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DESCUBRA RIVIERA NAYARIT
Localizado na costa oeste do México, a Riviera Nayarit é um destino turístico com um encanto especial, 
onde os visitantes poderão descobrir povoados pitorescos, praias belíssimas e hotéis confortáveis para 
todos os orçamentos, bem como luxuosos resorts, magníficos parques para lazer e descanso, ideais 
para férias em família, além de lugares românticos perfeitos para uma lua de mel.

Envolvido pela beleza do Pacífico Mexicano e pelos relevos irregulares das montanhas da Sierra Madre 
Ocidental. O turista terá muito que descobrir nos 307 quilômetros desta joia mexicana, que começa 
em Nuevo Vallarta, na fronteira dos estados de Nayarit e Jalisco, se estendendo ao norte até Boca 
Teacapán chegando à divisa do estado de Sinaloa.

http://www.bestday.com.br/Riviera-Nayarit/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-nayarit-por&utm_term=/
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O TESOURO DO PACÍFICO MEXICANO
A luxuosa Riviera Nayarit é considerada o Tesouro do Pacífico Mexicano por causa de seus recursos 
naturais aliados a uma importante infraestrutura hoteleira, bem como pelo esplêndido clima desta 
região do país, onde os sensacionais dias ensolarados são propícios para a prática de todo tipo 
de esportes aquáticos e o ecoturismo, com uma grande quantidade de sedutoras opções para os 
amantes das aventuras. O descanso também não poderia faltar nesse paraíso, que conta com spas 
famosos, alguns dentro dos hotéis e outros particulares.

As atividades na Riviera Nayarit incluem nado com golfinhos, mergulho e pesca, além de partidas de 
golfe em inúmeros campos de prestígio internacional. As opções de diversão, não têm limites neste 
lugar encantador.

Outra das características que destaca este paraíso é seu compromisso com o meio ambiente e a 
preocupação para a preservação de seus recursos naturais, cujos benefícios o tornaram o habitat 
das baleias-jubarte no momento de sua migração, bem como o local preferido para o período de 
desova das tartarugas marinhas.

http://www.bestday.com.br/riviera-nayarit/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-nayarit-por&utm_term=/
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Destacado pela beleza de suas praias.

Ideal para viagens de lua de mel e fugidinhas românticas.

Infraestrutura hoteleira de alto nível.

Sede de importantes torneios de pesa.

Com raízes na cultura huichol.

Paraíso para os amantes do surfe.

Com reconhecidos campos de golfe.

Completos spas com inúmeros tratamentos.

Excelente gastronomia.

PERFIL DA
RIVIERA NAYARIT
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Ao longo d o litoral da Riviera Nayarit se encontram várias vilas e cidades que oferecem opções de 
lazer e diversão para todos os gostos e estilos, desde um ambiente descontraído ao estilo mexicano no 
Rincón de Guayabitos, onde não conseguirá resistir a submeter-se ao relaxante murmúrio das águas 
e ao verdadeiramente encantador pôr do sol, que se reflexa na superfície do mar, até a sofisticação de 
Nuevo Vallarta e Punta de Mita com seus luxuosos resorts, que oferecem elegantes restaurantes, spas, 
campos de golfe e marinas com fama internacional.

ATRAÇÕES NA RIVIERA NAYARIT

http://www.bestday.com.br/Riviera-Nayarit/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-nayarit-por&utm_term=/
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NUEVO VALLARTA
Nuevo Vallarta que está separado, ao extremo sul, do estado de Jalisco pelo Rio Ameca disponibiliza 
variadas opções de hospedagem, como resorts de luxo, hotéis com instalações para grupos e infraestrutura 
para férias em famílias. As alternativas de entretenimento vão das atividades esportivas aquáticas e 
terrestres até partidas de golfe em campos de prestígio internacional, bem como visita a um parque 
aquático, espetáculos naturais como a chegada das tartarugas marinhas nos meses de agosto a 
dezembro, fazer relaxantes sessões em modernos e elegantes spas, além de saborear deliciosas 
refeições em restaurantes com requintada gastronomia e se divertir em exclusivas danceterias. Nuevo 
Vallarta é considerado a joia da Riviera Nayarit porque a hospitalidade é à base da sua cultura.

FLAMINGOS
Nas imediações de Nuevo Vallarta está situado este reconhecido complexo turístico, que oferece 
uma ampla variedade de hotéis, resorts e condomínios para pessoas que apreciam a exclusividade 
e o luxo. O complexo possui três quilômetros de praia com areias douradas e está construído entre 
três lagoas que são habitat de aves aquáticas, assim como de espécies como iguanas, caranguejos 
e crocodilos. Neste local também encontrará o magnífico Flamingos Golf Club, projetado por Percy 
Clifford, rodeado por palmeiras e estuários naturais. E o que dizer de seus spas, onde os tratamentos 
modernos são combinados com a fitoterapia local tornando-se um oásis de relaxamento para o corpo 
e para a alma.
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BUCERÍAS
Este encantador lugar com a típica atmosfera de tranquilidade das províncias mexicanas se destaca 
por suas estreitas ruas de paralelepípedos, casas com telhados cobertos com telhas de cerâmica e 
fachadas pintadas com cores vivas. Suas praias de areias finas são um convite para relaxar e fazer 
longas caminhadas. Em Bucerias encontrará uma grande variedade de restaurantes e pequenos bares 
de excelente qualidade, que oferecem uma culinária diversificada, com pratos preparados a base de 
frutos do mar e ceviches, até uma requintada cozinha internacional. As opções de hospedagem são 
magníficas, com uma tradicional atmosfera litorânea e a acolhedora hospitalidade de Nayarit.

RINCÓN DE GUAYABITOS, LOS AYALA E LA PEÑITA
Estes lugares são ideais para os aventureiros que preferem as praias virgens e a natureza pouco 
explorada, pois conta com um ambiente seguro e acolhedor, onde você poderá praticar snorkeling e 
mergulho, assim como passear em barcos com visão panorâmica submarina e, se o clima permitir, no 
Rincón de Guayabitos poderá observar a chegada das baleias-jubarte. Los Ayala é ideal para passar 
um dia com a família na praia sob a sombra de um quiosque, enquanto na pequena vila de pescadores 
La Peñita de Jaltemba, encontrará uma exposição de artesanato que acontece todas as quintas-feiras 
e um lugar tranquilo para descansar com uma praia convidativa.
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LITIBÚ
Esta pequena cidade que possui a atmosfera ideal para um completo relaxamento, com dois quilômetros 
de praias tranquilas rodeadas por uma exuberante vegetação tropical foi projetada pela iniciativa privada 
em conjunto com o governo federal para se tornar um dos mais importantes centros turísticos da Riviera 
Nayarit. Atualmente, conta com o Campo de Golfe Litibú, projetado por Greg Norman, bem como uma 
área com lojas e restaurantes com vista para o mar.

LA CRUZ DE HUANACAXTLE
Esta tradicional vila de pescadores durante muitos anos foi visitada por turistas que chegavam em 
seus próprios barcos, pra gozar uma agradável estadia e fugir por completo da rotina da vida diária. 
Muitos destes turistas ficaram tão apaixonados pela magia do lugar que resolveram tornar-se moradores, 
o que deu origem a uma cultura amigável e cosmopolita. La Cruz de Huanacaxtle possui ainda algumas 
praias virgens, além de clubes náuticos e elegantes restaurantes, sendo o lugar perfeito para praticar 
o windsurfe, vela e a pesca esportiva do agulhão-vela, marlin e atum de calda amarela. Conta com a 
moderna Marina Riviera Nayarit, a maior do corredor.
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PUNTA DE MITA
Localizado em uma península, Punta de Mita é um exclusivo e sofisticado destino, considerado um 

ícone do turismo de luxo. Seus quase 10 quilômetros de praias virgens são excelentes para atividades 

como snorkeling, pesca esportiva, passeios a cavalo, vôlei de praia e stand up paddle. Este local também 

é ideal para uma experiência gastronômica gourmet em algum dos seus elegantes restaurantes. Conta 

com dois campos de golfe de fama mundial, o Punta Mita Pacífico (conhecido como “Rabo da Baleia”), 

com um green em uma ilha primitiva e o Punta Mita Bahia, que representa um desafio até mesmo para 

os jogadores mais experientes, devido as ondulações do terreno onde está localizado.
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SAN FRANCISCO
Lugar fantástico e ideal para estar em contato com a natureza, onde você poderá escalar ou explorar as 
montanhas a cavalo, nadar e praticar surfe em suas praias, contemplar um romântico pôr do sol, bem 
como fazer yoga em um ambiente de tranquilidade. Além disso, “San Pancho”, como é chamado pelos 
visitantes mais frequentes, é muito procurado por colecionadores pois conta com uma forte presença 
da comunidade indígena huichola, o que faz com que seja o lugar perfeito para comprar artesanatos 
em uma de suas galerias e lojas de arte. Também é conhecido pelo famoso Clube de Polo La Patrona, 
que é sede de interessantes partidas na temporada de competição no meses de novembro a junho.

ISLAS MARIETAS
Declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO, as Ilhas Marietas são um santuário para a preservação 
de várias espécies de aves, proibido para o contato humano com finalidades recreativas, embora possua 
magníficos arrecifes que são o cenário ideal para prática de esportes como o snorkeling e mergulho, 
onde poderá admirar as tartarugas marinhas, raias e até mesmo golfinhos selvagens. As Ilhas Marietas 
estão localizadas no centro da Baía de Banderas, a poucos quilômetros de Punta de Mita, de onde 
poderá ter acesso a seus belos arrecifes.
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SAYULITA
O encanto de Sayulita deriva de um ambiente cosmopolita com ruas pitorescas e casas em estilo 
antigo, bem como por cafés, bares e lojas onde você poderá comprar interessantes peças de arte. 
Suas deslumbrantes praias são as favoritas para a prática de canoagem e surfe em todos os níveis, 
recebendo no mês de dezembro surfistas de todo o mundo para uma famosa competição. Este local 
também é um centro de reunião e sede de diversão domingueira para muitos moradores das cidades 
vizinhas e turistas que vem passear a cavalo, deleitar o paladar em um dos excelentes restaurantes e 
comprar magníficos artesanatos huicholas e coras (indígenas da região).

Considerado um dos principais lugares para conhecer na Riviera Nayarit, pois é perfeito para um passeio 
de lancha e à observação das baleias e golfinhos no inverno. Devido as suas paisagens românticas 
é frequentemente escolhido por recém-casados para passar a lua de mel. A infraestrutura hoteleira conta 
com vilas elegantes, hotéis simples e econômicos, bem como com uma grande variedade de spas.

http://www.bestday.com.br/riviera-nayarit/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-nayarit-por&utm_term=/
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LO DE MARCOS
A atmosfera tranquila e tradicional desta pitoresca vila, com seu quiosque central rodeado por pequenos 

restaurantes é ideal para quem deseja relaxar e aproveitar um magnífico dia na praia realizando 

emocionantes passeios a cavalo ou saborear pratos da culinária local. A Playa Los Venados, situada ao 

sul, é uma das mais tranquilas. Outra atração da localidade fica por conta do campo de golfe em suas 

imediações, onde poderá jogar divertidas partidas enquanto aprecia a paradisíaca paisagem. 

PLAYA NOVILLEROS 
Com 90 quilômetros de extensão e quase meio quilômetro de largura, esta enorme praia é a mais 
longa de todo o país, na qual poderá entrar caminhando por uma distância de aproximadamente 

100 metros. Devido a que quase não possui ondas se torna ideal para famílias com crianças e 

nadadores inexperientes. Próximo a este local está localizada a Lagoa Brava e o Canal de Cuautla, 

que poderão ser acessados por barco, para contemplar seus mangues, onde vivem inúmeras espécies 

de aves.
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SAN BLAS
Esta cidade costeira, que possui um passado de encontros com piratas, colonizadores e importantes 
personagens da época da Independência é um local de passagem para numerosas espécies de aves 
migratórias do mundo inteiro, o que lhe atribui uma forte riqueza natural. Situado em San Blas o 
Parque Nacional La Tovara é formado por um sistema de mangues e samambaias aquáticas, cujo 
acesso é feito somente por barcos sendo um dos lugares preferidos pelos turistas.

Devido a ter sido a primeira Alfândega Marítima do Pacífico, San Blas é formado por fazendas e construções 
antigas, como as ruínas do Templo de Nossa Senhora do Rosário, além de possuir pequenas ilhas em 
suas imediações, o penhasco Piedra Blanca, o estuário El Pozo e o Rio San Cristóbal. Suas praias de 
areias finas e douradas são ideais para nadar e praticar o surfe. Esta localidade é muito famosa devido 
ao torneio anual de pesca que realiza todo o mês de junho.
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CHACALA
Esta pacífica cidade é perfeita para relaxar em uma de suas praias, como a Caleta, frequentada por 
surfistas, a Chacalilla com suas águas tranquilas e a Cuevas. Em Chacala poderá apreciar deliciosos 
pratos preparados com tiquiliches (um tipo de barata do mar), bem como o peixe sarandeado, além 
de visitar a zona arqueológica de Altavista, atualmente utilizado como centro de cerimônias dos 
huichol, onde poderá contemplar os petróglifos da cultura Tecoxquin.

ISLA DE MEXCALTITÁN
Lendário lugar localizado no extremo norte do litoral, cercado por água doce e salgada, com pantanais 
e mangues flutuantes, cujo acesso pode ser feito através de lancha em um percurso de 15 minutos a 
partir do píer La Batanga. A Isla de Mexcaltitán se destaca por suas casas com telhados cobertos com 
telhas de cerâmica e por suas ruas estreitas que se inundam durante a estação das chuvas, quando 
são transitadas em barcos. A cidade possui uma pequena praça e um museu chamado El Origen, com 
interessantes peças arqueológicas da cultura mesoamericana e a teoria de que este local era o ponto 
de partida dos mexicas, fundadores da cultura asteca.
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As praias das comunidades que formam a Riviera Nayarit compartilham a cada manhã uma paisagem 
muito singular, ao receber uma frota de barcos de pesca prestes a descarregar ostras, camarões, 
lagostas, pargos, robalos e muitas outras espécies marinhas que são utilizados como característica 
essencial na gastronomia da Riviera Nayarit. Além disso, seu solo fértil produz feijão, trigo, milho, coco, 
banana, tabaco, cana de açúcar e a famosa manga petacón.

Neste oásis do pacífico também se encontram elegantes e sofisticados restaurantes que servem pratos 
da alta cozinha com criações de renomados chefs, de modo que a Riviera Nayarit é considerada um 
destino gastronômico.

BEBIDAS
A bebida típica dos huicholes, mais conhecida como tejuino, é um refrescante coquetel feito com o 
melado e a fermentação parcial do milho, que no momento de ser servido é temperado com sal, pimenta 
e limão. Não deixe de experimentar o adocicado suco de cana de açúcar, o licor de nanche (feito com 
o jacu) e o tepache (bebida alcoólica obtida pela fermentação do suco e da polpa de frutas como o 
abacaxi, maça e goiaba).

POSTRES
As deliciosas cocadas, as gorditas de milho doce, o pão de banana e o “ante” (pão de ovo com creme 
de baunilha, passas e nozes) são típicos desta região.

GASTRONOMIA NA RIVIERA NAYARIT

http://www.bestday.com.br/Riviera-Nayarit/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-nayarit-por&utm_term=/
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PEIXES E FRUTOS DO MAR
Entre as iguarias que podem ser saboreadas nos sofisticados restaurantes ou nos pequenos locais em 
frente à praia, destacam-se: o famoso peixe zarandeado, originário da ilha de Mexcaltitán, preparado 
com peixe pargo que depois de marinado com temperos regionais é grelhado na lenha dos mangues, 
para depois ser decorado com fatias de tomate e pepino, e servido em folhas de bananeira com alho, 
limão, pimenta acompanhado com tortilhas. Também são elaborados pratos com camarão, como 
almôndegas e patê, além do torresmo de peixe, caldo de camarão, aguachile ou a chimichanga de 
frutos do mar, que se pode descrever como uma massa frita recheada com ostras ou camarão servido 
com tiras de pimenta, tomate e cebola.
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Uma das principais atrações da Riviera Nayarit são sem dúvida alguma os artesanatos coras e 
huicholes, povos indígenas que habitam esta região da Sierra Madre Ocidental à muito tempo e que 
ainda conservam alguns de seus costumes e tradições. Periodicamente, são realizadas feiras no litoral de 
Nayarit, quando terá a oportunidade de apreciar maravilhosas e coloridas criações artísticas impressas 
em máscaras, figuras esculpidas de madeira e cuias, bem como em colares e pulseiras. Utilizando apenas 
fios e contas coloridas estes hábeis artesãos criam padrões e desenhos detalhados que refletem suas 
crenças e rituais religiosos.

Ao longo do litoral, em cada rincão encontrará pitorescas lojas de artesanatos e feiras locais, onde 
poderá comprar todo tipo de objetos decorativos artesanais, como pedras esculpidas de Santiago Ixcuintla, 
peças de cerâmica azul de Ahuacatlán, além de móveis de madeira e de palma.

Também se destacam as múltiplas galerias de arte escondidas em San Blas, la Cruz de Huanacaxtle, 
Sayulita, Bucerias e Punta de Mita. Agora, se você que comprar roupas, sapatos e acessórios de estilistas 
e marcas de prestígio, o shopping Paradise Plaza em Nuevo Vallarta será uma excelente opção.

COMPRAS NA RIVIERA NAYARIT

http://www.bestday.com.br/Riviera-Nayarit/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-nayarit-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA NA RIVIERA NAYARIT
Na Riviera Nayarit as noites são muito tranquilas, devido às suas aldeias tradicionais que exalam uma 
grande calma. Geralmente, os locais de entretenimento são os restaurantes, onde poderá deleitar-se 
com um jantar romântico ou em família. Bares e cafés se convertem no ponto de encontro para apreciar 
uma boa música e conversar. Outra excelente opção é dar uma caminhada pela belíssima praia e gozar 
a fresca brisa marinha.

Para quem procura uma vida noturna mais emocionante e agitada, sem dúvida a encontrará nos bares 
e danceterias de Nuevo Vallarta, Flamingos e Punta de Mita, assim como nos hotéis, que oferecem 
várias opções de entretenimento noturno.

http://www.bestday.com.br/Riviera-Nayarit/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-nayarit-por&utm_term=/
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O QUE FAZER NA RIVIERA NAYARIT
Aproveitar de momentos relaxantes nas praias de Bucerías, além de praticar o surfe e 
a pesca.

Caminhar pelo porto de San Blas, experimentar deliciosos pratos nos restaurantes à 
beira-mar e visitar o Parque Nacional La Tovara, ideal para observação de aves.

Relaxar na tranquilidade das praias da Baía Chacala e esquecer o estresse.

Respirar o ar cosmopolita de Sayulita, deslizar sobre as ondas em uma prancha de surfe e 
presenciar a observação das baleias e golfinhos no inverno.

Visitar La Cruz de Huanacaxtle e contemplar os românticos entardeceres, observar a 
chegada dos pescadores com seus barcos cheios de frutos do mar, passar um dia relaxante 
na praia e tomar uma bebida no bar da moderna marina.

Explorar a zona arqueológica de Altavista, com petróglifos nas pedras vulcânicas, atualmente 
utilizado como centro cerimonial Huichol.

Saborear o peixe fresco, incluindo o pescado zarandeado (peixe preparado ao estilo 
regional), caldo de camarão, deliciosos aguachiles (camarões frescos com molho picante 
e condimentos), bem como beber um refrescante tejuino (bebida a base de milho).

Comprar artesanatos coras e huicholes (feito por indígenas), bem como passear pelas 
feiras e galerias de arte.

Não esqueça! A Riviera Nayarit é um destino que tem muito a oferecer e lugares para descobrir, aliado a 
uma calorosa hospitalidade e exuberantes belezas naturais, sem dúvida, uma joia do Pacífico Mexicano.
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