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DESCUBRA SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí é um lugar histórico onde o tempo parou mantendo vários estilos arquitetônicos, como 

o neoclássico, barroco e o churrigueresco, devidamente demonstrados nas edificações e monumentos 

do centro histórico. Visitando esta cidade terá a oportunidade de conhecer a arte que se manifesta através 

dos diferentes museus, assim como uma forte atividade artística e um nível cultural desenvolvido.

Os setores de agricultura e da pecuária têm uma grande influência nesta região, assim como a indústria 

terciária que cria muitos empregos, no entanto não podemos esquecer que San Luis Potosí é uma 

cidade mineira. Hoje em dia, a extração do cobre, chumbo, prata e do ouro, continua a ser a principal atividade 

da região. Em 2010 a cidade foi incluída na lista do Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

http://www.bestday.com.br/San_Luis_Potosi/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-luis-potosi-por&utm_term=/
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CENTRO HISTÓRICO 
Com o passar do tempo cada construção do centro histórico de San Luis Potosí foi sendo esculpida e 

melhorada, demonstrando a história e a ideologia da população local, valendo a pena visitar a pé ou de 

uma maneira mais confortável, em bonde turístico. De qualquer maneira, poderá apreciar a Catedral 

Metropolitana, construída em 1833, que mistura um estilo barroco com o neoclássico principalmente 

nos seus três corredores principais, a Antigua Casa de Gobierno que recebeu a visita de Benito 

Juárez, assim como muitos outros templos coloniais, praças e monumentos emblemáticos da cidade.

Se quiser aproveitar um pouco a sombra das árvores, dirija-se à Plaza de Armas e ao Jardim Hidalgo. 

Outra opção seria o Jardim de San Francisco, com a sua linda fonte e ruas em calçada ou o Templo de 

San Francisco. Não se esqueça de visitar o Jardim de Colón e tomar uma foto ao lado do monumento 

que representa a cidade: La Caja de Agua. Existem outros lugares religiosos, como o Templo del Carmen 

e a Basílica Menor da Nossa Senhora de Guadalupe, entre outros.
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Centro mineiro desde os tempos coloniais. Atualmente, 
explora a extração de minerais, incluindo o ouro, prata, 
zinco, estanho e mercúrio, entre outros.

Riqueza arquitetônica com edificações como igrejas e 
templos de estilo neoclássico e barroco.

Importantes eventos culturais, religiosos e recreativos.

Sede da Festa de San Luis Potosí.

Variedade gastronômica com uma mistura de sabores e 
aromas que impressionarão o seu paladar.

Centro de Convenções e Exposições com capacidade 
para 11 mil pessoas, demonstrando que a cidade é uma 
excelente anfitriã para grupos e convenções.

PERFIL DE SAN LUIS POTOSÍ
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ATRAÇÕES EM SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí é sinónimo de grandes e fantásticas construções, sendo que muitas foram projetadas 
com um estilo barroco, contrastando com o neoclássico e o senhorial que predomina na cidade, assim 
como os casarões que apresentam fachadas e molduras de janelas com detalhes em ferro. O governo 
do estado conta com um plano de manutenção para conservar cada um dos edifícios da sua capital, 
uma das cidades mais bonitas da República Mexicana. 

CATEDRAL
Está localizada em frente da Plaza de Armas e é um autêntico símbolo da cidade de San Luis Potosí, 
misturando os estilos barroco e neoclássico. A Catedral, inaugurada no século XVI, conta com três 
corredores principais e uma cúpula octogonal, onde poderá apreciar, em detalhe, os vitrais e as imagens 
dos apóstolos, feitos em mármore de Carrara, além das pinturas monárquicas e o altar neoclássico.

PLAZA DE ARANZAZÚ
Esta praça é dominada pelo amarelo da Capela de Aranzazú, onde originalmente estavam os estábulos 
do antigo Convento de San Francisco e depois uma fábrica de tabaco. Atualmente, são realizadas várias 
atividades culturais nesta praça. Aqui encontrará, igualmente, o Museu Regional Potosino, a estátua 
do Adolescente Huasteco e a Capela de Aranzazú, considerada como um dos principais ícones de 
San Luis Potosí.

http://www.bestday.com.br/San_Luis_Potosi/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-luis-potosi-por&utm_term=/
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MUSEU NACIONAL DA MÁSCARA
Este museu expõe máscaras mexicanas, que representam as inúmeras tradições populares. Aqui é 
demonstrada a importância antropológica das máscaras como elemento cultural ligado aos aspetos 
filosóficos, religiosos e místicos. A coleção conta com aproximadamente 1200 peças. A estrutura do 
museu está relacionada com as características culturais e geográficas das pequenas cidades 
que elaboraram as máscaras, representando diversos grupos étnicos e grande parte dos estados da 
República Mexicana. O edifício foi construído no final do século XIX com um estilo neoclássico e 
oferece decorações únicas nas suas paredes e tetos, assim como detalhes em ferro e uma escadaria 
impressionante, demonstrando todo o esplendor da cidade.

PLAZA DE ARMAS
A Plaza de Armas é o lugar mais visitado na cidade, onde poderá admirar a Catedral, construída em 
1710, assim como a Prefeitura, inaugurada no século XIX, que foi igualmente a residência episcopal 
e onde está instalado o vitral do escudo da cidade, assim como diversos murais que representam 
algumas cenas da Bíblia. Também encontrará a “Casa de la Virreina”, onde viveu a única Vice-Rainha 
mexicana, a dona Francisca de la Gándara, e o Palácio do Governo com o seu estilo neoclássico, 
construído em pedra rosa.
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LA CAJA DEL AGUA
Olhando para o passado, poderá compreender o porquê que este cilindro em pedra é um ícone 
representante da cidade de San Luis Potosí. Foi em 1617 que foi descoberta, em Cañada del 
Lobo, uma reserva de água e à medida que a cidade foi crescendo, esta reserva providenciava 
água potável. O primeiro governador de San Luis Potosí, Don Idelfonso Díaz, mandou construir um 
aqueduto e a caja armazenava a água. Diz-se que, inclusive hoje em dia, quando chove muito, a 
água desborda deste monumento. 

MUSEU DAS TRADIÇÕES POTOSINAS
O museu está em um casarão reformado de 1900. É um espaço que tem como objetivo resgatar, 
promover e difundir a cultura, através de tradições e costumes do estado de San Luis Potosí. Este 
importante edifício cultural está localizado em frente do Templo de San Agustín e a poucos passos 
do Teatro da Paz.

FESTA DA LUZ
Várias vezes por ano, as noites de San Luis Potosí 
vestem-se de gala com a espetacular projeção de 
luzes de várias cores em três dos mais lindos 
edifícios da cidade. Estas luzes não só decoram 
de uma maneira única a Catedral, o Templo del 
Carmen e o edifício da Universidade, como também 
narram as magnificas histórias das origens do estado 
e as tradições da população potosina.
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BONDE TURÍSTICO
Conheça San Luis Potosí de uma maneira mais confortável, percorrendo as principais ruas do centro com 
um Bonde Turístico, que sai da Plaza Fundadores e admire os principais templos coloniais, praças e os 
monumentos mais simbólicos da cidade. Durante o trajeto, ouça várias histórias interessantes e tome 
muitas fotos.

FAZENDAS  

Nos arredores da cidade poderá encontrar aproximadamente 20 fazendas de uma grande beleza 
arquitetônica e valor histórico, as quais podem ser visitadas em qualquer época do ano. Algumas 
destas fazendas fazem parte de percursos turísticos, umas foram transformadas em museus e outras 
servem de parada para que os turistas possam descansar durante as excursões.

Muitas destas fazendas contam com instalações de luxo, grandes áreas verdes com flora e fauna 
típicas da região e principalmente uma atmosfera mágica e extraordinária. Algumas foram construídas 
nos séculos XVI e XVII, outras contam com magnificas edificações como uma capela própria e 
conservam algumas fábricas para que sejam autossuficientes.

A Antiga Fazenda de Gogorrón está localizada em Villa de Reyes e é mundialmente conhecida 
por ter sido o cenário dos duelos e romances protagonizados no filme “A Lenda de Zorro”, com 
Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones.

Também se destacam a fazenda de Jesús María com o seu museu religioso, Corcovada com a 
produção de artesanatos e alimentos tradicionais, Pozo del Carmen que é uma das maiores e mais 
elegantes, assim como La Pila, Peñasco, La Ventanilla, Calderón, Bledos, Peotillos e Santiago.
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PARQUES TANGAMANGA I E II
Os dois parques contam com grandes áreas verdes, espaços para relaxar em família e fazer exercício, 
muito frequentados pela população local. Aqui encontrará instalações esportivas como pistas para correr, 
andar de bicicleta, fazer motocross, patinar, campos de futebol e até quadras de tiro com arco. Dentro 
do Parque Tangamanga I também há viveiros com uma grande variedade de flora, bosques e pradarias, 
assim como dois lagos artificiais.

Aqui poderá entrar em contato com muitos dos animais da reserva ecológica, como os veados de 
cauda branca, borregos e esquilos, entre muitos outros. Também conta com playgrounds para crianças, 
quiosques com churrasco onde pode conviver com os amigos, assim como dois teatros, um observatório 
com planetário e o Museu de Artes Populares. Para os amantes da água, nada melhor que o parque 
“Tangamanga Splash”, que está localizado no interior do parque Tangamaga I.

MONTANHA DE SAN PEDRO
Em 1592 foi descoberto um depósito rico em prata na Montanha de San Pedro, atraindo imigrantes 
espanhóis, dando origem à fundação de San Luis Potosí como cidade de mineiros. Descubra as suas 
antigas ruas e construções, onde se destaca a Igreja de San Pedro, uma edificação digna da arte potosina. 
Conta com uma fantástica cúpula, única em todo o estado pela sua beleza e detalhes, além de uma 
fachada de estilo barroco primitivo.

LABIRINTO DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES
Visitando as diferentes salas deste museu inovador de San Luis Potosí, crianças de todas as idades 
ficarão admiradas pela quantidade de coisas que estão disponíveis para sentir, ouvir, experimentar 
e aprender. Através de uma fantástica interatividade, os mais pequenos aprendem, de uma forma 
divertida, temas como o espaço, dinossauros, a rede mundial de informação e alguns aspetos 
fascinantes da natureza.
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REAL DE CATORCE
Vale a pena dedicar um dia para visitar Real de Catorce, uma famosa cidade “fantasma” que está a 

três horas de San Luis Potosí. A sua tranquilidade e silêncio são verdadeiramente notáveis, mas a sua 

principal atração são os vestígios mineiros, onde, outrora, existiram grandes fazendas que se dedicavam 

à extração de ouro ou prata e que hoje em dia continuam de pé.

A principal atividade econômica é o turismo. No cume de Real de Catorce poderá apreciar uma das 

paisagens mais impressionante do planalto central. Na parte inferior da serra encontrará a reserva 
natural de Wirikuta, uma terra sagrada dos Wixarrica, uma etnia huichola responsável pela coleta e 

aplicação do peiote para as suas cerimónias.

PLAZA FUNDADORES
Símbolos da educação, fé, gastronomia tradicional local e da modernidade de San Luis Potosí decoram 

esta pra¬ça que é tão antiga quanto a cidade, até porque foi aí onde chegaram para viver os seus 

primeiros habitantes. Na parte norte está a Capela de Loreto e a imponente fachada da Universidad 
Autonóma de San Luis Potosí. Do lado oeste se encontra o edifício Ipiña com o seu estilo francês típico 

dos anos porfirianos. Além disso, encontrará restaurantes tradicionais, cafeterias e lojas que completam 

este importante ponto de encontro para a população local.
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SANTA MARÍA DEL RÍO
Santa María del Río está a apenas 35 minutos 

de San Luis Potosí e é conhecida pela fabricação 

de mantas e xailes, além de comercializar estes 

produtos artesanais. A pequena cidade conserva 

várias edificações antigas, como a Paróquia e o 

convento Franciscano, que poderão ser apreciados 

enquanto percorre a vila.

A riqueza geológica de San Luis Potosí, nos 

arredores de Santa María del Río, oferece a 

possibilidade de nadar em lagos naturais como 

Lourdes e o Ojo Caliente, onde as águas são ricas 

em minerais. Para os amantes dos spas, este é, 

sem dúvida, uma grande atração a visitar durante 

a sua estadia na cidade.

MUSEU REGIONAL POTOSINO
Este museu conta com dez grandes salas que exibem, permanentemente, várias peças em 

cerâmica, ferragens, fósseis, minerais, artesanatos e peças arqueológicas de diferentes culturas 

que habitavam a área oriental de San Luis Potosí. Além de exibir orgulhosamente o patrimônio 

potosino, este museu é igualmente o lugar predileto para receber as exposições temporárias que 

visitam as principais cidades do país, com peças dos mais importantes artistas mexicanos como 

Diego Rivera, Rufino Tamayo e o escultor Sebastián.

JARDIM E VIELA DE SAN FRANCISCO
As igrejas coloniais e as ruas em calçada dão personalidade ao centro histórico de San Luis Potosí, 

mais precisamente a esta praça. O Jardim de San Francisco é uma área verde com muitas árvores, 

decorado com uma linda fonte no centro e onde está localizado o Templo de San Francisco.

A Viela de San Francisco começa neste jardim e dá acesso a Plaza de Aranzazú. Aqui encontrará 

pequenos postos de artesanatos, cafés boémios e restaurantes que oferecem terraços com vistas para 

a cúpula da igreja.
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PLAZA DEL CARMEN
Plaza del Carmen é considerada por muitos 
potosinos como a mais bonita praça da cidade, 
até porque aqui é possível apreciar alguns 
edifícios de maior relevo, como a impressionante 
Igreja del Carmen, a obra mais importante do 
barroco monárquico, misturando o estilo 
churrigueresco do século XVI, onde se 
destaca o altar “La Portada de los Arcángeles” e 
o acesso ao camarim da Virgem del Carmen, uma 
pequena capela em forma de concha coberta com 
folhas de ouro. Nesta praça também encontrará 
o Teatro de la Paz, inaugurado em 1894, onde 
poderá admirar algumas estátuas em bronze 
e fantásticos murais, o Palácio Federal, que 
atualmente alberga o Museu Nacional da 
Máscara, e a Casa de Manuel José Othón, um 
poeta potosino, onde estão expostos alguns dos 
seus objetos pessoais e manuscritos do 
século XIX.

LAGO DA MEDIA LUNA
É o lago mais importante do estado e está localizado a aproximadamente hora e meia de San Luis 
Potosí. Tem uma superfície irregular, a sua profundidade máxima é de uns 36 metros e a água é tão 
clara que a visibilidade pode chegar até aos 30 metros, ideal para praticamente observar o fundo 
com facilidade. É perfeito para nadar, fazer snorkel e mergulhar, além de estar rodeado de áreas 
vegetais. Para os mergulhadores com mais experiência, o lago conta com uma gruta interna com 
aberturas na parte superior, as quais permitem que os raios de sol iluminem o interior.

PROCISSÃO DO SILÊNCIO
A sua origem remonta ao século XVI e realiza-se na sexta-feira de noite da Semana Santa, exatamente 
às oito da noite. É considerada por muitos a processão mais emotiva do país e é composta por várias 
confrarias da região, como os monaguillos, nazarenitos, macarenas, charros e adelitas. Cada um leva o 
seu próprio uniforme típico e demonstra a imagem do templo que representam. A processão é feita em 
silencio, com tochas, e sai da Plaza del Carmen finalizando na Catedral. 
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GASTRONOMIA EM SAN LUIS POTOSÍ
Em San Luis Potosí existem vários lugares muito especiais para provar as especialidades locais, 

assim como os pratos de autor, e a arquitetura que rodeia os restaurantes intensifica ainda mais a 

sua experiência. Considerada como Patrimônio Cultural Imaterial pela UNESCO, a gastronomia 

de San Luis Potosí é variada, saborosa e tradicional. A cozinha huasteca é a base para os 

pratos locais, até porque os municípios do sul de San Luis Potosí compartilham, desde a época 

pré-hispânica, com outros estados da República Mexicana, a cultura, tradições e sabores.

Nesta região, o uso de milho é fundamental, sendo que a maioria dos seus pratos são à base deste 

ingrediente, como as enchiladas huastecas e potosinas, os bocolitos, que são tortilhas de milho 

e manteiga recheadas com carne de vaca ou porco, as estrujadas (prato à base de carne) e o 

zacahuil, que é um tamal gigante.

Outros pratos que fazem de San Luis Potosí uma experiência gastronômica incrível, são os nopales 

(cacto) e batatas misturados com palmito e cabrito temperado estilo pastor (tempero 

tipicamente mexicano).

http://www.bestday.com.br/San_Luis_Potosi/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-luis-potosi-por&utm_term=/


13

RESTAURANTES BOÊMIOS E ROMÂNTICOS
Nas pequenas vielas do centro da capital do estado, como o Callejón de San Francisco, nas ruas em 
calçada que rodeiam Aranzazú ou as praças del Carmen e Fundadores, encontrará lugares com um 
ambiente agradável e social. Beber um café ou um copo de vinho, jantar ou se juntar com os amigos, 
são algumas das cenas mais típicas dos restaurantes de San Luis Potosí. Os restaurantes localizados 
no Callejón de San Francisco dispõem de terraços com vistas para as torres e para a cúpula da igreja, 
um cenário realmente romântico.  

COZINHA VANGUARDISTA
Os restaurantes mais vanguardistas de San Luis Potosí estão localizados, principalmente, na parte 
moderna da Avenida Venustiano Carranza, conhecida como a “Zona Rosa”, assim como nos seus 
arredores. A decoração é moderna, o atendimento de qualidade, as caves contam com vinhos de 
seleção e os cardápios são de criar água na boca, seduzindo profundamente os mais exigentes da 
gastronomia de luxo de classe mundial.

LA VIRREINA
Este restaurante está localizado ao lado da Plaza de Armas e pertenceu à única Vice-Rainha 
mexicana, sendo, durante décadas, um lugar tradicional que agrada aos visitantes devido à sua 
construção centenária, à história do edifício e dos seus mais célebres habitantes, assim como com 
a melhor vista para o centro da praça, Catedral de San Luis Potosí e à multidão de locais e turistas 
que passeiam pela cidade. A comida preparada neste restaurante é realmente espetacular.
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BEBIDAS E DERIVADOS DO AGAVE
Protagonista da paisagem típica do estado de San Luis Potosí, o agave enriqueceu a gastronomia 
da região, sendo a chave para a produção de bebidas como o aguamiel (com mel), o mezcal e o 
pulque, além de pratos gourmet como os vermes de maguey, que podem ser vermelhos ou brancos 
(chinicuiles) e os ovos da formiga negra (escamoles).

Outras bebidas que devem ser mencionadas são o colonche (uma planta misturada com álcool, 
açúcar e canela), sucos de fruta, o rum Potosí e o vinho de jobo.

ZACAHUIL
Este enorme tamal é uma delicia huasteca preparada com frango, porco, massa de milho, manteiga e 
pimentos. Tudo esta envolto em uma casca de banana e é cozido em um forno à lenha. A tradição diz 
que o zacahuil deve ser suficiente para 40 pessoas, no mínimo. 

CABRITO TEMPERADO ESTILO PASTOR
Como em Monterrey, o cabrito temperado estilo pastor é um tradição potosina, com origens em Matehuala, 
uma pequena cidade a 2 horas de San Luis Potosí. A carne é preparada com um molho vermelho, cozido nas 
brasas e acompanhada com tortilhas e outras guarnições. O cabrito pode ser igualmente assado, comido na 
sopa ou com molho rancheiro (picante).
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EL RINCÓN HUASTECO
É um lugar que não poderá deixar de visitar, até porque está localizado no centro da cidade e é um 

restaurante típico de San Luis Potosí. Os seus deliciosos pratos são servidos em boas porções e o 

atendimento é excelente, fazendo deste um lugar famoso a mais de duas décadas e reconhecido como 

uma boa opção para provar a autentica gastronomia de San Luis Potosí.

DOCES TÍPICOS
San Luis Potosí também tem alguns doces típicos, como as capirotadas blancas (é um pastel da gastronomia 

espanhola), piloncillo (existe também no Brasil, conhecido como rapadura), pastéis de pulque, gelatina, 

o queijo de tuna, doces de abóbora com mel, frutas caramelizadas e o caramelo de leite de cabra, entre 

outros. No centro histórico encontrará a famosa pastelaria Costanzo, com uma variedade de 150 tipos 

de doces e chocolates. 

ENCHILADAS POTOSINAS
Este é um dos pratos mais representativos do estado. São preparadas com milho vermelho, daí a sua 
cor diferente. As enchiladas tradicionais são recheadas de queijo, as de Huasteca de ovo e as da Región 
Medio com frango. Geralmente são acompanhadas com carne de vaca.
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COMPRAS EM SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí é rico em cultura, gastronomia e, sobretudo em artesanatos, com atenção especial às 
mantas bordadas à mão, bolsas de mulher, os quexquémitl coloridos, que são um acessório tradicional 
para a mulher Huasteca e estão feitos com estampagens de imagens reproduzindo as diferentes 
personagens míticas da sua cultura. Dependendo da cor do acessório, podemos saber o estado civil 
da mulher.

Foi em San Luis Potosí que o xaile mexicano começou a ser fabricado e usado, sendo reconhecido em 
todo o mundo como o mais antigo xaile e ainda é utilizado por várias gerações de mexicanas. 

AVENIDA CARRANZA
A famosa Avenida Carranza é um dos principais lugares comerciais da cidade. Aqui encontrará 
casas de artesanatos tipicamente potosinas, com peças em couro, instrumentos musicais, cerâmica 
e vime de Huasteca, tecidos em algodão, objetos em madeira, joalharia, ferraria e os xailes de Santa 
María de Río.

LA CASA DEL ARTESANO
Perto do Jardim Hidalgo, quase em frente da famosa Caja de Agua, encontrará a La Casa del Artesanato. 
Esta pitoresca casa apresenta exemplos artesanais de cada estado do México.

http://www.bestday.com.br/San_Luis_Potosi/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-luis-potosi-por&utm_term=/
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RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
Ficará surpreendido quando caminhar pelas ruas de San Luis Potosí e apreciará a grande variedade de 
produtos expostos nas lojas locais. Há souvenirs para todos os gostos, como amostras de minerais 
brilhantes, que a mais de 400 anos foram a razão para a fundação desta cidade, outrora conhecida como 
San Luis Real de Minas del Potosí. Também há artesanatos tradicionais, como brinquedos em madeira, cestas, 
peças em chumbo, prata ou ouro, assim como móveis tipicamente coloniais, objetos em pele e muito mais.   

CHOCOLATES COSTANZO
Desde 1935, os chocolates Costanzo conquistaram o coração quer dos potosinos, como dos que visitam a 
cidade. A fábrica está localizada no centro histórico, no entanto, encontrará várias sucursais por toda a 
cidade. Atualmente, oferecem quase 150 tipos de produtos, usando o melhor e a mais moderna maquinaria 
italiana e alemã. Prove os famosos tornillos, duquesas, princesas, gelatinas e nozes com sabor a canela, 
entre muitas outras delicias.

PLAZA SENDERO
Este shopping conta com uma grande quantidade de lojas de roupa, calçado, objetos em pele e joalharia 
fina, além de bancos, salas de cinema e um fantástico carrossel. 

PLAZA TANGAMANGA
É um shopping onde encontrará uma grande variedade de boutiques, lojas de marcas, um food court de 
fast food, assim como salas de cinema e uma área de jogos eletrônicos para as crianças.
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PLAZA CITADELLA
Construída com um enorme investimento, a Plaza Citadella é um universo de lojas de marcas 
conhecidas, entretenimento e diversão. Este complexo é enorme, além de contar com um hotel, 
sala de bowling, academia, salas de cinema, restaurantes, bancos e muito mais.

FONART
O lugar mais tradicional para encontrar os melhores artesanatos é, sem dúvida, a loja da FONART, 
que está localizada ao lado do Templo de San Agustín, no centro histórico de San Luis Potosí. Este 
estabelecimento foi projetado para mostrar ao público em geral os melhores artesanatos da cidade e 
do país, em uma fantástica atmosfera proporcionada pelas construções coloniais da cidade.
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VIDA NOTURNA EM SAN LUIS POTOSÍ
Em San Luis Potosí, a vida noturna também é de qualidade, até porque oferece uma boa variedade de 
lugares onde pode dançar ritmos latinos e os mais atuais. Se for daquelas pessoas que preferem tomar 
um saboroso café, encontrará várias opções no centro da cidade.

Os lugares mais procurados e populares são aqueles onde pode tomar um copo de vinho, conversar 
e conhecer outras pessoas. Há música ao vivo, desde a trova até ao rock e os ambientes podem ser 
tanto boémios, romântico ou até exclusivos.

FIESTA DE LUZ
É uma obra de arte com imagens projetadas em luzes multicoloridas nos edifícios. Sem dúvida, um espetáculo 
que não poderá deixar de assistir durante a sua passagem pela cidade. San Luis Potosí é a cidade pioneira na 
utilização desta técnica conhecida como mapping. Durante o principio da noite, as edificações mais importantes 
do centro histórico transformam-se no fundo perfeito para narrar com imagens e sons, alguns dos acontecimentos 
históricos mais importantes da região e do país. Consulte as datas de exibição deste espetáculo.

http://www.bestday.com.br/San_Luis_Potosi/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-luis-potosi-por&utm_term=/
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TEATROS, DANÇA E MÚSICA
San Luis Potosí conta com vários recintos para os seus eventos culturais, como o Teatro da Cidade, 
que apresenta espetáculos de dança, música e concertos no centro do parque Tangamanga. O Teatro 
da Paz, inaugurado em 1894, continua a apresentar obras de teatro, música, ópera, dan¬ça, espetáculos 
infantis, exposições e muito mais.

Sendo o coração da vida social e cultural desta cidade colonial, a Plaza de Armas é igualmente o 
cenário para a apresentação de exposições e concertos de artistas conhecidos, bandas, a orquestra 
sinfónica de San Luis Potosí, a banda sinfónica juvenil e muito mais.

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA
O mais recente da vida noturna está localizado na Avenida Venustiano Carranza. Aqui encontrará bares 

de música lounge, sports bars, karaokês e lugares mais exclusivos. Os bartenders e DJs animam as 

festas nas baladas, que cada fim de semana estão lotadas.
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BARES DO CENTRO HISTÓRICO
O centro histórico é o coração da vida noturna. 

Se gostar da festa, memorize a palavra precopeo 

(ir a um bar antes das baladas). Esta expressão 

é muito utilizada pelos locais, especialmente por 

aqueles que adoram sair à noite. As ruas do centro 

contam com muitas opções para começar a festa, como 

bares e cafés, sendo muito frequentado durante a 

semana, mas principalmente no fim de semana.

BALADAS EM LOMAS E TANGAMANGA  
São nestas áreas mais exclusivas que estão localizados as baladas mais modernas, com o melhor da 

música, uma sensação acústica perfeita e um show de luzes com tecnologia moderna. Conheça estes espaços, 

frequentados pelas personalidades da cidade e que estão decorados com elementos contemporâneos.
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O QUE FAZER EM SAN LUIS POTOSÍ
Conhecer o centro histórico a pé ou com o bonde.

Conhecer as capelas, igrejas e templos.

Assistir a algum dos eventos musicais, de dança, ópera ou às diversas exposições organizadas 
nos recintos culturais e nos teatros.

Provar a sua fantástica gastronomia, especialmente as enchiladas potosinas.

Aprender mais sobre a história e cultura do país de uma maneira diferente com a Festa da Luz.

Visitar alguns dos muitos museus.

Conhecer o enorme Parque Urbano Tangamanga.

Assistir à representação da Via Crucis, a Processao do Silencio e testemunhas a devoção 
religiosa da população local.

Conhecer as fantásticas atrações dos seus arredores, como Real de Catorce e as suas 
incríveis fazendas.
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