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DESCUBRA TODOS SANTOS
Exatamente onde passa a linha imaginária do Trópico de Câncer no México, encontra-se uma das 
regiões mais bonitas da península da Baixa Califórnia, o pitoresco povoado de Todos Santos, um oásis 
em meio ao deserto, onde a arquitetura parece haver parado no tempo desde a época colonial, passan-
do pelo auge açucareiro, para converter-se no que é hoje, um destino encantador que oferece algumas 
das melhores praias para pratica de surfe no país, assim como belas paisagens de árvores frutíferas, 
mangas aromáticas, orquídeas e tamareiras.

Localizado à beira da Sierra de la Laguna e a 3 km do Oceano Pacífico, Todos Santos oferece aos seus 
visitantes bonitas paisagens de serras, deserto e mar. Desde suas origens como uma missão jesuíta 
do século XVIII até o dia de hoje, a beleza deste lugar tem inspirado contos históricas interessantes, 
seu território foi disputado por países, como França e Estados Unidos, bem como por congregações 
religiosas, como os dominicanos e os franciscanos.
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PARAISO PARA ARTISTAS
Ao longo do ano o povoado de Todos Santos mantem uma constante mostra das capacidades artísticas 
de seus moradores e visitantes através de festivais de arte, exposições, concursos e galerias, que 
fazem a divulgação de fabulosas expressões de arte de todos os tipos, convertendo este lugar em um 
autêntico paraíso para pintores, escultores, cineastas e até escritores, atraindo a mais artistas e turistas 
interessados em arte de qualidade.

http://www.bestday.com.br/Todos-Santos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-todos-santos-por&utm_term=/
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ESPORTES RADICAIS E ATIVIDADES ECOTURÍSTICAS
Por sua localização geográfica abençoada este encantador povoado está rodeado de majestosos 
atrativos naturais que permitem a pratica de esportes extremos e atividades de baixo impacto, tanto 
na água com incríveis ondas para surfar, como em terra ao percorrer a montanha de bicicleta, a pé ou 
em um veículo 4x4. Todos Santos e seus arredores oferecem os cenários perfeitos para fazer mergulho, 
snorkel, caique, avistamento de aves, baleias e lobos marinhos, assim como trilhas, mountain bike e 
muito mais.
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Oferece esplêndidas paisagens de montanha, deserto e mar.

Um dos refúgios favoritos de americanos e canadenses.

Sede de vários festivais de arte e cultura, como o Festival 
de Arte, o Festival de Cinema Latino e o Festival de Música, 
organizado pelo ex-guitarrista do R.E.M.

Possui praias com ondas perfeitas para o surfe.

Lugar de passagem migratória das baleias cinzentas e bale-
ias jubartes.

Um oásis em meio ao deserto com excelentes condições 
para o cultivo de frutas e verduras.

Lugar de artistas, pintores, escultores e escritores, motivo 
pelo qual oferece varias galerias e lojas de arte.

Abriga vários edifícios coloniais e do princípio do século XX.

Rica gastronomia local baseada em peixes frescos, frutos 
do mar, frutas e verduras.

PERFIL DE
TODOS SANTOS
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Devido a seu singular estilo, sua peculiar história e sua original arquitetura, Todos Santos foi declarado 
Pueblo Mágico pela Secretaria de Turismo do México em 2006. A mística atmosfera que se respira 
enquanto se caminha por suas pitorescas ruas de paralelepípedos, ao conversar com seus amáveis 
habitantes e deixando-se levar por seu ambiente relaxante, garantem uma experiência realmente 
inesquecível.

A MISSÃO DE TODOS SANTOS E OUTROS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS
A Missão de Nossa Senhora do Pilar de Todos Santos, antes conhecida como Missão de Santa Rosa, 
é o símbolo da cidade. Foi estabelecida no século XVIII pelo padre Jaime Bravo, ainda que não 
conserve a arquitetura original de 1723 é um ponto de visita obrigatório em Todos Santos. Dentre os 
outros edifícios históricos também estão o Centro Cultural Néstor Agúndez e o Teatro General Manuel 
Marqués de León.

MUSEU DE HISTÓRIA REGIONAL DE TODOS SANTOS
Este museu é parte do Centro Cultural Néstor Agúndez Martínez, localizado em um edifício construído 
nos finais de 1920. O complexo está dividido em 5 pequenos museus regionais que abrigam a Sala 
de Fotografia Antiga, a Sala de Fotografia Contemporânea, a Pinacoteca, com obras doadas por 
artistas regionais, nacionais e estrangeiros, o Museu de História Regional, bem como uma quinta sala 
que mostra uma réplica de uma casa de sítio, com suas paredes de madeiras travadas. O complexo 
também conta com um pequeno jardim etnobotânico, uma biblioteca e um pequeno auditório.

GALERIAS DE ARTE
Todos Santos é a casa de muitos artistas plásticos importantes, cuja obra se pode apreciar e adquirir 
nas inúmeras galerias que existem por todo o povoado. Se você gosta de arte, Todos Santos é uma 
excelente vitrine para aproveitar.

ATRAÇÕES EM TODOS SANTOS

http://www.bestday.com.br/Todos-Santos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-todos-santos-por&utm_term=/
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HOTEL CALIFÓRNIA
Ainda que muitos pensem que o Hotel Califórnia de Todos Santos foi a inspiração da famosa canção 
dos Eagles nos anos 70, na realidade isso é uma lenda urbana que atrai a milhares de visitantes a 
este distinto estabelecimento a cada ano. Muitos vêm para descobrir de que modo à decoração deste 
agradável hotel e sua autêntica hospitalidade mexicana fazem honra a letra da canção. O hotel também 
oferece um dos melhores restaurantes da cidade, um bistrô com uma esplêndida adega e uma fantástica 
galeria de arte.

LOBOS MARINHOS
Você também poderá fazer um passeio à ilha Espíritu Santo para ver os lobos marinhos e descobrir 
fantásticos cenários naturais de grande beleza. Nesta ilha habita uma colônia de amigáveis lobos 
marinhos, assim como uma grande variedade de peixes e aves migratórias. Durante o trajeto você 
conhecerá cavernas milenares e bonitas praias, onde poderá nadar e fazer snorkel.

AVISTAMENTO DE BALEIAS
Em Todos Santos você poderá fazer uma excursão em lancha para ver as baleias cinzentas e as 
baleias jubartes. É um dos melhores espetáculos naturais a serem presenciados durante os meses de 
inverno, quando estes gigantes animais fazem sua migração desde os mares do norte até as costas 
da Baixa Califórnia. O tour dura aproximadamente 3 horas e em algumas ocasiões a embarcação se 
aproxima tanto às baleias que estas podem ser tocadas.

http://www.bestday.com.br/passeios/tour-espiritu-santo/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-todos-santos-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/passeios/whale-watching-caborey/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-todos-santos-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/passeios/whale-watching-caborey/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-todos-santos-por&utm_term=/
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PESCA ESPORTIVA
É possível praticar pesca esportiva nas águas próximas às costas de Todos Santos, onde você poderá 
pescar excelentes exemplares de varias espécies dignas de campeonatos para os amantes deste 
esporte, como o jurel, o atum de cauda amarela, dourado, o peixe espada e muitos outros.

PRAIA, ESPORTES AQUÁTICOS E SURFE
À somente três quilômetros do centro do povoado, o litoral de Todos Santos é abundante em beleza e 
emoção, com suas magníficas praias de areias douradas e algumas grandes ondas, tornando lugares 
como Los Cerritos, San Pedrito, Los Esteres, Punta Lobos, Batequitos e Poza, ideais para a pratica do 
surfe. Porém também existem praias, como Punta Lobos, Las Palmas, La Pastiora e Las Pocitas, onde 
se pode nadar, pescar e navegar, motivo pelo qual a diversão junto ao mar está garantida.
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FESTIVAIS
Em Todos Santos acontecem vários festivais, como o Festival de Reggae na praia San Pedrito, o 
Festival de Cinema Latino, o Festival de Música organizado pelo ex-guitarrista do R.E.M e muitos 
outros que enchem o calendário com atividades para todos os gostos. Estes festivais tem se convertido 
em um dos principais atrativos de Todos Santos, atraindo principalmente a turistas nacionais e dos 
Estados Unidos.

ECOTURISMO
Você poderá praticar trekking, ciclismo de montanha, tirolesa ou pegar um veículo 4x4 para subir as 
montanhas da Sierra de la Laguna. Recomendamos contratar um guia para ir às montanhas, para assim 
conhecer os melhores lugares. Também poderá realizar interessantes caminhadas por pequenas falésias 
à beira mar e chegar até a praia para fazer um piquenique.
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Desde os clássicos tacos mexicanos até as saborosas criações de renomeados chefs em elegantes 
restaurantes, Todos Santos oferece toda uma infinidade de possibilidades culinárias que satisfarão a 
todos os gostos e orçamentos sem decepcionar a ninguém. Inclusive, pode-se dizer que a gastronomia 
é um dos atrativos deste Pueblo Mágico, já que as opções são tantas que parece haver mais restaurantes 
do que outros tipos de negócios.

RESTAURANTE
Existem variados tipos de restaurantes nesta lugar, você encontrará desde barracas nas ruas, passando 
por restaurantes simples na praia, onde poderá aproveitar da pesca do dia, até restaurantes luxuosos, 
onde poderá degustar as criações preparadas com carnes, frutas e verduras orgânicas de algum famosos 
chef local.

PEIXES E FRUTOS DO MAR
Todos Santos é um povoado pesqueiro onde tradicionalmente se pesca lagosta, ostras e abalones, 
além de grandes espécies de peixes, motivo pelo qual aqui você encontrará uma deliciosa oferta de 
frutos do mar e peixes frescos, preparados ao estilo regional e internacional.

ABALONE
Nas águas desta região da Baixa Califórnia habitam 8 das 9 espécies de abalones conhecidas na 
América do Norte. Este saboroso peixe possui pouca gordura e uma deliciosa carne, que se pode 
consumir em coquetéis, petiscos, saladas, ceviches (semelhante a uma salada de frutos do mar) e 
marinado em alho e pimenta.

GASTRONOMIA EM TODOS SANTOS

http://www.bestday.com.br/passeios/whale-watching-caborey/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-todos-santos-por&utm_term=/
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MACHACA DE LAGOSTA, PEIXE OU RAIA
Este prato se prepara com carne salgada seca, previamente desfiada e passada em água para tirar o 

excesso de sal. Se refoga a cebola, o alho e o tomate, acrescenta-se a carne de peixe, raia ou lagosta, 

misturando todos os ingredientes. Deixa-se fritar por 5 minutos, tempera-se com sal, pimenta e orégano, 

costuma-se servir com tortilhas de farinha recém preparadas.

MARLIM DEFUMADO
Não é muito complicado defumar um marlim, somente necessita-se uma churrasqueira e madeira de 

carvalho ou laranjeira para que lhe dê um bom sabor. Se limpa muito bem o peixe tirando todas as 

vísceras e escamas, unta-o com sal e pimenta a gosto. Uma vez que a lenha se transformou em brasa, 

coloca-se o peixe para defumar diretamente sobre a grelha ou envolvendo-o em papel alumínio, 

deixando cozinhar lentamente por aproximadamente uma hora.
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BEBIDAS TÍPICAS 
Em Todos Santos é comum acompanhar os 
alimentos com cerveja, vinho de uvas da região 
da Baixa Califórnia ou café, preparado de 
variadas formas, assim como licores de ameixa, 
figo ou Damiana, uma planta com propriedades 
digestivas e relaxantes que se consomem nesta 
região desde o período pré-hispânico, muito 
apreciada para depois do almoço ou jantar.

CAFÉS
Se você deseja descansar saboreando deliciosos bolos, cafés e pães recém assados, bem como tomar 
café da manhã ou jantar algo saboroso e rápido, nos cafés de Todos Santos existem espaços acolhedores, 
onde além de comer você também poderá ler, conversar ou trabalhar com seu lap top.

SOBREMESAS E DOCES TÍPICOS
Por sua variedade de árvores frutíferas e tamareiras, nesta região abundam os doces e geléias de 
goiaba, manga e mamão, os bolinhos de banana, as conservas de tâmaras e o mamão verde em 
calda. Os visitantes também se deliciarão com os doces derivados do açúcar, como a panocha de 
gajo (doce semelhante à rapadura) e o xarope de mel de piloncillo (xarope de rapadura, semelhante a 
uma calda), assim como as geléias de pitahaya (fruto típico da região) e os orejones de manga seca 
(grandes pedaços de manga desidratada).
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Em Todos Santos você encontrará bonitos artesanatos mexicanos de todo o país, assim como objetos 
decorativos para a casa, pinturas, esculturas e obras de arte originais, além de moveis, presentes 
e todo tipo de recordação de sua viagem a este esplêndido destino da Baixa Califórnia Sul. Também 
encontrará joias, cerâmica e produtos orgânicos cultivados na região.

PINTURAS, ESCULTURAS E OBRAS DE ARTE
A grande quantidade de galerias que existem em Todos Santos proporciona aos amantes da arte a 
oportunidade de admirar ou levar para casa alguma das extraordinárias obras de arte aqui expostas.

COMPRAS EM TODOS SANTOS

http://www.bestday.com.br/Todos-Santos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-todos-santos-por&utm_term=/
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ROUPAS
As roupas de algodão formam parte das principais compras que se fazem em Todos Santos, pois são 
muito convenientes por serem frescas e leves. Esta roupa lhe permite aproveitar das atividades de 
Todos Santos sem preocupar-se com o calor e oferece modelos que vão desde os de uso cotidiano até 
os realmente elegantes..

SOUVENIRS
Em Todos Santos você encontrará magníficas recordações de sua viajem a esse bonito Pueblo Mágico, 
como camisetas, chaveiros, chapéus, bolsas e até joias.
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VIDA NOTURNA EM TODOS SANTOS
A vida noturna em Todos Santos é diferente a das cidades de Los Cabos e La Paz, suas vizinhas. Aqui 
você encontrará um ambiente mais tranquilo e relaxante com bares de atmosfera boêmia. As pessoas 
saem para jantar em algum dos restaurantes ou a degustar uma bebida em algum dos bares que existem 
na cidade.

BARES
Quando o sol se põe os bares ficam animados, com músicas e um ambiente relaxante e casual, onde se 
pode conversar e aproveitar de uma animada noite. Os habitantes locais são amáveis, amigáveis e gostam 
muito de conversar com os turistas, assim sendo, anime-se a sair e conhecer os bares de Todos Santos.

http://www.bestday.com.br/Todos-Santos/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-todos-santos-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM TODOS SANTOS
Caminhar no centro e conhecer a Missão de Nossa Senhora do Pilar de Todos Santos e 
seus edifícios antigos.

Fazer um tour para avistar baleias cinzentas ou jubartes.

Conhecer as serras em mountain bike, veículo 4x4 e quadriciclos.

Fazer um tour de lancha para ver os lobos marinhos.

Visitar as galerias de arte e comprar peças originais a um excelente preço.

Sair a pescar em alto mar e aprender a cozinhar seu peixe ao estilo Todos Santos.

Participar de algum dos festivais culturais.

Nadar, surfar, mergulhar, praticar snorkel ou caiaque nas praias.

Provar a gastronomia local, peixes e frutos do mar frescos, assim como a carne salgada.

Fazer aulas de surfe para iniciantes na Praia San Pedrito.
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