, em Puerto Escondido, até porque este destino está próximo das regiões 
do café de Oaxaca.

ADOQUÍN
É uma rua pavimentada com pedras em uma famosa área de Puerto Escondido, onde encontrará uma 
grande variedade de restaurantes que propõem uma gastronomia tanto da região e frutos do mar, como 
uma internacional para todos os gostos e orçamentos. A Adoquín reúne igualmente várias baladas, 
bares e comércios.

ÁREA DE PLAYAS
Outras alternativas para provar as delícias da cozinha de Puerto Escondido, assim como pratos da 
cozinha internacional, são os restaurantes localizados nas praias, como Zicatela, Bacocho, Carrizalillo, 
Puerto Angelito, entre muitas outras.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Escondido/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-escondido-por&utm_term=/
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COMPRAS EM PUERTO ESCONDIDO
Se durante a sua viagem a Puerto Escondido quiser comprar algum souvenir, como objetos artesanais, 
tecidos, roupas bordadas à mão, peças em pele e até ingredientes típicos desta região, poderá encontrá-los, 
por exemplo, no centro de Puerto Escondido, em Zicatela, na Adoquín ou no mercado da cidade, lugares 
onde está concentrada a maioria das lojas e comércios, que oferecem uma grande variedade de produtos.

Este destino de praia de Oaxaca não conta com grandes shoppings, no então poderá fazer compras em 
pequenos postos, lojas e mercados que oferecem um ambiente pitoresco e são as melhores opções para 
ir de shopping em Puerto Escondido.

ADOQUÍN 
Esta famosa rua turística está paralela à praia e é, sem dúvida, um ponto de passagem obrigatório para 
os turistas que visitam Puerto Escondido, devido à variedade de serviços, como restaurantes, bares, 
baladas e principalmente os vários comércios. Durante o dia, há dezenas de pequenos postos e muitas 
lojas que oferecem objetos típicos da região, como as peças em barro negro, azulejos, redes, joalharia, 
tecidos bordados à mão, objetos em madeira, peças em pele e alimentos típicos de Oaxaca. 

http://www.bestday.com.br/Puerto_Escondido/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-escondido-por&utm_term=/
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MERCADO BENITO JUÁREZ
Se quiser conhecer mais da vida do dia-a-dia de Puerto Escondido, descobrir vários pratos e comprar 
produtos regionais, como o chocolate, mole, plantas medicinais, chapulines, entre outros, o Mercado 
Benito Juárez é um verdadeiro monumento com a sua mistura de cores, cheiros e ruídos. Aqui encontrará 
igualmente outros pequenos postos que vendem artesanatos da região, assim como aperitivos típicos 
a preços econômicos.  

RINCONADA
Esta é outra área de compras em Puerto Escondido, que está localizada entre a Playa Carrizalillo 
e a área residencial de Bacocho, onde encontrará uma grande variedade de comércios de todos os 
tipos, assim como lojas que oferecem souvenirs deste destino de praia.
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VIDA NOTURNA EM PUERTO ESCONDIDO
Puerto Escondido é um lugar que vive ao máximo a noite, oferecendo várias opções para passar 
bons momentos, através da sua mistura de culturas e nacionalidades, que saem para se divertir 
nas diferentes baladas, bares e praias que estão localizadas nos diferentes pontos da cidade, 
como, por exemplo, na Adoquín.  

ADOQUÍN
É a área da cidade onde estão os melhores bares e baladas de Puerto Escondido, oferecendo 
uma grande variedade de estilos, bebidas, música e claro, um excelente ambiente para passar uma 
divertida noite neste destino de Oaxaca.

ZICATELA
Aqui poderá desfrutar de um bom jantar em algum dos restaurantes de cozinha internacional ou então 
sair para dan¬çar, conhecer outras pessoas ou ir nas baladas e bares que estão abertos até tarde à 
noite e que oferecem um ambiente excepcional.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Escondido/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-escondido-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM PUERTO ESCONDIDO
Nadar ou praticar algum esporte nas fantásticas praias de Puerto Escondido.

Visitar a Adoquín, uma rua turística com lojas de objetos artesanais, bares, baladas e 
restaurantes.

Provar um bom café da região e experimentar o mezcal.

Ir pelo menos a um restaurante que oferece frutos do mar e comida típica da região.

Comprar objetos artesanais e produtos da região quando visitar o mercado e a área da 
Adoquín.

Conhecer as Lagoas de Chacahua, um verdadeiro santuário de aves e que conta com manguezais.

Ir às Lagoas de Manialtepec e ver como o mar se junta com o rio.

Conhecer a reserva ecológica de Ventanilla.

Visitar a praia nudista de Zipolite, que está próxima a Puerto Escondido.

Caminhar pela cidade e descobrir o seu ambiente pitoresco.

Assistir a um torneio de surfe se a sua viagem coincidir com algum evento de novembro.
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