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DESCUBRA TEPIC
A cidade de Tepic, capital do estado de Nayarit, está localizada no ocidente do México em uma 
região entre verdes planícies e montanhas, sendo assim conhecida também como a “cidade verde”, 
já que quase todo o ano sua vegetação mantém essa cor. Conta com museus, parques e praias a 
menos de uma hora de distância, bem como bonitos lugares em seus arredores.

Tepic conserva no centro, como em muitos outros lugares no México, uma praça principal rodeada de 
belos edifícios antigos e de encantadoras ruas de pedras, oferecendo a tranquilidade que caracteriza 
as cidades do interior do país, apesar de ter uma região metropolitana. Qualquer um pode caminhar 
em suas belas ruas cheias de edifícios com arquitetura neoclássica e coloridas fachadas ou tomar 
um sorvete na praça principal enquanto dezenas de crianças brincam e correm pelos jardins.

Devido às características geográficas da região (morros, planícies, rios e nascentes), poderá realizar 
atividades de ecoturismo e aventura, como ciclismo de montanha, caminhada, escalada, rapel e camping.

http://www.bestday.com.br/Tepic/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-por&utm_term=/


2

Cidade tranquila e atmosfera interiorana, ideal para férias 
em família

Oferece museus, parques e oportunidades de ecoturismo

É uma das cidades mais acessíveis no México em relação 
ao custo de vida

Conta com praia a menos de uma hora

Gastronomia focada principalmente em frutos do mar

Crescente e atrativa vida noturna

Grande variedade de artesanatos, em especial das etnias 
huicholes e coras

Local do surgimento do conhecido “Son de la Negra”, 
considerado por alguns “o segundo hino nacional mexicano”

Cidade natal do famoso poeta Amado Nervo, cuja antiga 
casa agora é um museu dedicado à sua vida e obra

Fácil acesso pela rodovia desde diversas cidades, como 
Guadalajara, Mazatlán ou Puerto Vallarta, localizadas a 
menos de 3 horas de carro.

PERFIL DE TEPIC
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ATRAÇÕES EM TEPIC
Tepic e seus arredores contam com variadas opções de atrações para aqueles que querem explorar 
esta bela região do Ocidente do México. Encontrará museus, parques, lagos, cascatas, fontes e 
paisagens naturais de grande beleza, além das praias do Pacífico a uma hora a oeste de Tepic. 
Explore esta cidade provinciana cheia de belas e verdes paisagens!

CACHOEIRA JAMATÁN
Aproximadamente a 30 km ao norte de Tepic está localizado a maior e mais espetacular cachoeira de 
todo o estado de Nayarit: a Cachoeria de Jumatán. A água cai por 110 metros de altura ao longo de uma 
parede de rocha, criando um surpreendente espetáculo. 

CENTRO DA CIDADE
Uma das mais belas atrações de Tepic é a encantadora arquitetura neoclássica de vários edifícios 
localizados no centro da cidade, construídos entre 1760 e 1884. Dentro dos que mais se destacam 
estão o Museu Regional de Nayarit, o Asilo de Anciãos Juan de Zelayeta, o Hotel Imperial e o Quartel 
da Companhia Fixa da Infantaria. Também se destaca a Catedral da Imaculada Conceição (de estilo 
neogótico), o Palácio do Governo do Estado, com seus espetaculares murais de José Luis Soto e a 
Casa Fenelón. Na primeira foto da cidade está a Plaza de Armas, com seu decorado hemiciclo de pedra.

http://www.bestday.com.br/Tepic/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-por&utm_term=/
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SAN BLAS
O porto de San Blas está localizado a 62 quilômetros ao noroeste de Tepic. É um lugar com muita cultura 
e história: foi testemunha de invasões de piratas e guerras durante a época de independência do México. 
Além disso, conta com tranquilas praias e belas paisagens tropicais com dezenas de espécies de 
pássaros. Uma vez que estiver em San Blas, experimente a gastronomia local à base de frutos do mar 
frescos, como o camarão, as ostras e a truta.

SANTA MARÍA DEL ORO 

“Samao”, como os moradores chamam Santa María del Oro, é uma impressionante lagoa dentro de 
uma cratera  na Serra Madre Ocidental. Localizada a 52 quilômetros de Tepic, é muito visitada aos fins 
de semana, para pescar, dar um passeio de lancha, admirar a flora ou simplesmente descansar. Esta 
lagoa tem uma atmosfera mística devido à sua localização e porque entre as pessoas corre o rumor de 
que suas profundas águas não possuem fundo.

Nos arredores há inúmeros pequenos restaurantes onde poderá experimentar pratos típicos, como os 
chicharrones de peixe (peixe frito com aparência de torresmo) e a truta frita.

MORRO DA CRUZ
O Morro da Cruz é uma atração importante em 
Tepic, já que desde o topo é possível ver 
espetaculares vistas panorâmicas da cidade. 
No alto no morro há uma esplanada de três 
cruzes, similares ao Morro do Corcovado no 
Brasil, mas em escala menor. Este morro é muito 
popular entre os aficionados por exercício e é 
utilizado para caminhar, cavalgar, fazer ciclismo de 
montanha ou simplesmente para aproveitar o ar 
fresco e as paisagens.
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MEXCALTITÁN
Mexcaltitán é uma pequena ilha de menos de 1 km² localizada ao norte de Santiago Ixcuintla, pequeno 
povoado a 59 quilômetros de Tepic. Diz-se que esta ilha é a legendária Aztlan, berço da antiga 
civilização Asteca ou Mexica, sendo assim um lugar histórico para o povo mexicano. Aqui poderá 
passar um incrível dia rodeado de tranquilidade, beleza natural e história.

TEMPLO DA CRUZ DE ZACATE
Lugar onde está a famosa cruz de zacate, considerada milagrosa por grande parte da população. 
Trata-se de uma área em forma de cruz com grama natural e de origem desconhecida, pois não foi 
plantada por ninguém e nem recebe irrigação. No edifício há registros de pessoas que foram curadas 
de doenças ao pedir ali um milagre a Deus.

MUSEUS
Tepic conta com vários museus abrigados em preciosas construções de estilo neoclássico. 
O Museu Regional de Antropologia e História têm oito salas que exibem desde fósseis até 
cerâmica das culturas desta região do México. A Casa Museu Amado Nervo conta com diferentes 
salas que celebram a vida e obra deste poeta. A Casa Museu Juan Escutia exibe em suas três 
salas objetos deste personagem que desempenhou um papel simbólico na história do México.

No pequeno Museu de Artes Visuais Aramara encontrará um belo contraste entre o edifício 
neoclássico que o abriga e a variedade de modernas pinturas, esculturas e fotografias ali exibidas. 
Por último, a Casa Museu Emília Ortiz mostra obras de excelente nível de diversos artistas locais 
e internacionais.

BAÍA DE MATANCHÉN
Esta baía está localizada a menos de uma hora de Tepic (70 quilômetros), em uma área virgem ao sul 
do porto de San Blas e um lugar pouco visitado e conhecido por turistas. Não pode deixar de explorar 
suas largas e longas praias banhadas pelo Oceano Pacífico. Pratique snorkeling, surfe, mergulho ou 
qualquer esporte aquático de sua preferência.

http://www.bestday.com.br/Tepic/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-por&utm_term=/
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GASTRONOMIA EM TEPIC
Não há como falar da gastronomia de Tepic e não mencionar os diferentes frutos do mar que o Oceano 
Pacífico fornece a esta cidade. Tepic está a menos de 70 quilômetros do mar, por isso grande parte 
de seus pratos tradicionais utilizam frutos do mar, como camarão, cação, marlin, ostras e uma 
variedade de peixes que compõem deliciosas sopas, enchiladas (tortilha de milho recheada de carne, 
feijão ou frango, com molho picante), tamales (massa à base de milho, recheada e envolta de folhas de 
bananeira), coquetéis e caldos.

Nos arredores da praça principal de Tepic encontrará uma boa seleção de restaurantes para aproveitar 
as delícias de sua típica gastronomia.

http://www.bestday.com.br/Tepic/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Tepic/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-por&utm_term=/
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OS MAIS TRADICIONAIS
Dois pratos famosos são o delicioso peixe sarandeado (pargo temperado com especiarias e defumado 
com lenha), originário da Ilha de Mexcaltitán, e o Tlaxtihuilli, uma espécie de caldo de camarão de 
origem pré-hispânica.

Outros pratos desta região são o marlin defumado, o aguachile de camarão (camarões frescos com 
molho picante e condimentos) e o chicharrón de peixe (peixe frito), além das ostras frescas e os 
refrescantes ceviches de camarão, preparados com camarão quase moído e misturado com 
cenoura ralada.

Se não gosta de frutos do mar, deve provar os “frijoles puercos” (feijões locais cozidos com manteiga, 
bacon, pimentão e queijo) ou as tostadas de chanfaina (miúdos de porco com molho huichol).

BOTANEROS
Estabelecimentos simples muito populares entre os moradores, de ambiente familiar com música ao 
vivo e saborosos petiscos que podem ser acompanhados de uma cerveja gelada.

SOBREMESAS
Entre as sobremesas encontram-se as cocadas, as bananas pancle (bananas desidratadas adoçadas 
com açúcar mascavo), os copules (fruto de uma palmeira com açúcar mascavo) e as canas de açúcar 
assadas. Também é possível experimentar o melado (mel da cana de açúcar que é comido normalmente 
com coalhada) e as jericallas (tipo de creme).
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COMPRAS EM TEPIC
Tepic oferece uma variedade de lojas para adquirir bonitas recordações da região do ocidente do México. 

Além dos shoppings, predominam os lugares de ambiente relaxado e ar interiorano. Os lugares mais 

concorridos e populares para fazer compras são ao redor da praça principal. Ali existem lojas com 

artesanatos tradicionais das principais etnias: os huicholes e coras.

http://www.bestday.com.br/Tepic/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-por&utm_term=/
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ARTESANATOS HUICHOLES 
Os artesanatos huicholes geralmente são muito chamativos e de cores fortes, enfeitados com 
pequenas miçangas. Destacam-se as pequenas figuras de madeiras esculpidas com formas de 
veados, jaguares, águias, coiotes e serpentes. Também há máscaras, colares, pulseiras e bolsas. 
Chama a atenção as famosas “nierikas”, representações gráficas feitas com fio de estame colados 
a uma superfície de madeira, os “ojos de Dios”, que são peças tingidas de estame multicolorido em 
forma de diamante, considerada sagradas entre os huicholes.

ARTESANATOS CORAS
Os artesanatos coras se destacam pela sua praticidade e simplicidade, todas elaboradas com um toque 
pessoal. O mais representativo são as mochilas de diferentes materiais, como lã, algodão ou fibras 
sintéticas. Também se destacam as sandálias de couro e os sombreiros de juta. Qualquer objeto artesanal 
será uma excelente recordação de Tepic, além de contribuir para o desenvolvimento destas etnias. 
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A tranquila Tepic se transforma durante as noites, especialmente durante o fim de semana. Os 
moradores, em sua maioria os jovens de 18 a 30 anos, saem para dançar e tomar uma bebida nos 
diferentes bares e casas noturnas da cidade.

Em Tepic a festa começa desde o pôr-do-sol. Conheça os populares “botaneros” (bares simples 
com música ao vivo), onde poderá tomar uma bebida acompanhada de deliciosos petiscos preparados 
geralmente à base de mariscos. Durante a noite divirta-se nos numerosos bares animados com música 
de banda sinaloense, um dos gêneros preferidos nesta região.

Mais tarde as casas noturnas estão prontas para receber quem quer aproveitar até altas horas 
da madrugada.

VIDA NOTURNA EM TEPIC

http://www.bestday.com.br/Tepic/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Tepic/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM TEPIC
Tomar um sorvete na praça principal durante um domingo para observar o tranquilo estilo da 
vida local.

Percorrer a cidade a pé ou de carro para conhecer edifícios, como a Catedral, o Palácio do 
Governo e o Museu Regional de Nayarit.

Visitar o Templo da Cruz de Zacate, onde foi formada milagrosamente uma área em forma de 
cruz com grama natural.

Visitar os museus da cidade, especialmente de Amado Nervo, construído na casa onde viveu.

Pescar na lagoa conhecida como “Samao” e apreciar os petiscos típicos que são vendidos 
nos arredores.

Apreciar um final de tarde desde Mexcaltitán, uma pequena ilha onde acreditam que nasceu 
a civilização asteca.

Almoçar ou jantar em um dos tradicionais “botaneros”, estabelecimentos de ambiente familiar 
com música ao vivo e deliciosos petiscos típicos da região.

Adquirir artesanatos huicholes e coras como recordações coloridas e preciosas de sua viagem.
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