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DESCUBRA PUERTO PEÑASCO
Puerto Peñasco é um oásis turístico na costa de Sonora, a uns 100 km da fronteira com os Estados 

Unidos. A cidade tornou-se rapidamente em um refúgio de férias para milhares de mexicanos e 

estrangeiros que visitam Puerto Peñasco, atraídos pelas suas enormes praias virgens. A paisagem 

está dominada pela grande presença de casas, condomínios e edificações. Aqui encontrará tudo o 

que pode esperar de um destino turístico de primeira classe, incluindo campos de golfe e enormes 

resorts.

Por ser um destino em pleno desenvolvimento e pelos seus mais de 100 quilômetros de costa, 

Puerto Peñasco é igualmente um paraíso para investidores e agentes imobiliários. A indústria 

local da construção civil mantém um ritmo de crescimento acelerado e existem vários complexos 

que se estão a desenvolver simultaneamente.

http://www.bestday.com.br/Puerto-Penasco/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-penasco-por&utm_term=/
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UM DESTINO PARA TODOS  
Puerto Peñasco foi-se tornando no destino favorito de centenas de universitários americanos que via-
jam desde os estados mais a Sul dos Estados Unidos para aproveitar as praias e a vida noturna da 
cidade. É igualmente um lugar ideal para turistas aposentados e idosos que podem passar períodos 
de férias mais largos, desfrutando da tranquilidade de uma grande casa ou de um condomínio privativo 
à beira mar.

Puerto Peñasco começou, recentemente, a chamar a atenção do turismo de negócios, devido à grande 
quantidade de hotéis a tarifas acessíveis e às boas instalações para eventos e convenções.
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Destino turístico de praia preferido por aposentados 
americanos, assim como por jovens (spring breakers) 
durante abril e maio.

Lugar atrativo para investidores e agentes imobiliários.

Ideal para a pesca esportiva, mergulho e turismo de 
aventura.

Grande infraestrutura hoteleira.

Paisagens desérticas fantásticas.

PERFIL DE PUERTO PEÑASCO
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ATRAÇÕES EM PUERTO PEÑASCO

Há muitos atrativos por descobrir em Puerto Peñasco e nos seus arredores. A cidade conta com dois 
campos de golfe, um deles com espetaculares vistas ao Mar de Cortés. Nos arredores poderá visitar 
algumas reservas ecológicas e praticar atividades como a caça, o montanhismo, o sandboard ou alugar 
um ATV para passear pelas ruas da cidade ou nas dunas das praias.

Graças aos seus mais de 100 quilômetros de costa, Puerto Peñasco oferece uma grande variedade de 
atividades aquáticas, como o caiaque, vela, pesca esportiva e mergulho.

PRAIAS  
As praias de Puerto Peñasco são o cenário perfeito para a prática de esportes aquáticos como a pesca, 
vela, mergulho, snorkel e a observação de espécies marinhas.

• Sandy Beach: As ondas são tranquilas e está rodeada por edificações turísticas modernas.

• Playa Hermosa: Muito frequentada e onde poderá praticar esportes aquáticos. 

• Playa Mirador: Oferece a oportunidade de nadar em águas tranquilas e transparentes, além de 
contar com uma localização privilegiada já que está junto ao porto.  

• Playa Las Conchas: Localizada em uma exclusiva zona residencial, cujo atrativo principal é a claridade 
das suas águas e a areia fina nos seus vários quilômetros de extensão.

http://www.bestday.com.br/Puerto-Penasco/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-penasco-por&utm_term=/
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MALECÓN 
É um lugar fantástico para observar os espetaculares finais de tarde em Puerto Peñasco. Esta área 
conta com a Plaza Luis Donaldo Colosio e a reconhecida escultura “El Camaronero”. O Malecón está 
rodeado de restaurantes, bares e comércios de artesanatos da região. 

PESCA ESPORTIVA
As generosas águas de Puerto Peñasco oferecem aos fãs da pesca esportiva uma variedade de 
espécies muito procuradas. A praia Las Conchas e as outras praias de La Choya contam com 
uma grande abundância de peixes, como o linguado, esqualo e corvina. A caminho da Ilha San 
Jorge encontrará, durante todo o ano, espécies como o dourado, linguado, peixe-espada e o marlim, 
assim como a famosa espécie conhecida como a pescada, que pode chegar até aos 450 kg..
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RESERVA DA BIOSFERA EL PINACATE E GRAN DESIERTO DE ALTAR
Trata-se de uma área natural protegida com uma extensão de 714 557 hectares de beleza exótica 
natural. Aproximadamente três quartos da sua extensão, estão cobertos por dunas móveis e o resto 
é constituído pela área vulcânica de El Pinacate, com aproximadamente 400 estruturas vulcânicas, 
entre as quais se distinguem as crateras El Elegante, o Cerro Colorado e o Mc. Dougal. Devido às 
semelhanças que este lugar tem com a superfície lunar, foi utilizado pela NASA como treinamento para 
as suas viagens à lua.

O El Pinacate e o Gran Desierto de Altar são ideais para a prática de atividades, como o ciclismo de 
montanha, o campismo e a caça. De novembro a março é permitida a caça de espécies, como o 
borrego cimarrón e o veado bura. Dependendo da temporada, pode-se também realizar a caça de aves 
aquáticas, pombos e codornizes.

AQUÁRIO CETMAR 
É um centro de estudos marinhos que permite o acesso ao público em geral, onde poderá aprender tudo 
o que está relacionado com as espécies que vivem nas profundidades do mar, como a jamanta, tartarugas, 
polvos e outras numerosas variedades de peixes que habitam no Golfo da Califórnia. 

BAÍA E A ILHA SAN JORGE
Localizada entre Caborca e Puerto Peñasco, com uma área de 130 km2, a Baía e a Ilha San Jorge 
foram declaradas como uma área de reserva federal. Este lugar alberga uma grande variedade de 
aves e oferece momentos espetaculares observando a população de lobos-marinhos, considerada 
como a mais importante a nível nacional. Aqui é possível praticar a pesca esportiva, snorkel e o 
mergulho, até porque a área oferece águas mornas e uma boa visibilidade durante a maré baixa.

CENTRO INTERCULTURAL DE ESTUDOS DE DESERTOS E OCEANOS 
(CEDO)  

Este centro didático está localizado em Las Conchas e exibe o esqueleto de uma baleia gigante. As 
suas instalações mostram uma grande coleção de ossos de mamíferos marinhos e aves, assim como 
jardins que expõem uma extensa amostra de diferentes tipos de plantas desta região desértica. Também 
oferece excursões ao deserto, à produção de ostras, ilhas e ao estuário, assim como à região vulcânica 
de Pinacate.
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GASTRONOMIA EM PUERTO PEÑASCO
Devido ao crescimento da cidade a um ritmo acelerado, a quantidade de lugares para provar a gastronomia 
local aumenta constantemente, multiplicando-se as opções, os tipos de comida e os cenários para comer.

Por ser uma cidade costeira, os pratos à base de frutos do mar predominam, especialmente o camarão, 
que é considerado o ingrediente principal de muitas receitas. Não se esqueça de provar os Camarões 
Costa Brava, recheados com queijo, envoltos com toucinho e banhados com um molho de maça, mel e 
vinho.

Em Puerto Peñasco também abundam os lugares para desfrutar da comida mexicana e pratos regionais, 
tais como o tradicional Pescado Zarandeado, envolto por uma casca de banana e assado nas brasas ou 
a Caguamante, que é preparada com filete de jamanta frito em manteiga de porco.

AQUÍ ES CON FLAVIO
É um típico restaurante de frutos do mar com especialidades mexicanas. O temperamento é 
excelente, as porções são generosas e o serviço é de qualidade. Estas são as razões, pelas quais 
este restaurante tornou-se um dos favoritos pela população local durante mais de 30 anos. A sua 
sacada com vista para a praia e a sua localização central, fazem deste lugar agradável para comer, 
aproveitando o final de tarde e coquetéis exóticos.

LA CASA DEL CAPITÁN
Está localizado na parte mais alta da montanha Cerro de la Ballena e oferece vistas incríveis para o 
mar, assim como paisagens panorâmicas de Puerto Peñasco. Inaugurado a mais de 20 anos, serve 
comida mexicana, frutos do mar, carnes e outras especialidades que deliciam todos os visitantes. Para 
apreciar os melhores finais de tarde de Puerto Peñasco, recomendámos que escolha uma mesa no exterior.

http://www.bestday.com.br/Puerto-Penasco/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-penasco-por&utm_term=/
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THE POINT RESTAURANT  
O The Point é uma alternativa para os amantes da comida mexicana e frutos do mar. A sua principal 
característica é a arquitetura original, até porque foi construído a partir de uma espécie de pilha-moradia 
dentro do mar. O restaurante conta com uma grande sacada, ideal para apreciar excelentes vistas para 
o mar e um pôr-do-sol que o deixará fascinado.

DELFÍN AMIGABLE   
O Delfín Amigable é um dos restaurantes mais tradicionais e prestigiosos de Puerto Peñasco, com um 
cardápio criativo, de especialidades mexicanas e frutos do mar. Oferece uma fantástica decoração que 
engloba elementos muito originais, incluindo detalhes artesanais e fotografias da Revolução Mexicana.  
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COMPRAS EM PUERTO PEÑASCO

ÁREAS DE ARTESANATO DE PUERTO PEÑASCO
Os artesãos têm imenso orgulho nas suas obras que incluem uma grande variedade de peças em 
barro, formas elegantes criadas com madeira de “palo fierro” (um tipo de madeira da região), pulseiras 
e colares feitos com acessórios de conchas marinhas. Na área de Puerto Peñasco conhecida como a 
“Zona de Curious” poderá encontrar muitos souvenirs. Algumas outras áreas que se destacam são o 
Malecón, a Avenida 13 e a Cholla Bay, conhecida igualmente como “Cholla Mall” ou “Rodeo Drive”.

ALGUNOS LUGARES PARA FAZER COMPRAS
• Desert Boutique: Especializada em roupa para o frio 

• Galería del Mar Bermejo: Loja de artesanatos com roupa feita à mão, joalharia de prata e outros 
acessórios artesanais.

• Tequila Factory: Mistura os conceitos de galeria, museu, sala de exposições e vendas, 
onde poderá descobrir o processo da produção de tequila e encontrará uma grande variedade 
de marcas desta bebida tradicionalmente mexicana.

http://www.bestday.com.br/Puerto-Penasco/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-penasco-por&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EM PUERTO PEÑASCO
Durante a noite são muitas as pessoas que percorrem Puerto Peñasco e apreciam as inúmeras opções 
da vida noturna local. No entanto, abril e maio são os meses em que aumenta a quantidade de jovens 
nas ruas, bares e baladas. A razão é muito simples: estes são os meses em que centenas de estudantes 
universitários americanos desfrutam das férias conhecidas como o “Spring Break”, em que muitos viajam 
para as praias de Puerto Peñasco.

O Malecón, a área do Mirante e Las Conchas juntam a maioria das baladas e bares, muitos deles em 
frente da praia ou com vista para o mar. Seja para tomar um copo ou para dançar até ao nascer do sol, a 
animada vida noturna de Puerto Peñasco oferece bastantes opções.

JJ’S CANTINA
JJ’s Cantina tem a fama de ser o primeiro bar que inaugurou em Puerto Peñasco. Atualmente é um 
dos lugares favoritos dos locais e acolhe diversos eventos durante todo o ano, incluindo festivais de 
música, torneios de pesca e bandas ao vivo.

PINK CADILLAC  

Pink Cadillac é o melhor lugar de festa na área 
do Mirante, juntando o ambiente de um restaurante 
com um sports bar de decoração original, telas 
para ver os seus partidos favoritos e ouvir a melhor 
música eletrônica.

http://www.bestday.com.br/Puerto-Penasco/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-penasco-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM PUERTO PEÑASCO
Praticar o mergulho, snorkel ou a pesca esportiva no Mar de Cortés, conhecido 
como o “Aquário do Mundo”.

Tomar banhos de sol e descansar nas suas fantásticas praias.

Passear no Malecón e apreciar os fabulosos finais de tarde.

Provar algum prato tradicional de frutos do mar como a Caguamanta ou o Pescado 
Zarandeado.

Explorar a Reserva da Biosfera El Pinacate e o Gran Desierto de Altar.

Passear em um ATV pelas ruas da cidade ou nas dunas do deserto.

Se divertir em algum dos bares locais.
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