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DESCUBRA PUERTO VALLARTA
Quando você pensa na Riviera Mexicana, com suas praias cercadas por palmeiras, exuberante vegetação 
e elegantes hotéis, muitos lugares vêm à mente, mas nenhum destino exemplicfica melhor as típicas 
férias de praia do México que Puerto Vallarta. Puerto Vallarta está localizado no litoral da Baía de 
Banderas, a maior baía do México e a segunda maior da América do Norte.

Puerto Vallarta oferece com uma grande variedade de atrações e opções de entretenimento, e sempre 
há algo especial para cada estilo, desde férias em família até férias românticas. Há muitos eventos 
culturais e apresentações, emocionantes excursões na floresta, dias relaxantes na praia e inúmeros 
refúgios românticos.

Uma moderna marina e um porto de cruzeiros atraem visitantes em barcos e iates de todo o mundo. A 
vida noturna oferece muitas opções de casas noturnas e uma grande variedade de restaurantes que 
estão prontos para agradar os paladares mais exigentes.

PRAIAS
Puerto Vallarta é um paraíso para quem deseja aproveitar as atividades de praia, desde observação 
de baleias até um passeio de paraquedas. O windsurfe, o snorkeling, o mergulho, o jet ski ou a pesca 
estão à sua disposição. As ondas são calmas na maior parte das praias e seguras para nadar durante 
todo o ano. Entre as praias mais importantes estão: Playa de Oro, Playa de los Muertos, Playa 
Mismaloya, Destiladeras e muito mais.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ferias-Familiares/Hoteis/Puerto_Vallarta/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ferias-Romanticas/Hoteis/Puerto_Vallarta/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
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Destino ideal para lua de mel e ecoturismo.

Ampla variedade de entretenimento noturno.

Inúmeras praias e enseadas.

Entardeceres românticos.

Ideal para os aficionados pelos esportes aquáticos.

Lugar de observação das baleias jubarte.

Grande consciência eco turística.

Vários campos de golfe.

Festivais e exposições culturais e gastronômicas.

Importante presença da comunidade LGBT.

Extensa variedade de restaurantes de classe internacional.

PERFIL DE PUERTO
VALLARTA
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A geografia ao redor de Puerto Vallarta é simplesmente extraordinária. Localizado na maior baía do 
México, oferece desde ilhas e falésias, até bonitas praias onde o terreno se eleva e cria a Serra Madre 
Ocidental, com sua floresta cor esmeralda, oferecendo entardeceres de beleza incomparável.

Uma paisagem fascinante só pode ser o cenário para incríveis aventuras. Embaixo d’água, na superfície, 
na praia, nas montanhas, na floresta e até na cidade, Puerto Vallarta oferece aos seus visitantes todo 
tipo de atividade pra se exercitar, emocionar ou relaxar e descansar.

PRAIAS
Playa de Oro é uma grande praia com algumas áreas rochosas e é popular pelos esportes aquáticos. 
Mais ao norte, próximas à Punta Mita, as praias da Baía de Banderas são limpas e tranquilas. No 
inverno estão disponíveis muitas excursões para observar baleias jubarte.

Uma das praias mais famosas de Puerto Vallarta é a Playa de los Muertos, localizada ao sul do 
calçadão e do Rio Cuale. Está delineada com vários hotéis e restaurantes sobre a praia e normalmente 
é muito agitada: pessoas aproveitando o dia e jantando ou passeando durante a noite. Os restaurantes 
e bares nesta região são ideais para presenciar os famosos pores do sol de Vallarta.

Ao sul da cidade encontrará Playa Mismaloya e Boca de Tomatlán, as últimas duas praias acessíveis 
pela rodovia, excelentes para relaxar e nadar. Aqui é possível contratar barcos que levam à Yelapa, Las 
Animas ou Quimixto.

Destiladeras é uma das praias mais populares na região norte. Snorkeling, windsurfe e observação de 
aves são também ótimas atividades no Santuário de Aves das Ilhas Marietas.

ATRAÇÕES EM PUERTO VALLARTA

http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
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ZONA ROMÂNTICA
A Zona Romântica de Puerto Vallarta, também 
conhecida como Velho Vallarta é a parte 
mais antiga da cidade, com ruas de pedras, 
edifícios brancos com tetos de telha vermelha. 
Em geral,  é considerada a parte sul até o 
início de Conchas Chinas, com suas casas 
com maravilhosas vistas desde as montanhas.

Aqui a vida é tranquila entre o mar e as montanhas. 
Não se esqueça de visitar e tirar fotos em frente à 
Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe.

CALÇADÃO
Um dos aspectos mais tradicionais e bonitos 
de Puerto Vallarta pode ser encontrado ao 
longo do calçadão. Um passeio diurno, ao 
entardecer ou durante a noite sempre se torna 
divertido e interessante. O lado do mar te 
deixará impressionado com sua beleza e o lado 
da rua com lojas, bares, restaurantes e casas 
noturnas. Admire as esculturas que encontrará 
enquanto percorre o belo Calçadão de Puerto 
Vallarta.

ESPORTES AQUÁTICOS
A Baía de Banderas é um extenso paraíso para todo o tipo de esportes aquáticos. A maioria é possível 
contratar próximo ou nas instalações do seu hotel. Os mais populares são o esqui aquático, windsurfing, 
pesca em mar aberto, mergulho, snorkeling, excursões em iate, caiaques, parasailing e passeios 
em banana.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
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OBSERVAÇÃO DE BALEIAS
Depois de atravessar águas geladas em busca do calor tropical, as baleias jubartes chegam ao litoral 
de Puerto Vallarta para acasalar e dar à luz. Durante anos, as baleias têm surpreendido o homem com 
seus saltos espetaculares e seus cantos melancólicos. Em Puerto Vallarta existem expedições de 
observação que vão perto o suficiente para que consiga ver as mães nadando com suas crias ou dando 
piruetas no ar.

ENSEADAS
Esta área isolada do litoral sul da Baía de Banderas é acessível apenas por mar, uma vez que é cercado 
por altas montanhas e exuberante floresta. Tudo isso ajuda a manter o ambiente quase intacto. Na 
praia esperam redes sob a sombra de palmeiras.
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NADO COM GOLFINHOS
O nado com golfinhos é uma experiência inesquecível. Em Puerto Vallarta há muitos golfinários que 

oferecem programas educativos que proporcionam a oportunidade extraordinária de interagir com os 

incríveis golfinhos Nariz de Garrafa do Pacífico, além de aprender mais destas surpreendentes criaturas. 

Esta aventura não é exclusiva para quem sabe nadar, pois há programas que permitem acariciá-los e 

admirá-los desde uma plataforma de pouca profundidade.

OS ARCOS
Os Arcos são formações rochosas em frente ao litoral da Baia de Banderas. É um ponto importante 

para fazer snorkeling e mergulho, já que conta com cavernas esculpidas pelo tempo onde conhecerá 

uma grande variedade de fauna marinha.
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AS ILHAS MARIETAS
É um pequeno conjunto de ilhas em frente à Punta de Mita que são consideradas um santuário 
ecológico para várias espécies de aves, arraias gigantes, golfinhos e baleias. Conta com formações 
rochosas únicas, como uma pequena praia escondida dentro de uma caverna. Seu ecossistema de 

recifes oferece uma oportunidade única para fazer snorkeling e mergulho. Sendo uma área protegida, 

o governo permite apenas visita de grupos de tours qualificados, para manter os esforços de conservação 

ao máximo. Consulte-os aqui!

MARINA VALLARTA
Com uma escultura de uma grande baleia na entrada, a Marina Vallarta é uma das regiões mais 
exclusivas da cidade, com shoppings, praia e grandes resorts. Desde esta marina saem a maioria 

dos operadores de tour de pesca em iates e barcos, bem como taxis aquáticos para outras partes 

da baía, além disso, a parte sul da marina serve como porto para cruzeiros. É ideal para um tranquilo 

passeio durante a tarde, aproveitando os restaurantes, lojas e pores do sol românticos. Aqui também 

se encontra um campo de golfe profissional de 18 buracos.
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GASTRONOMIA EM PUERTO VALLARTA

FESTIVAL INTERNACIONAL GOURMET
Por mais de 20 anos Puerto Vallarta tem sido anfitriã do Festival Internacional Gourmet, onde participam 
renomados chefes nacionais e de todo o mundo, e que serve como um fórum de troca que deu à cozinha 
de Vallarta um caráter muito especial todos os anos durante o mês de novembro.

Muitos dos restaurantes em Puerto Vallarta estão 
distribuídos ao longo do Calçadão e pelas ruelas 
do centro ou Zona Romântica. Os sabores da 
cozinha deste belo porto lhe deram a fama de 
capital culinária, tornando-se sede de festivais 
gastronômicos. Aqui não apenas encontrará 
representada a diversidade gastronômica do México, 
mas também ficará surpreso com sofisticadas e 
vanguardistas tendências culinárias.

Os ambientes são os mais variados, desde um 
restaurante de praia sob um arejado quiosque, até 
edifícios coloniais restaurados, com o toque pitoresco 
dado pelas estreitas ruas de paralelepípedos 
da cidade ou os sofisticados restaurantes dentro 
dos hotéis.

Por estar localizado no litoral, Puerto Vallarta 
oferece uma enorme quantidade de pratos de peixes 
e frutos do mar, como tacos de peixe, coquetel 
de camarões, ceviche de marlin e incluso pozole 
de camarão, além da bebida oficial do estado, a 
tequila, que geralmente nesta região é preparada 
em coquetéis, como a clássica Margarita.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
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RESTAURANT WEEK PUERTO VALLARTA
O Restaurante Week Puerto Vallarta acontece anualmente nas últimas duas semanas de Maio, desde 
2005. Nele participam vários dos restaurantes mais importantes de Puerto Vallarta. Durante estes dias 
são oferecidos cardápios de três tempos a preços especiais, oferecendo a oportunidade única a 
visitantes e moradores de aproveitarem diferentes influências gastronômicas. Não deixe de reservar um 
lugar nos restaurantes participantes com antecedência, pois os lugares esgotam rapidamente!

VALLARTA WINE FEST
O Vallarta Wine Fest, em março, oferece aos visitantes uma experiência cultural do vinho como 
acompanhamento, usos culinários e expressões artísticas relacionadas. Prove alguns dos vinhos mais 
nobres do mundo, importados especialmente para este evento. Igualmente são expostos queijos, frios e 
pães artesanais que complementam o sabor desta bebida. Durante o Wine Fest, um país convidado 
demonstra sua história com o vinho, sua cultura e experiência do vinho, enquanto os sommeliers do país se 
reúnem em restaurantes participantes, compartilhando seus conhecimentos e assessorando os interessados.
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CAFÉ DES ARTISTES
De todos os lugares para comer em Puerto Vallarta, este é sem dúvida o que oefrece a mais fina arte 
culinária Mexicana. Conta com um espaço muito vanguardista, atenção personalizada, uma extensa 
adega e uma criativa cozinha. Toda uma experiência em restaurantes sofisticados.

LE KLIFF 
Quase na beirada de um penhasco está o espetacular restaurante Le Kliff, um dos mais famosos de 
Puerto Vallarta pelo seu excelente serviço e gastronomia de classe mundial. Sob o grande quiosque de 
Le Kliff, mesmo que está nos livros de recordes Guiness por ser o maior do mundo e por ser feito 100% 
à mão, poderá aproveitar uma magnífica vista ao mar e uma deliciosa cozinha regional.
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As compras em Puerto Vallarta estão muito focadas nos artesanatos, já que este belo porto tem sido 
desde muito tempo uma meca para os artesãos do México. As lojas oferecem uma grande quantidade 
de arte regional e de todo o país, além da joalheria mais fina e os mais surpreendentes produtos, tanto 
nos mercados de artesanatos, como nos mais modernos shoppings.

ARTESANATOS
Existe uma grande variedade de artesanatos, como máscaras, roupa, cobertores, vidro, cobre, prata, 
madeira talhada, sandálias de couro, ingredientes culinários e bebidas. Procure especialmente os 
artesanatos huicholes, o grupo indígena da região, com seus vibrantes desenhos e cores que cativam 
os olhos e o coração. Aproveite o Tianguis Cultural na rua Basilio Badillo aos sábados para encontrar 
artesanatos caseiros e comidas tradicionais.

COMPRAS EM PUERTO VALLARTA

http://www.bestday.com.mx/Puerto_Vallarta/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
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GALERIAS DE ARTE
Puerto Vallarta tem uma alma artística que se 

manifesta na quantidade de galerias de arte 

existentes na cidade. São de reconhecidos 

artistas e escultores mexicanos cujos coloridos 

e originais trabalhos alcançam até vários metros 

de altura, bem como formas muito peculiares 

de animais ou pessoas, joias e acessórios. 

Estas galerias estão principalmente na Zona 
Romântica e no Calçadão.

MERCADO DE ARTESENATOS
Dois lugares onde poderá adquirir uma boa e 

original seleção de artesanatos de todo o 

México são o Mercado Municipal, localizado 

perto da Plaza de las Armas, e o Mercado 
Municipal del Cuale, localizado às margens 

do Rio Cuale, no centro histórico de Puerto 

Vallarta. Em ambos os lugares encontrará 

uma chamativa seleção de artesanatos, roupa 

típica, joias e muitas outras coisas que certamente 

irá cativá-lo.

REGIÃO DO CALÇADÃO
Na região do calçadão encontrará vários artistas 
locais e de outras cidades vendendo originais 

obras de arte: pinturas em diferentes técnicas, 

esculturas e joias. Cruzando a rua do Calçadão, 

na Avenida México, encontrará desde pequenas 

barracas improvisadas com artesanatos da região, 

até elegantes joalherias e lojas de roupas de 

designers locais.
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VIDA NOTURNA EM PUERTO VALLARTA
A noite em Puerto Vallarta conta com opções para quem gosta de ficar acordado até tarde da noite 

e oferece uma gama muito ampla, variando de populares cantinas com música ao vivo tradicional 

Mexicana, modernos lounges com o mais atual da música eletrônica europeia e até mesmo populares 

bares de rock. Há também outras opções de lual e à luz das velas para aproveitar a vida noturna em 

Puerto Vallarta.

REGIÃO DO CALÇADÃO
As noites em Puerto Vallarta geralmente começam ao pôr-do-sol, nas varandas dos restaurantes e 

bares que cercam o calçadão. Desde ali é possível ver sobre o calçadão interpretações improvisadas 

de grupos de música variada, o que constitui um espetáculo gratuito e oportuno. É também aqui onde 

se concentram várias das mais populares e concorridas casas noturnas e lounges famosos em Puerto 

Vallarta. Não deixe de visitá-los!

http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
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BARES E CLUBES GAY 
Como é conhecido, Puerto Vallarta é um destino 
Gay Friendly para viajar nas férias, já que conta 
com uma importante presença da comunidade 
LGBT, como Guadalajara. Cruzando a ponte, ao 
sul do Rio Cuale, está concentrada a maioria dos 
bares e clubes gay, que são recomendados a 
visitar mais tarde da noite.

Os principais estão sobre as ruas Olas Altas e 
Lázaro Cárdenas.

RESORTS
Uma opção a mais está dentro dos hotéis em Puerto Vallarta, a maioria deles oferecem divertidos 
espetáculos noturnos e Festas Mexicanas a cada semana. Alguns contam até com cassinos e 
exclusivos lounges temáticos. Também há os que organizam lual na praia para aproveitar as estrelas 
e uma grande fogueira.

MARINA VALLARTA
Há sofisticadas casas noturnas na Marina Vallarta com música pop. Uma visita a estes lugares é 
praticamente obrigatória. Nestas casas poderá divertir-se em uma Festa de Espuma com a música de DJ’s.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM PUERTO VALLARTA
Aproveite suas praias com uma margarita bem gelada preparada com tequila.

Aproveite os festivais gastronômicos em Puerto Vallarta.

Divirta-se muito com sua animada vida noturna.

Mergulhe nos Arcos e no resto da Baía de Banderas.

Nade com os golfinhos.

Faça um tour de observação de baleias entre janeiro e março.

Passe a tarde caminhando pelo calçadão e admire suas diversas esculturas.

Comtemple as bonitas obras de arte em suas variadas galerias.

Faça um passeio de aventura na floresta.

Vá às compras nos shoppings e mercados e leve algum artesanato huichol.

Percorra a Zona Romântica de Puerto Vallarta.

Visite a Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe.

http://www.bestday.com.br/Puerto_Vallarta/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-vallarta-por&utm_term=/
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