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DESCUBRA SAN MIGUEL DE ALLENDE
San Miguel de Allende é famoso por sua intensa vida cultural e artística, assim como por sua história e 
esplêndida arquitetura colonial barroca. É uma pequena e pitoresca cidade com estreitas ruas de pedra, 
numerosas igrejas e templos, assim como bonitas casas com fachadas de pedras. Fundada em 1542, 
esta cidade se destacou durante a colônia e a guerra pela independência do México e é considerada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

É uma cidade com muita magia e misticismo, com uma grande quantidade de tradições e festas religiosas 
durante todo o ano. É um lugar famoso por seu clima temperado e seus mananciais de águas termais, 
assim como por seu bonito centro histórico, onde se pode encontrar hotéis para todos os orçamentos, desde 
antigas pousadas de ambiente simples e familiar até sofisticados hotéis boutiques com serviço de luxo.

COMUNIDADE BICULTURAL
Existem vários estrangeiros vivendo em San Miguel especialmente aposentados, artistas, escritores e 
estudantes de arte dos Estados Unidos e Canadá, que se mudam para cá em definitivo ou por parte do 
ano atraídos pela arte e a cultura ou para escapar do frio do inverno em seus países.

Isto há criado um ambiente bi cultural, onde convivem mexicanos e norte-americanos, que formaram 
uma forte comunidade de expatriados comprometidos e envolvidos em projetos de melhoras para a 
cidade, em programas de saúde e em bolsas de estudos para jovens do campo e de poucos recursos.

http://www.bestday.com.br/San-Miguel-de-Allende/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-miguel-de-allende-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/San-Miguel-de-Allende/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-miguel-de-allende-por&utm_term=/
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TRADIÇÕES E FESTIVIDADES
As tradições ocupam um lugar preponderante na vida cotidiana de San Miguel de Allende, de forma que 
em grande parte do ano suas ruas são cenários de coloridas celebrações que incluem música, danças, 
desfiles, procissões e até fogos de artifícios. Dizem que o calendário fica curto para que esta cidade 
encaixe todas as festividades que se repartem durante todo o ano.

Algumas das festas mais populares são as de San Miguel Arcanjo, o Santo Patrono, a Semana Santa 
com as procissões da Via Crúcis e o Santo Enterro e a festa de Santo Antônio de Pádua com o tradicional 
desfile de Los Locos, onde as pessoas de disfarçam com máscaras e caminham pelas principais ruas 
da cidade.

CELEBRAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO MÉXICO
Se quiser experimentar o espirito nacionalista do México precisa visitar San Miguel de Allende em 
setembro, durante a celebração do Dia da Independência. Aqui se vivem as festas pátrias com um 
autêntico sabor mexicano e se escuta o tradicional “grito” no Jardim Principal, em frente à icônica 
igreja de San Miguel Arcanjo. As pessoas se reúnem para aproveitar um animado espetáculo de fogos 
de artificio, música e venda de petiscos, doces e bebidas típicas.
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Bonito centro histórico com esplêndidos casarões de 
arquitetura colonial.

Possui numerosas igrejas, templos e conventos coloniais 
com belas capelas, átrios e retábulos.

Centro de arte e cultura, com vários museus, galerias e 
escolas de arte.

Famoso por suas águas termais com propriedades minerais.

Excelentes restaurantes de cozinha mexicana e internacional.

Com pequenas montanhas onde se pode andar a cavalo 
ou em veículo 4x4.

Um dos lugares favoritos dos americanos para se 
aposentarem.

Eleita como o melhor destino turístico do México e a oitava 
do Top 10 a nível mundial em 2013, por Condé Nast Traveler.

PERFIL DE SAN MIGUEL 
DE ALLENDE



4

Um passeio por San Miguel de Allende representa um atrativo por si só, desde as estreitas ruas de 
pedras até seu bonito centro histórico, no qual se abundam magníficas construções de estilo colonial 
com lindos detalhes, como portões antigos de madeira esculpida, sacadas de ferro forjado, pedra 
esculpida e cerâmica ornamental pintada, assim como muitos pátios com solários, fontes com vasos de 
plantas e flores por todos os lados.

Além de sua rica arquitetura, San Miguel oferece museus, teatros, centros culturais, galerias de arte 
e uma praça de toros (local de realização de touradas) no centro da cidade, considerada a mais antiga 
do México. San Miguel de Allende também é possuidor de muitos atrativos naturais, entre eles estão 
as relaxantes águas termais, um jardim botânico e bonitos arredores, que podem ser conhecidos de 
montain bike, a cavalo ou em veículo 4x4.

JARDIM PRINCIPAL
No coração da cidade se encontra o Jardim Principal, com bancos de ferro forjado e o tradicional 
quiosque no centro. É o ponto de encontro dos habitantes locais e turistas, um espaço onde convergem 
todos os níveis sociais e lugar ideal para sentar-se a conversas sob a sombra dos loureiros, saborear 
algum doce típico ou, porque não, utilizar seu lap top, já que conta com serviço de Wi-Fi.

PARQUE BENITO JUÁREZ
Fundado no principio do século XX, este parque urbano foi desenhado em estilo francês, com tanques, 
fontes, pontes antigas, bancos de ferro forjado e largas trilhas. É um espaço recreativo com brinquedos 
infantis, quadras de basquete e áreas para refeição. Seus belos jardins contam com árvores da região, 
como amoreiras, nogueiras e cherimólias.

ATRAÇÕES EM SAN MIGUEL DE ALLENDE

http://www.bestday.com.br/San-Miguel-de-Allende/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-miguel-de-allende-por&utm_term=/
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TEMPLO DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Localizado na Praça Cívica e ao lado do ex colégio de San Francisco de Sales, o Templo Nossa Senhora 
da Saúde data do século XVIII e é uma das imagens mais representativas de San Miguel. Sua cúpula está 
coberta de azulejos amarelos e azuis, conta com uma fachada barroca em forma de concha esculpida 
em pedra com nichos sobre as portas principais, dedicados a São Joaquim, Santa Ana, ao Sagrado 
Coração e a São João Evangelista.

TEMPLO DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Também conhecido como “Las Monjas”, este imponente conjunto religioso consta de um templo e o 
ex Convento Real da Puríssima Conceição. O templo possui uma valiosa coleção de pinturas novo 
hispânica. A cúpula é obra do mestre de obras Zeferino Gutiérrez, criador também da fachada da igreja 
de San Miguel Arcanjo, com a ajuda de Dr. Atl (Gerardo Murillo). Seu desenho se inspirou no Templo 
dos Inválidos de Paris.
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CASA DEL MAYORAZGO DE LA CANAL
Construída nos finais do século XVIII e a princípios do século XIX, esta elegante mansão ostenta três 
estilos arquitetônicos, sendo estes o barroco, o rococó e o neoclássico. Originalmente habitada pela 
rica família de Canal, esta magnífica construção é atualmente a Casa de Cultura Banamex, aberta ao 
público para visitar suas exposições temporárias, sua sala de vídeo, livraria e a loja de arte popular.

TEMPLO DE SAN FRANCISCO
A construção do templo e convento de San Francisco tardou-se 20 anos, motivo pelo qual em sua 
arquitetura podem ser observados os diferentes estilos que foram sendo aplicados com o passar do 
tempo. Sua fachada é do mais puro estilo churrigueresco (também conhecido como Barroco Mexicano), 
contando com uma grande variedade de figuras e colunas esculpidas em pedra, assim como a torre do 
campanário de estilo neoclássico e o claustro que não foi concluído.
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PARÓQUIA DE SAN MIGUEL ARCANJO
San Miguel possui varias igrejas católicas com belas fachadas de pedras, porém sem dúvidas, a mais 
espetacular é a Paróquia de San Miguel Arcanjo, construída em pedra calcária e cuja imagem se converteu 
em símbolo da cidade. A paróquia foi construída em 1564 com uma fachada em estilo barroco que 
entre 1880 e 1890 se renovou e mudou ao estilo neogótico toda em pedras extraídas da região.
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MUSEU CASA DE DON IGNACIO ALLENDE
Esta foi a casa de Ignacio Allende, o herói insurgente da Independência. Atualmente abriga um 
excelente museu dedicado por completo a este importante personagem e a seu papel na história do 
México. Data do século XVIII, de estilo barroco e mostra uma coleção de peças originais da época, 
assim como documentos e objetos históricos desde a fundação da cidade, passando pelo movimento 
de independência até a morte de Allende.

MUSEU LA ESQUINA
É uma instituição cultural dedicada à preservação do jogo e do brinquedo mexicano, é o primeiro museu 
de seu gênero no país, que exibe de maneira permanente um acervo de mais de 1000 brinquedos 
rústicos adquiridos pela curadora Angélica Tijerina ao longo de 50 anos. Está integrado por quatro 
salas nas quais são expostos os brinquedos de diversas regiões e culturas do México, assim como 
exposições temporárias, oficinas para crianças, visitas guiadas, área multimídia e loja.

TEATRO ÁNGELA PERALTA
Inaugurado em 1873 por Ángela Peralta, a soprano mexicana mais famosa dessa época, o teatro é 
atualmente um elegante ponto de encontro para artistas nacionais e estrangeiros, também é sede do 
Festival Nacional de Guitarra, do Festival de Jazz e do Festival de Música de Cámara.
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JARDIM BOTÂNICO CANTE E EL CHARCO DEL INGENIO
O “El Charco del Ingenio” é uma reserva ecológica onde se pode caminhar e aproveitar de pequenas 
falésias, quedas de águas e uma ampla vegetação de cactos, agave, acácias-amarelas e flores silvestres, 
entre vestígios de antigas propriedades, aquedutos e represas. Aqui também está o Jardim Botânico Cante 
com mais de mil espécies de cactos e plantas mexicanas, algumas das quais encontram-se em perigo de 
extinção, assim como uma estufa, onde se pode comprar cactos, além de uma loja de produtos naturais.

BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL A.C.
A biblioteca se encontra em um antigo edifício colonial com um belo pátio interior, um salão de leitura, 
um auditório e uma área de computadores com acesso a internet. Possui uma grande coleção de livros, 
principalmente em inglês. Realizam vários eventos para arrecadar fundos, como concertos, obras de 
teatro, contadores de histórias e seu famoso Tour de Casas e Jardins todos os domingos, que inclui 
a visita a três diferentes casas, além de um saboroso café da manhã. Oferece gratuitamente para as 
crianças aulas de inglês, pintura, computação, piano, guitarra e música, assim como um programa de 
bolsas de estudos aos jovens para que estes continuem seus estudos de ensino médio e superior.

CENTRO CULTURAL IGNACIO
RAMÍREZ “EL NIGROMANTE”
San Miguel de Allende tem a particularidade de 
atrair a artistas e criadores de muitas partes do 
mundo, assim como a pessoas interessadas pela 
cultura. O Instituto Nacional de Belas Artes tem 
sido fundamental para o trabalho cultural e artístico 
da cidade, além de contribuir na formação de 
varias gerações de artistas em diversas disciplinas, 
já que aqui se pode aprender desenho, pintura, 
escultura, cerâmica, música e dança. Conta com 
três salas de exposições e um salão de atos, onde 
acontecem concertos, conferências, exibições de 
filmes e obras de teatro.
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BALNEÁRIO DE ÁGUAS TERMAIS
Nesta região abundam os mananciais de águas termais e alcalinas, ricas em propriedades minerais. 
Estão localizados em balneários e hotéis fora da cidade, contam com várias piscinas que vão desde 
água morna até muito quente, além de oferecer outros serviços, como banheiros, vestiários, armários e 
restaurantes. Alguns dos mais populares são: A Gruta Spa, Escondico Place, Xote, El Cortijo, Hacienda 
Taboada e Water resort Club.

SANTUÁRIO DE ATOTONILCO
Localizado a 14 km de San Miguel encontra-se o povoado de Atotonilco, cujo nome em náhuatl quer 
dizer “sobre as águas quentes”, devido aos mananciais de águas termais que se encontra ali. O 
santuário foi construído entre 1740 e 1748 e tem sido um importante lugar de adoração e peregrinação. 
Está formado por um Santuário a Jesus Nazareno consistido por uma nave principal, uma sacristia, 
sete capelas anexas e seis locais menores de adoração, além de extraordinárias pinturas que cobrem 
os tetos e paredes, motivo pelo qual também é conhecida como A Capela Sistina do México.

O Santuário de Atotonilco é Patrimônio da Humanidade desde 2008, por ser um lugar preponderante 
na história do México desde os tempos pré-hispânicos. Do seu altar principal o Padre Miguel Hidalgo 
levou o primeiro estandarte da Virgem de Guadalupe que serviu de bandeira na Guerra da Independência.

http://www.bestday.com.br/San-Miguel-de-Allende/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-miguel-de-allende-por&utm_term=/
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LA CAÑADA DE LA VIRGEN
Localizada entre as serras de San Miguel de Allende, encontra-se a zona arqueológica La Cañada de 
la Virgem. É um assentamento pré-hispânico desenhado para observar os céus e os ciclos cósmicos. 
O apogeu deste importante centro cerimonial teve lugar entre os anos 600 e 900 D.C.

MINERAL DE POZOS
Localizado a 60 km de San Miguel este povoado foi originalmente um assentamento chichimeca, 
antes da chegada dos espanhóis que o fundaram no século XVIII e o destinaram para a agricultura 
até o descobrimento da mina de Santa Brígida, de onde se extraia ouro, prata, cobre, chumbo, zinco 
e mercúrio. Encravado no semideserto, Mineral de Pozos também é conhecido como “povoado 
fantasma”, já que foi abandonado em duas ocasiões por seus habitantes, primeiro durante a Guerra 
da Independência e posteriormente na Guerra Cristera. Foi na década de 90 quando ressurgiu como 
um destino turístico com pequenos hotéis boutiques e galerias de arte.

INSTITUTO ALLENDE
É um dos principais promotores de San Miguel de Allende a nível internacional e sede da Escola 
Superior de Arte da Universidade de Guanajuato, além de Escola de Artes e Ofícios, onde se oferecem 
aulas de desenho, pintura, joalheria, tecido em tear e quadro, além de fotografia e Escola de Espanhol 
para estrangeiros com validade internacional.

http://www.bestday.com.br/San-Miguel-de-Allende/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-miguel-de-allende-por&utm_term=/
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Em San Miguel de Allende a gastronomia é muito rica e variada, uma vez que incorpora elementos 
produzidos aqui e de diversas cozinhas de seus estados vizinhos, como Querétaro, Jalisco, Michoacán 
e San Luis Potosí. Devido a sua posição geográfica esta é uma região ideal para o cultivo de vegetais 
orgânicos, alcachofras, espargos e brócolis, também se destaca por sua produção de vinho, leite e queijos.

Os restaurantes de San Miguel conservam um encanto especial, muitos deles localizados em antigos 
casarões de estilo colonial com belíssimos pátios com roseiras e fontes antigas.

ENCHILADAS MINERAS
Este prato é muito típico e saboroso, se prepara com tortilhas passadas por molho de pimenta guajilho 
frita, se recheia com queijo rancheiro e cebola picada e enrola-se como panquecas. Se cobrem com 
alface, batatas e cenouras previamente fervidas em água e fritas no mesmo óleo das tortilhas o que lhes 
da sua característica cor laranja avermelhada.

RABO DE ZORRA
É um ensopado a base de pimentas típicas da região recheadas de queijo e fritos em manteiga. 
Acompanha uma mistura de tomates, cebola, alho, coentro e xoconostles (uma espécie de cacto), 
caldo de carne e por ultimo, ovos inteiros que se cozinham no caldo.

GASTRONOMIA EM SAN MIGUEL DE ALLENDE
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CHILES CAPONES
Este prato leva chile pasilla (pimenta típica da região), tomate verde, cebola e queijo panela fresco. 
Os chiles são recheados e colocados em um mescla de tomate verde e cebola com um pouco de 
caldo de frango ou de carne de boi para que cozinhem.

CENTRO GASTRONÔMICO E TURÍSTICO
Esta cidade é atualmente um dos centros gastronômicos e turísticos mais famosos do país, uma vez 
que conta com uma importante oferta de cozinha de autor e cozinha internacional adequada aos 
produtos que são cultivados na região. Os chefs locais dão asas a suas imaginações com a grande 
variedade de produtos que se podem conseguir aqui.

FIAMBRE ESTILO SAN MIGUEL
Este é um prato muito tradicional que se prepara com carne de frango cozida, língua de boi em pedaços 
e pés de porco em vinagre, acompanhada de uma variedade de frutas e verduras cozidas, como 
maçãs, laranjas, bananas, goiabas, jícama (nabo mexicano), beterraba e abacate. É servido sobre uma 
cama de alface, se banha com azeite de oliva, vinagre de maçã e se pulveriza amendoins picados.
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PACHOLAS
As pacholas são um tipo de folha ou croquete achatado feito com uma mistura de carne de boi moída, 
pimenta batida com alho, cebola e pão umedecido em leite. Tempera-se com sal, cravo, canela e orégano, 
são fritas em óleo e se serve com salada de alface, purê de batata ou arroz.

TUMBAGONES
Os tumbagones são um estilo de wafer enrolado como o taco, pulverizado com açúcar glass. São 
feitos com tomates verdes com casca, tequesquite (um sal mineral utilizado na cozinha desde o 
período pré-hispânico), assim como álcool de cana, gemas de ovo, farinha de trigo, manteiga e açúcar. 
É a sobremesa mais tradicional de San Miguel e se acompanha com café ou com sorvete e geleia 
de framboesa.
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CEBADINA 
Esta refrescante bebida gaseificada é elaborada a base de cevada, água de casca de abacaxi com 
açúcar mascavo, polpa de tamarindo e flores de jamaica. Deixa-se repousar em uma barrica de carvalho 
e se serve com um pouquinho de carbonato de cálcio ou bicarbonato de sódio em cada copo, para 
deixa-la espumosa.

COLONCHE 
O colonche é uma bebida pré-hispânica que se prepara para o consumo local. O procedimento que 
é seguido para sua elaboração não mudou desde sua criação a centenas de anos. Prepara-se com 
tunas silvestres que são colhidas no monte, descascadas, espremidas e peneiradas para eliminar as 
sementes. O suco é fervido e se deixa descansar para que sofra uma fermentação espontânea. Às vezes 
se acrescenta um pouco de colonche já preparado ou cascas de tuna para acelerar a fermentação. 
Recém-preparada é uma bebida gasosa de sabor agradável que vai adquirindo um sabor azedo com 
o tempo.
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COMPRAS EM SAN MIGUEL DE ALLENDE
San Miguel de Allende é um dos destinos mais buscados por turistas de todas as partes do mundo, 
ansiosos em obter as belas obras de artes que aqui são produzidas. Os artesãos desta cidade elaboram 
preciosos objetos em latão, papel machê, lã, vidro soprado, esculturas de pedra ou cerâmica.

O centro da cidade conta com múltiplas lojas de decoração, boutiques de roupas, sapatarias e artigos 
de couro, assim como lojas especializadas onde se pode adquirir valiosas peças de arte, originais 
móveis, espelhos, luminárias, artigos em ferro forjado, figuras de cera trazida de Salamanca, maiólica 
de Guanajuato e cerâmica de Talavera (pintadas) de Dolores Hidalgo.

MERCADO DE ARTESANATO
Neste tradicional mercado de artesanato localizado próximo a Quinta Loreto, pode-se adquirir uma grande 
variedade de produtos típicos regionais, assim como as clássicas recordações de viagem. É um ponto 
imprescindível para comprar artesanatos com mais de 30 lojas com bonitas peças de prata, adornos de 
Talavera (cerâmica pintada), papel machê, artigos de ferro forjado, têxteis e muito mais.
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FABRICA LA AURORA,
CENTRO DE ARTE E DESENHO
Localizada na antiga fábrica de fios e tecidos de 
princípios do século XX, que foi a principal fonte 
de trabalho de San Miguel por 90 anos, se encontra 
este centro de arte e desenho, com galerias de 
arte contemporânea, lojas de decoração e design 
de móveis, lojas de antiguidades, joalherias, 
tecidos para mesa, restaurantes e o atrativo 
principal: os estúdios-galerias de reconhecidos 
artistas nacionais e estrangeiros que encontraram 
aqui o espaço perfeito para desenvolver sua 
criatividade, ao mesmo tempo de exibem suas 
obras.

ARTIGOS DE COURO
San Miguel Allende é um lugar ideal para comprar sapatos, bolsas e cintos de couro. Existem muitas 
sapatarias e lojas de artigos de couro, onde é possível comprar lindas peças a um excelente preço.

EL GUAJUYE
El Guajuye é a primeira fábrica de vidro soprado artesanal tradicional na região central do México. A 
fim de não perder esta milenar tradição, esta técnica tem se aperfeiçoado com o passar do tempo. Na 
atualidade tem-se consolidado como a melhor fabrica de vidro soprado do país, que também exporta 
seus produtos à América, Europa e Oceania.

A ANTIGA CASA CANELA
A Antiga Casa Canela encontra-se na rua Umrán de San Miguel de Allende, sendo muito famosa por 
seus exclusivos desenho decorativos, móveis, bonitas fontes de pedra e acessórios para casa. É 
surpreendente a beleza dos objetos decorativos, peças e arte e antiguidades que se podem encontrar 
neste prestigiado estabelecimento.

GALERIAS DE ARTE
Em San Miguel de Allende há uma grande quantidade de galerias de arte onde os artistas exibem e 
vendem suas obras, convertendo-se em uma oportunidade quase única de obter uma peça original de 
alta qualidade, feitas por artistas mexicanos e estrangeiros que vivem na cidade.
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KELLI BROWN JEWELRY
Em Kelli Brown Jewelry se pode admirar o design de joias originais em ouro e prata, utilizando também 
couro, extraordinárias pedras preciosas e semipreciosas na criação de modelos únicos. Suas peças 
tem um estilo romântico e único com influencia de joias bizantinas e do Renascimento. O serviço que 
oferece é tão exclusivo que se pode pedir um motorista para lhe buscar e leva-lo à sua oficina e galeria, 
na antiga fazenda Calderón.

LA BOTTEGA DI CASA
Baseado em técnicas de elaboração que nascem na Itália, nesta loja da Fabrica La Aurora pode-se 
encontrar os melhores desenhos em branco, assim como acessórios para casa, elaborado por verdadeiros 
artistas mexicanos. Estes acessórios vão desde lençóis, toalhas e colchas, até toalhas de mesa e 
caminhos de mesa em linho e algodão europeu, assim como uma ampla e seleta gama de tecidos 
para tapeçaria.
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RANCHO LA ROMITA
Localizado no Km 3,5 da rodovia para Dolores Hidalgo, este magnífico rancho oferece produtos e 
vinhos orgânicos. Seu Merlot-Cabernet, o Sauvignn Blanc e o Prosecco são vinhos feitos no rancho, 
de sua própria colheita e de outras fontes locais. Também possuem produtos de carne, como prosciutto 
e mortadela, queijos mozzarella e queijo fontina, assim como verduras orgânicas de temporada, sorvetes 
e outros alimentos artesanais.

RANCHO ORGÂNICO TOYAN
Este estabelecimento vende vinhos Merlot, Chardonnay, Cabernet-Sauvignon e Sauvignon-Blanc, 
assim como produtos da horta 100% orgânicos. Se tiver a oportunidade, visite sua adega, onde 
você verá as covas vigiadas por esculturas de monges, cujos rostos são levemente iluminados por 
pequenas luzes azuis, o que da um toque muito original.

TIANGUIS ORGÂNICO
Este mercado consolida a todos os produtos orgânicos de San Miguel. Com mais de 70 postos onde, não 
só encontram-se vinhos, como também verduras, cosméticos naturais, têxteis e alimentos preparados 
com ingredientes orgânicos e livres de conservantes. Se monta das 09:00 às 14:30 todos os sábados 
no Artesana Rosewood.
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NUESTROS DULCES
Localizado na Rua de Hernández Macías, este estabelecimento oferece os mais finos doces mexicanos 
elaborados de forma artesanal. Dispõem de jamoncillos (doce à base de leite e açúcar), rompope 
(bebida doce a base de ovos), arrayán (doce de fruta cristalizado) e tamarindos cristalizados, entre 
outros deliciosos doces.

EL TUMBAGÓN
Localizado na Rua Ancha de San Antonio, esta loja vende doces de todo Guanajuato, além da estrela 
local que não se deve perder: os tumbagones (doce à base de farinha de trigo, ovos, canela e açúcar) 
com rompope. Possui uma grande variedade de doces, nos quais se destacam o guayabate (doce de 
goiaba), o queijo de amêndoas, os doces de leite com coco, o rolo de goiaba, o tarugos (semelhante 
a pirulitos), geleias, cocadas, natillhas (creme a base de leite, ovos, açúcar e baunilha), morangos 
cristalizados, trompadas (doce a base de mel e sementes de anis) e charamuscadas (doce a base de 
açúcar, leite, coco e noses).

PRAÇA LA LUCIÉRNAGA
Esté é o maior e mais moderno shopping localizado no Livramento José Manuel Zavala Zavala em 
San Miguel de Allende. Elegante e ao ar livre, esta praça conta com uma loja de departamentos, cinema, 
locais de fast-food, um supermercado e boutiques.
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VIDA NOTURNA EM SAN MIGUEL DE ALLENDE
As noites de San Miguel de Allende são muito variadas e divertidas, já que aqui encontram-se cafés, 
bares, restaurantes e lounges para todos os gostos. O centro é o coração da vida noturna e tudo 
começa no Jardim Principal ao pôr do sol. As pessoas se reúnem ali para socializar e decidir onde irão 
tomar um café ou uma taça de vinho, acompanhada de tapas (aperitivos salgados) ou talvez algo mais 
tradicional, como os churros de chocolate.

As alternativas são inumeráveis, desde lugares tranquilos com música suave, até lounges de terraços e 
clubes noturnos, onde se pode dançar até a madrugada. Normalmente as pessoas chegam ao centro 
de carro, porém o estacionam e caminham a todas as partes. Durante a noite a temperatura cai, motivo 
pelo qual é recomendável levar uma peça de roupa mais quente e sapatos baixos para caminhar.

CAFÉS
Quando o sol põe, deseja-se tomar uma bebida 
quente, seja um aromático chá, um chocolate 
quente, um café ou um cappuccino. Há vários cafés 
de ambiente muito agradável e acolhedor, onde 
você pode conectar seu lap top enquanto saboreia 
uma deliciosa bebida. Alguns dos favoritos são o 
Café no Instituto Allende, a Casa do Café, o Café 
da Mancha e o San Agustín Chocolate e Churros.

http://www.bestday.com.br/San-Miguel-de-Allende/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-miguel-de-allende-por&utm_term=/
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TEATRO E ESPETÁCULOS DE MÚSICA E DANÇA
Por ser um centro de arte e cultura onde se reúnem artistas e escritores, aqui não podem faltar às obras 
de teatro experimental e profissional, tanto em espanhol como em inglês, assim como inumeráveis 
espetáculos de música e dança. Caso tenha vontade de assistir a uma espetacular obra ou show consulte 
as agendas dos teatros, salas e auditórios.

BARES E LOUNGES
Os bares e discotecas de San Miguel têm pouca clientela durante a semana, a menos que haja algum 
evento ou banda especial, porém no fim de semana, com certeza estarão cheios de habitantes locais, 
turistas nacionais e estrangeiros. Há muitos lugares para passar uma noite agradável, como bares 
fechados e bares em terraços com uma esplêndida vista da cidade, lugares onde poderá escutar 
jazz, rock, trova, música eletrônica e o melhor dos anos 80 e 90.
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O QUE FAZER EM SAN MIGUEL DE ALLENDE
Percorrer as ruas e atrativos do centro histórico a pé.

Provar a excelente gastronomia local e internacional.

Visitar os museus e casas históricas da cidade.

Comprar artesanatos finos, móveis ou bonitos objetos de decoração.

Experimentar os benefícios das águas termais nos balneários, como La Gruta, Escondido 
Place ou Hacienda Taboada.

Visitar o Jardim Botânico e a Reserva Natural El Charco del Ingenio e sua extensa coleção 
de cactáceas raras ou em perigo de extinção.

Excursões pelos arredores em veículo 4x4 ou a cavalo.

Adquirir pintura e esculturas originais nas galerias de artes.

Tomar uma bebida quente em algum dos encantadores cafés.

Sair à noite aos bares e lounges.

Ver algum espetáculo de música e dança ou uma obra teatral.
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