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DESCUBRA REYNOSA
Localizada na fronteira norte da República Mexicana, a cidade de Reynosa é a porta de entrada para o 
México muito utilizada pelos turistas americanos. Percorrendo suas ruas sentirá o aroma do delicioso 
cabrito assado e poderá ouvir a música nortenha e de banda, que dão à cidade uma atmosfera 
característica que oferece as boas-vindas aos seus visitantes.

Reynosa é uma cidade colonial que se desenvolveu de acordo com as necessidades de seus moradores, 
até converter-se na cidade mais populosa do estado de Tamaulipas e a que possui o maior 
crescimento industrial da região. A paisagem de Reynosa é formada pelo importante Rio Bravo, 
grandes armazéns, ao constante movimento de pessoas e carros nas três pontes que atravessam 
para os Estados Unidos, bem como por uma atmosfera comercial impregnada de influência americana.

NEGÓCIOS EM REYNOSA
Esta cidade é bastante visitada por executivos, 
empresários e capitalistas nacionais e estrangeiros, 
que aproveitam as facilidades das instalações e 
serviços oferecidas pelos principais parques 
industriais e as muitas maquiladoras que se 
desenvolveram na região, bem como a praticidade 
da Ponte Internacional que conecta com Reynosa 
o vizinho estado do Texas e as cidades de Pharr, 
Hidalgo e McAllen. A cidade de Reynosa também 
conta com fácil acesso à Monterrey e outras 
importantes metrópoles do centro mexicano.

http://www.bestday.com.br/Reynosa/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Reynosa/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Reynosa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
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Cidade de negócios e comércio industrial.

Numerosas maquiladoras.

Forte influência americana na cultura comercial

Três Pontes Internacionais que fazem fronteira com os 
Estados Unidos.

Excelente infraestrutura para o turismo de negócios.

PERFIL DE REYNOSA
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ATRAÇÕES EM REYNOSA

PARQUE CULTURAL REYNOSA
Este espetacular espaço construído com uma arquitetura de vanguarda está localizado perto da lagoa 
La Escondida, em um terreno de 38 hectares que inclui: um salão de convenções, galerias de arte, 
teatros, salão de projeções e muito mais. Além disso, conta com magníficos espaços arborizados ao 
ar livre, fontes, uma ciclopista, trilhas, mirantes, playground, uma área com aparelhos para exercícios 
e um píer. Perfeito para momentos de lazer com a família.

MUSEU HISTÓRICO DE REYNOSA
O museu está instalado em uma casa antiga 
construída completamente com pedras, que em 
si já é uma peça do museu. Fundado no século XIX 
e princípios do século XX exibe móveis, objetos 
arqueológicos, utensílios de agricultura e gado, 
armas antigas, fotografias e muitas outras coisas 
de grande importância histórica.

A principal atração de Reynosa são os diversos calçadões comerciais, templos e museus. Esta 
cidade de origem colonial conta também com lugares históricos interessantes, bem como modernas 
praçascom uma harmoniosa arquitetura, onde é possível caminhar por horas, observando o tranquilo 
estilo de vida de seus moradores em contraste com o agitado movimento nos parques industriais, 
paisagem esta, muito comum nesta região ao norte de Tamaulipas.

PARQUE LA ESCONDIDA
Passe um dia inesquecível caminhando entre bosques maciços em contato com a natureza neste 
parque que conta com mais de 300 hectares de áreas naturais, onde encontrará espécies endêmicas 
da flora e da fauna. O parque também disponibiliza excelentes espaços esportivos e recreativos para 
toda a família.
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CATEDRAL DE REYNOSA
A cidade de Reynosa conta com uma encantadora 
Catedral cuja visita não pode faltar em seu itinerário 
de viagem. Este belíssimo monumento arquitetônico 
construído em estilo neoclássico é um dos principais 
pontos turísticos da cidade e ao seu lado se encontra 
o tradicional e bonito templo em homenagem a 
Nossa Senhora de Guadalupe, que fazia parte de 
uma antiga missão franciscana construída em 
1798, onde por várias gerações foram celebradas 
as cerimônias de casamentos e batismos.

LA PLAYITA
O centro recreativo La Playita está localizado 
às margens do Rio Bravo, na altura da Barragem 
Anzaldúas e conta com playground, quiosques, 
churrasqueiras, quadra de voleibol, quadra 
de futebol de praia e barcos a remo, bem 
como múltiplas atividades. Este centro é o 
mais popular entre as famílias de Reynosa por 
ser um lugar onde a água e a natureza convidam 
ao descanso e a recreação.

ZOOLÓGICO DE REYNOSA
Neste magnífico lugar terá a oportunidade de 
estar em contato com a natureza em uma 
paradisíaca área às margens do Rio Bravo, onde 
poderá conhecer espécies de animais do mundo 
inteiro, seja fazendo um safari em um veículos 
off-road, bem como aprendendo de uma maneira 
divertida tudo sobre os cuidados e criação dos 
animais de fazenda, ou também realizando 
atividades aquáticas no Lago Encantado, 
passeando de iate pelo rio ou simplesmente 
convivendo com a família ou amigos nas áreas 
esportivas, quiosques e áreas para piqueniques.

http://www.bestday.com.br/Reynosa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
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GASTRONOMIA EM REYNOSA
A gastronomia de Reynosa é constituída por uma saborosa mistura de pratos procedentes do litoral do 
estado de Tamaulipas, no Golfo do México, cujos principais ingredientes são os peixes e os frutos do 
mar, bem como pelo tradicional cabrito e as carnes assadas do norte do país e a enorme influência 
da comida americana “Tex-Mex”, com seus suculentos cortes de carne acompanhados de substanciais 
“gravys” (adereços).

Quando o assunto é cardápio, ambiente e preços existem múltiplas opções de restaurantes na cidade, 
todos eles com um excelente atendimento e saborosos pratos que conquistam até os clientes mais exigentes.

TAMALES (ESPÉCIE DE PAMONHA)
Os tamales de Reynosa e de todo Tamaulipas são 
especiais por causa do tempero e de seu processo de 
preparação. Os tamales são preparados com uma 
massa de milho, recheados com carne desfiada 
de porco ou de boi, temperadas com especiarias 
que lhe dão um riquíssimo sabor. Os tamales de 
Tamaulipas são menores que os de outros lugares, 
o que permite que se cozinhem mais rápido e que 
o sabor do recheio se espalhe sobre a massa. 
Seja fervido ou assado, o seu sabor é excelente.

http://www.bestday.com.br/Reynosa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
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A RUA DO TACO
Assim é chamada popularmente a Rua Oaxaca em Reynosa, onde estão concentrados vários 
restaurantes tradicionais de tacos, assim como um grande mercado gastronômico com inúmeras 
barracas com uma variada versão deste famoso prato mexicano, além dos clássicos vendedores 
ambulantes. Dia e noite, você poderá visitar esta famosa rua, com total segurança, para degustar 
alguns destes deliciosos tacos 100 % mexicanos.

CABRITO ASSADO
Definitivamente você tem que provar o cabrito 
assado quando estiver de visita em Reynosa. Uma 
imagem clássica na cidade é expor nas janelas e 
estandes dos restaurantes seus cabritos assados 
“ao pastor” (espécie de churrasco grego), deixando 
que seu delicioso e suave aroma o convide a entrar 
e degustar. Dependendo do tempero de cada 
lugar, poderá encontrar os cabritos marinados 
com limões e especiarias ou simplesmente 
defumados à lenha ou carvão.

http://www.bestday.com.br/Reynosa/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
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PEIXES E FRUTOS DO MAR
Os restaurantes de frutos do mar são comuns na cidade, devido ao Rio Bravo com sua oferta de 
espécies de água doce, como a truta, e também as praias de Tamaulipas no Golfo do México que 
permitem que você saborei camarões frescos, polvo, pargos, ostras e caranguejos entre outros 
produtos. Você poderá saboreá-los em um coquetel, no ceviche (espécie de salada com frutos do mar), 
a milanesa, envolvidos em papel, na manteiga, ao molho de alho ou como preferir!  

FAST-FOOD
Em todos os lados da cidade se encontram grandes anúncios luminosos, exemplo de uma forte influência 
americana, que fazem a publicidade de inúmeras e conhecidas redes de franquias de fast food, tais como 
as de pizzas, frango frito, hambúrgueres e também de máquinas de refrigerantes.

GORDITAS E BURRITOS
Uma variação dos clássicos tacos que se tornou uma tradição em Tamaulipas. As gorditas e os 
burritos são feitos com uma massa de farinha de trigo ou com a mistura das farinhas de trigo e de 
milho. As Gorditas são tostadas em uma prancha para depois serem recheadas com deliciosos 
ensopados, como os de carne, batatas, frango e outros. Os burritos são tortilhas de farinha de trigo 
assadas, que envolvem os ensopados. Uma delícia!
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COMPRAS EM REYNOSA
Ao visitar este ponto da fronteira você deve verificar seu guarda-roupa, pois durante os verões no norte 
de Tamaulipas, em um dia comum, a temperatura pode ultrapassar os 40° C à sombra, enquanto no 
inverno a temperatura pode baixar até. -10 ° C. Se não tem roupas adequadas, esse é o melhor pretexto 
para fazer compras nos grandes shoppings centers da cidade, os quais possuem influência americana, 
ou também ir de “shopping” à McAllen no Texas, em cujos shoppings e lojas poderá encontrar as 
últimas tendências em roupas, perfumaria e acessórios de marcas conhecidas, assim como tecnologia 
de ponta em artigos eletrônicos.

No centro de Reynosa os encantadores artesanatos do estado de Tamaulipas e do resto do país 
estão ao seu alcance em todos os mercados e lojas, onde poderá encontrar bonitos souvenirs, com 
preços sumamente acessíveis para levar de presente.
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MCALLEN
McAllen e seus enormes shoppings centers, como o famoso “La Plaza Mall” estão a menos de dez 
minutos do centro de Reynosa. O que pode demorar um pouco para chegar é a travessia da Ponte 
Internacional com seu protocolo de verificação de passaportes e visto americano, porém uma vez 
chegando nos “malls” encontrará tantas lojas de departamentos e boutiques exclusivas que não 
saberá nem por onde começar! Com grandes lojas de departamentos como a Dillard’s e Macy’s este é 
um paraíso para os experientes caçadores de ofertas.

AVENIDA PARA PEDESTRES HIDALGO
Esta singular avenida possui quatro quarteirões de comprimento, nos quais encontrará numerosas 
barracas de artesanato, joalherias, doces artesanais e curiosidades mexicanas. Se você ama sair de 
compras, este é o lugar perfeito para passar uma tarde inteira entre centenas de artigos que não 
encontrará com facilidade em outros lugares. 

PRAÇAS COMERCIAIS
Em Reynosa existem várias praças comerciais tipo “Mall”, que combinam lojas ancôras como as de 
departamentos com grandes complexos de cinemas e outros comércios. Um dos mais importantes 
é a Plaza Sendero Periférico, com salas de cinema, restaurantes e um supermercado, bem como 
a Plaza Real Reynosa, com cinemas, boutiques e restaurantes. A Plaza Comercial Del Rio possui 
também um complexo de cinemas, lojas de artigos eletrônicos, calçados e joalherias. A cultura 
comercial americana pode ser apreciada nestes lugares.

http://www.bestday.com.br/Reynosa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EM REYNOSA
O mais comum na fronteira norte nas noites e principalmente nos fins de semana é socializar, ouvir boa 
música, dançar e estar com os amigos.

Nesta cidade a cerveja é a bebida preferida dos moradores e visitantes. A música e o ambiente das melhores 
discotecas de Reynosa demonstram uma evidente influência do país vizinho, especialmente do Texas.

RUA OAXACA
Esta rua é popularmente conhecida como a “Rua dos Tacos”, devido a grande quantidade de 
barracas, mercados e restaurantes de tacos que existem nela e que a transforma em um fabuloso 
ponto de encontro para abastecer-se de energias antes da noitada ou até mesmo para saciar a fome 
depois de sair dos clubes e bares.

MCALLEN
Muitos turistas preferem ir à noite dançar nas discotecas do país vizinho, na cosmopolita cidade de 
McAllen, que possui bares, clubes, música ao vivo e restaurantes de excelente qualidade. A travessia 
da Ponte Internacional pode demorar um pouco por causa da burocracia de revisar passaportes e 
vistos americanos, porém é um procedimento que vale a penas, para depois poder aproveitar uma 
boa e divertida noitada.

MÚSICA AO VIVO
O ambiente de música nortenha e de bandas, 
durante o dia e também à noite é constante em 
Reynosa. Você pode escutar e dançar este estilo 
popular de música ao vivo em diversos lugares da 
cidade, como bares, restaurantes, rodeios e até 
as tradicionais discotecas tocam a popular “tocadas”, 
onde você poderá mover seu corpo ao ritmo do acordeón 
ou do tambor enquanto bebe uma deliciosa cerveja. 

http://www.bestday.com.br/Reynosa/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Reynosa/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-reynosa-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM REYNOSA

Navegar pelo Rio Bravo em barco ou iate, saindo do Parque Cultural, do Parque 
La Escondida ou do Zoológico. 

Organizar inesquecíveis eventos e convenções.

Saborear um delicioso cabrito assado.

Jantar na Rua do Taco.

Ir de compras à McAllen, Texas.

Assistir a uma “tocada” ao vivo, com músicas nortenhas ou de banda.
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