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DESCUBRA TIJUANA E ROSARITO
Tijuana é uma cidade cosmopolita e multifacetada que oferece a cada visitante uma sensação de estar 
mergulhado em duas culturas diferentes ao mesmo tempo: a mexicana e a americana. É na Avenida 
Revolución onde, talvez, poderá apreciar com maior facilidade o autêntico coração de Tijuana que 
expressa o verdadeiro resultado destas duas culturas, até porque esta cidade fronteiriça está ligada 
economicamente e culturalmente com os Estados Unidos através da sua cidade vizinha de San Diego.

Tijuana conta com várias atrações para quem a visita, tal como restaurantes de qualidade mundial, vida 
noturna, museus, lojas de artesanatos, shoppings modernos, belos campos de golfe, praias, animadas 
touradas e as frenéticas corridas de galgos, assim como outros atrativos que não encontrará em nenhuma 
outra cidade do México.

ROSARITO 
Ao Sul de Tijuana e a apenas 25 minutos de San Diego, está localizada uma pequena cidade conhecida 
como Rosarito. Este lugar tem como atração principal as suas fantásticas praias, no entanto também 
se destacam os seus campos de golfe, spas, vida noturna, assim como os seus incríveis finais de tarde, 
gastronomia e um clima extraordinário, que fazem deste lugar um destino agradável durante todo o 
ano. Aqui poderá praticar todo o tipo de esportes aquáticos, passear em bicicleta, montar a cavalo, 
percorrer as dunas com quadriciclo ou simplesmente descansar à beira-mar.

http://www.bestday.com.br/Tijuana/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/San-Diego-area-California/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Rosarito/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
O nome de Tijuana vem da conjugação das palavras “tia” e “Juana”, já que o lugar onde hoje existe esta 
grande cidade foi o território do rancho da tia Juana, uma conhecida fazendeira do princípio do século 
XIX. Em 1848, quando o México perdeu a Alta Califórnia em consequência da guerra com os Estados 
Unidos, o Valle de Tijuana ficou justamente na linha que divide os dois países.

A fama de cidade que não dorme e excessivamente festeira de Tijuana ficou estabelecida em 1920, 
quando os Estados Unidos aprovaram a Lei de Proibição do Álcool, fazendo com que todos os 
consumidores cruzassem a fronteira para saciar sua sede no México. Também aumentou notavelmente 
a migração de mexicanos que viajavam desde o interior do país para tentar encontrar emprego na 
fronteira ou no país vizinho.
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Cidade fronteiriça com um grande número de visitantes e 
com a fronteira internacional de maior fluxo a nível mundial.

Excelente para fazer compras devido a sua proximidade 
com San Diego.

Cidade famosa pela sua vida noturna.

Lugar para apostar nos cassinos e nas corridas de galgos.

Próxima às fantásticas praias de Rosarito.

Cidade industrial com dezenas de fábricas.

PERFIL DE TIJUANA 
Y ROSARITO
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ATRAÇÕES EM TIJUANA E ROSARITO
Em Tijuana encontrará diversas formas de entretenimento e diversão. A cidade conta com uma 
infraestrutura hoteleira desenvolvida, restaurantes estupendos, lindas praias a pouca distância e 
campos de golfe profissionais. Aqui a diversão não conhece limites e está apresentada de várias 
maneiras: cassinos, casas de apostas, bares, baladas, concertos, praças de touros, hipódromo 
e até um galgódromo (lugar para a corrida de galgos). A sua moderna urbanização é refletida na 
Zona Río, que conta com grandes avenidas arborizadas e jardins.

CATEDRAL DA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

É a igreja mais antiga de Tijuana. Foi inaugurada em 1902 e em 1964 foi considerada catedral, 
estando em constantes trabalhos de reforma para ser o que é hoje. Aprecie a beleza arquitetônica 
incomparável desta igreja. 

AVENIDA REVOLUCIÓN
Esta famosa avenida foi construída em 1889 e desde a sua inauguração tornou-se um ponto de encontro 
para todos os turistas devido a sua variedade de artesanatos, restaurantes e seus famosos centros de 
diversão. É uma avenida bastante frequentada de dia e durante a noite, movimentada e onde quase 
tudo é permitido. Aproveite a amabilidade das pessoas na rua mais famosa de Tijuana.

http://www.bestday.com.br/Tijuana/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
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CENTRO CULTURAL TIJUANA 
Este lugar conhecido como CECUT é o emblema cultural da cidade devido ao impulso que este dá à 
arte nas suas diversas áreas. É aqui que são realizadas exposições de pintura, fotografia e escultura, 
assim como obras de teatro e de dança, além de servir de sede para diversos festivais artísticos. Entre 
suas instalações abriga o Centro de Artes Cênicas do Noroeste, assim como um cinema planetário 
(Omnimax), uma galeria de arte, um teatro ao ar livre, um museu e uma livraria.  

PRAIAS DE ROSARITO
A cidade de Rosarito é famosa pelas suas fantásticas praias, localizadas a apenas 25 minutos de 
Tijuana, onde é possível praticar várias atividades, como o snorkel, pesca e surfe. O trajeto entre Tijuana a 
Rosarito é uma verdadeira aventura cênica que oferece paisagens dignas de serem admiradas.

Por outro lado, Rosarito oferece inúmeras atividades, desde regiões comerciais onde é possível comprar 
pequenos souvenirs, móveis em madeira e acessórios para a casa, típicos do México, até campos de 
golfe profissionais, spas com vista para o mar e baladas.

http://www.bestday.com.br/Rosarito/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
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ESPAÇOS CULTURAIS EM TIJUANA 
• Galeria de Arte da Cidade  (exposições de expressões artísticas e obras de teatro).

• Casa da Cultura  (exibe obras artísticas).

• Instituto Cultural da Baja Califórnia. 

• Sociedade da História de Tijuana (espaço de difusão cultural com museu, sala de exposições, 
auditório e biblioteca).

EVENTOS CULTURAIS 

• Fiesta Brava, onde participam os toureiros mais conhecidos a nível mundial.

• Feira Tijuana, inclui um elenco de cantores reconhecidos.

• Festival do Aniversário da Cidade com as suas manifestações artísticas e diversos eventos 
gastronômicos. 

• Festival do Peixe e dos Frutos do Mar.

• Festival do Prato Mexicano, realizado na enseada.

MUSEU DE CERA 
Este museu de Tijuana conta com mais de 80 réplicas de figuras artísticas e históricas. Trata-se do 
segundo museu de cera inaugurado na América Latina e exibe estátuas de personagens históricos, 
assim como da política e do mundo do espetáculo a nível internacional. 

CÂNION DE ROSARITO
A área montanhosa de Rosarito oferece diversão adicional para os visitantes, pois aqui poderá 
praticar mountain bike, montar a cavalo e alugar motos para percorrer um circuito de campo. 
Periodicamente, são organizados eventos profissionais deste tipo, que você poderá assistir durante 
a sua visita à cidade. 
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PRAÇAS DE TOUROS DE TIJUANA
Contam com uma interessante história e beleza arquitetônica incomparável. A primeira praça, a El 
Toreo em Tijuana, está localizada na mais antiga rua da cidade e foi construída a princípios da década 
dos vinte como símbolo do crescimento turístico em Tijuana. A estrutura está feita em aço e pode 
receber cerca de 30 mil pessoas. A segunda chama-se Plaza del Mar e está localizada ao lado da orla 
de Tijuana, perto da fronteira. Esta linda praça de touros é um claro exemplo da arquitetura clássica 
modernista do México. 

OUTRAS ATRAÇÕES QUE VOCÊ NÃO PODE PERDER
• Galgódromo de Tijuana – Com emocionantes corridas de cavalos e galgos.

• Jai-Alai – Um edifício histórico inaugurado em 1947 dedicado durante muitos anos ao tradicional 
jogo chamado “Jai-Alain”. A sua arquitetura é de estilo neoclássico e continua a ser um dos edifícios 
mais importantes de Tijuana. É, atualmente, utilizado para receber eventos culturais e de entretenimento.

• Mundo Divertido – Um centro de diversão familiar com jogos eletrônicos, go-karts, gaiolas de 
beisebol, mini golfe, montanha russa e um trem infantil.

• Spas e Clinicas de Beleza em Rosarito – Oferecem serviços profissionais de relaxamento, 
tratamentos de beleza e terapias.

REAL DEL MAR 
Este projeto turístico localizado em frente ao Oceano Pacífico, a apenas 20 minutos da Zona Río, 
está rodeado pela paisagem típica das costas da Baja Califórnia e oferece aos seus visitantes um 
campo de golfe de 18 buracos e casa clube. Este fantástico lugar é um ponto de passagem obrigatório 
para os amantes de golfe.
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GASTRONOMIA EM TIJUANA E ROSARITO
Tijuana diferencia-se pela sua requintada gastronomia onde são utilizadas as tradições da cozinha 
mexicana em conjunto com os ingredientes mediterrânicos, fazendo desta mistura uma fusão muito 
interessante, que nos últimos anos recebeu o nome de cozinha BajaMed. A proximidade de Tijuana 
com os Estados Unidos permite que se misturem os melhores ingredientes desse país com os da região 
do noroeste mexicano, resultando em um estilo típico de Tijuana, o qual está igualmente influenciado 
pela cozinha francesa, espanhola e italiana, fazendo desta cidade um centro gourmet fora de série. 

Esta cidade cosmopolita é o lugar do nascimento da mundialmente conhecida salada Caesar, tendo 
sido preparada pela primeira vez pelo Sr. César Cardini no Hotel Caesar. Tijuana é realmente um 
destino ideal para conhecer diferentes gastronomias, em diferentes restaurantes nas principais áreas 
gastronômicas da cidade, como Agua Caliente, Sánchez Taboada e Paseo de los Héroes.

http://www.bestday.com.br/Tijuana/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
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LAGOSTA E FRUTOS DO MAR EM ROSARITO
A orla de Rosarito, principalmente em Puerto Nuevo, mais conhecido como a “cidade da lagosta”, é 
servido anualmente mais de um milhão de lagostas, preparadas com toda a delicadeza para conseguir 
um sabor perfeito. Não deixe de provar o prato local por excelência: a lagosta frita na manteiga, servida 
com feijão, arroz e tortilhas de farinha. Os peixes e os frutos do mar de Rosarito são reconhecidos 
pela sua qualidade e são usados em sofisticados pratos da gastronomia internacional. Há opções para 
todos os gostos e orçamentos. 

VINHOS E CERVEJAS EM TIJUANA
Outra grande atração gastronômica da cidade são os seus famosos vinhos, reconhecidos no México e 
no mundo inteiro. A Rota do Vinho, onde é feito, sem dúvidas, o melhor vinho do México, está localizada 
a menos de uma hora de Tijuana. Esta região oferece o melhor dos vinhos mexicanos produzidos pelos 
vinhedos Santo Tomás, Casa Bibayoff, Chateau Camou, a Casa de Doña Lupe e Monte Xanic, só para 
mencionar alguns deles. As suas cervejas tornaram-se igualmente famosas, entre as quais se destacam 
a cerveja Tecate e a Mexicali, além de uma boa seleção de cervejas artesanais. 

http://www.bestday.com.br/Rosarito/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
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COMPRAS EM TIJUANA E ROSARITO
Tijuana tem uma grande história sendo um centro para compras devido a sua localização fronteiriça 
“isenta de impostos”. A cidade conta com uma grande variedade de shoppings, lojas e mercados 
que oferecem todo o tipo de artesanatos do país, mas o lugar mais tradicional para fazer compras em 
Tijuana é, sem dúvida, a famosa Avenida Revolución.

Rosarito conta com o Boulevard Benito Juárez, com muitas lojas de artesanatos nas quais poderá 
encontrar verdadeiras obras de arte de todo o país, como a cerâmica de Oaxaca, mantas do Estado de 
México, prata de Guerrero e muito mais.

http://www.bestday.com.br/Tijuana/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Rosarito/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
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AVENIDA REVOLUCIÓN
Ao longo desta avenida localizada no centro 
da zona turística de Tijuana, encontrará uma 
grande variedade de lojas de todo o tipo, assim 
como restaurantes e cafés para descansar antes 
de continuar a percorrer esta colorida avenida. 
Aprecie as amostras do talento local e aproveite 
para praticar as suas qualidades na negociação 
de preços, uma importante estratégia quando se 
compra na Avenida Revolución.

MERCADO DE ARTESANATOS DE ROSARITO
É um mercado com inúmeros corredores onde encontrará joias, artesanatos típicos da região, curiosidades, 
arte em rocha, produtos em osso e couro, entre outros.

CAMINHO ARTESANAL POPOTLE EM ROSARITO
Esta área faz parte da zona de fabricação de artesanatos e móveis mais representativos e originais de 
Rosarito. Aqui encontrará todo o tipo de gigantescas esculturas elaboradas em ferro, móveis rústicos, peças 
em madeira feitas à mão, jarros, vasos e mosaicos em mármore, entre outros objetos de decoração. 
Rosarito é, atualmente, muito importante na indústria regional, além de ser exportadora de móveis 
feitos sob encomenda.
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DE COMPRAS EM SAN DIEGO
Quando visitar Tijuana não perca a oportunidade de cruzar a fronteira para fazer compras. A oferta 
tanto de produtos como de shoppings é grande, garantindo que encontrará excelentes produtos e roupa 
de marca a preços acessíveis. Logo depois de passar a fronteira, em San Isidro, está o Outlet Las 
Américas, com várias boutiques e fantásticos descontos.

Um pouco mais à frente, já em San Diego, Mission Valley e o sofisticado Fashion Valley Mall, são 
as opções ideais para os amantes do shopping. As últimas criações da moda e o mais avançado em 
tecnologia são alguns exemplos do que poderá encontrar durante a sua visita. 

SHOPPINGS EM TIJUANA E ROSARITO
• Plaza Río Tijuana (o shopping mais importante da cidade)

• Plaza Agua Caliente (shopping exclusivo com lojas de importantes marcas)

• Plaza Carrousel

• Galerías Hipodromo

• Casa Torres (fundada em Rosarito em 1969 com uma e selecionada coleção de artesanatos mexicanos)

• Centro Comercial del Hotel Rosarito Beach

• Plaza Pueblo em Rosarito
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VIDA NOCTURNA EN TIJUANA E ROSARITO

Tijuana conta com excelentes centros de diversão para todos os gostos, como bares com música ao 

vivo, baladas e cassinos que farão da sua noite um momento inesquecível. É na Avenida Revolución 

onde se concentram grande parte destes lugares, fazendo de uma simples noite uma festa que pode 

seguir até a madrugada. Faça parte do ambiente que se vive nesta avenida.

Rosarito não fica atrás em relação à diversão e, apesar de ser um tipo de ambiente festeiro diferente, 

não é menos impactante. Em Rosarito encontrará bares onde poderá montar em touros mecânicos, 

jogar vôlei na praia, provar uma tequila e dançar até o amanhecer. Também há espetáculos tipicamente 

mexicanos, karaokês e baladas sofisticadas. Resumindo, há opções para todos.

LA BARBACHANO EM ROSARITO

Esta área inclui a Rua Nogal e as Avenidas Rosarito e Corona. Aqui encontrará os bares e 

baladas de Rosarito. Um lugar com um ambiente 100% de praia e de festa sem interrupções 

durante os sete dias da semana. As baladas mais famosas são o Señor Frogs, o legendário 

Papas and Beer e o Iggy’s Club, entre outros.

http://www.bestday.com.br/Rosarito/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Tijuana/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-e-rosarito-por&utm_term=/
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LA CANTINA DE LOS REMEDIOS 
Este tradicional bar de Tijuana é o lugar perfeito para conversar e se divertir com o mais animado 

ambiente. Venha, esqueça os problemas e aprecie a melhor música da cidade. “Esta é a Cantina 

de los Remedios para o stress, a tensão e a preocupação”.
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O QUE FAZER EM TIJUANA E ROSARITO
Percorrer a Avenida Revolución.

Saborear algum prato da cozinha BajaMed.

Comer lagosta frita na manteiga em Puerto Nuevo.

Provar a comida de um dos exclusivos restaurantes da zona Sanchéz Taboada de Tijuana.

Passar uma agradável noite nos bares e baladas de Tijuana.

Aproveitar das praias de Rosarito.

Curtir a vida noturna de La Barbachano de Rosarito.

Apostar em algum cassino ou no galgódromo.

Relaxar em algum spa de Rosarito.

Fazer compras em suas variadas lojas, shoppings ou até cruzar a fronteira para fazer 
compras em San Diego.
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