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DESCUBRA VALLE DE BRAVO
Valle de Bravo é um destino turístico com grande quantidade de imóveis residenciais e comerciais, 
com ruas de pedras, paisagens pitorescas, ambiente exclusivo e uma completa infraestrutura hoteleira. 
Valle de Bravo faz parte do Estado do México e tem se destacado como um dos destinos de férias mais 
exclusivos para os moradores da região metropolitana da Cidade do México.

Localizado entre florestas e tendo como ponto principal o seu famoso lago, onde é possível praticar 
uma grande variedade de esportes aquáticos, como esqui, pesca, passeios em iate, veleiro, caiaque e 
muito mais, Valle de Bravo é também um destino rico em tradições culturais, festas populares e artísticas, 
que agregam um charme típico e pitoresco.

A prática de asa delta e parapente em Valle de Bravo, bem como o ecoturismo e o turismo de aventura, 
são as principais atividades deste destino de férias, um lugar para estar em contato com a natureza 
e aproveitar uma grande variedade de atividades ao ar livre, como caminhar à beira do lago, esquiar, 
fazer um passeio de lancha ou a cavalo.

http://www.bestday.com.br/valle-de-bravo/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/valle-de-bravo/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-por&utm_term=/
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Excelente destino para a prática de vôo livre (parapente, 
asa delta).

Ideal para prática de esportes aquáticos (caiaque, vela, 
esqui, pesca).

Rico em tradições e festas.

Com grandes atrações naturais, como lagos e montanhas.

Exclusivo destino de férias com ampla oferta de hotéis.

Abundante em atividades artísticas e culturais.

Destino perfeito para o ecoturismo e esportes de aventura.

Campos de golfe profissionais.

Produtor artesanal de louça, cerâmica e cestaria.

Crescente indústria em produtos orgânicos e conservas 
de frutas.

PERFIL DE
VALLE DE BRAVO
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Em Valle de Bravo existem várias opções de entretenimento e turismo ecológico, artístico e religioso. 
A paisagem natural oferece muitas atrações, tanto para o esporte, como para inspirar-se uma viagem 
romântica ou de aventura e, claro, para o contato com a natureza.

LAGO DE VALLE DE BRAVO
O lago é a principal atração turística do Valle de Bravo, pois nele é possível práticar esportes aquáticos 
e aproveitar os incríveis passeios de lancha ou iate. Desde 1947 faz parte da bacia de Valle de Bravo, 
quando a barragem com o mesmo nome foi criada para atrapar a água do rio Avándaro. A prática da pesca, 
caiaque, vela e esqui são os principais esportes realizados neste lago.

ATRAÇÕES EM VALLE DE BRAVO

http://www.bestday.com.br/valle-de-bravo/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-por&utm_term=/
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ESPORTES RADICAIS
Abençoada pela geografia do lugar, Valle de Bravo é sede de atividades esportivas terrestres, como o montain 
bike, motociclismo cross country, escalada, espeleologia, passeios a cavalo, golfe e caminhadas. Também é 
possível realizar esportes aéreos, como parapente e voo em asa delta. Além disso, o seu fantástico 
lago é o cenário perfeito para esportes, como as regatas de veleiro, esqui aquático ou pesca esportiva.

SANTUÁRIO DA BORBOLETA MONARCA
Valle de Bravo é um dos poucos lugares onde é possível admirar a borboleta monarca em todo o seu 
esplendor. Dentro de uma floresta, que foi protegida como uma reserva ecológica para preservar a 
borboleta monarca, é possível observar o processo migratório desta original espécie após o longo 
percurso que faz desde o Canadá, que pode ser visto de agosto a outubro de cada ano.
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RESERVA ECOLÓGICA MONTE ALTO
Localizada a leste de Valle de Bravo, esta reserva é um dos pontos de voos da asa delta mais 
concorridos do México. É conhecida por algumas pessoas como “montanha da água”, e tem vários 
acessos tanto de carro como a pé.

LA PEÑA
É uma grande pedra que se destaca na bacia pela sua grande altitude e escassa vegetação. Antigamente 
era habitada pelos matlatzincas e agora é o marco para atividades esportivas e recreativas. É possível 
acessá-la em uma subida de 30 minutos, parte de carro e parte a pé, e oferece do seu pico uma vista 
maravilhosa da cidade e do lago.
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PARÓQUIA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
É o templo mais alto do Estado do México e conta com detalhes vitrais e esculturas do século XVII, 
bem como duas grandes colunas de estilo neoclássico que compõem sua fachada. Esta paróquia está 
localizada no jardim central de Valle de Bravo.

CACHOEIRAS RIO DO MOINHO E VÉU DA NOIVA
A morfologia da bacia de Valle de Bravo gera uma grande quantidade de nascentes e riachos que 
alimentam o Rio Balsas. Os corpos d’água ostentam belas quedas e cachoeiras, como a Rio do Moinho 
ou de Avándaro, que é clássica para acampamentos e excursões, bem como a bela Cachoeira Véu da 
Noiva, com uma queda de 35 metros alimentada pelo córrego San Juan.
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AVÁNDARO
Avándaro é um povoado próximo a Valle de Bravo, na fronteira com o mesmo lago. É conhecido 
como sede de eventos e shows, bem como por contar com um fantástico complexo residencial 
e turístico que é frequentado por jogadores de golfe. Além disso, é ideal para realizar compras de 
artesanato, bem como praticar cavalgadas em perfeito equilíbrio com a natureza e com a paisagem 
natural, afinal, Avándaro está localizado em uma região montanhosa, rodeado por uma densa floresta, 
com rios, córregos e quedas de água digno de admiração, com destaque para o Salto Véu da Noiva, 
uma bela cachoeira.

JARDIM PRINCIPAL
É a praça principal de Valle de Bravo, também 

conhecida como Praça das Três Árvores. Conta 

com um quiosque na sua parte central e ao lado a 

Paróquia de São Francisco de Assis. Nesta praça 

geralmente são realizados eventos e festivais 

culturais. Durante a tarde é comum que sejam 

oferecidos deliciosos sorvetes e esquites (grão de 

milho fervido com água, sal e ervas).
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TEMPLO DE SANTA MARIA AHUACATLÁN (OU DO CRISTO NEGRO)
Este é o mais antigo templo de Valle de Bravo e que deu origem à população, criado por colonizadores 
franciscanos. Está localizado no bairro mais antigo da cidade, perto do pier, e abriga a imagem de um 
Cristo Negro a quem foi atribuído qualidades milagrosas.

CASA DE ORAÇÃO CARMEL MARANATHÁ
Este edifício foi construído nos anos 70 pelos Carmelitas Descalços, que desde então é usado como 
um espaço de retiro e oração por conta de sua inspiradora construção de pedra e pelos seus belos 
espaços e jardins. O local está aberto para aqueles que desejam conhecer a história e arquitetura do 
local, suas peças religiosas de grande valor e gosto requintado, ou passar momentos de reflexão e de 
contato consigo mesmo. O nome do lugar significa “Vem Senhor” em aramaico.
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GOLFE
Excelentes campos de golfe desenhados por grandes personalidades, como Percy Glifford, Marcelino 
Moreno e Lawrence Hughes, esperam por você em Valle de Bravo. Extraordinários greenes e fairways 
com instalações e serviços da mais alta qualidade, como Tee de prática, Putting Green, cafeterias e aulas 
de golfe estarão à sua disposição.

GO KARTS
Valle de Bravo é um dos destinos favoritos para os fãs de velocidade e aventura, pois há pistas como o 
Kartódromo e Go Karting, onde é possível correr os clássicos Go Karts e motocross em pistas cheias de 
interessantes curvas rodeadas da paisagem arborizada da cidade. Há campeonatos em modalidades 
Le Mans, Grand Prix e Super Prix, onde é possível participar em equipe ou individualmente.

PAINTBALL
Em Valle de Bravo está um dos campos de 
paintball mais divertido, com cinco cenários 
diferentes e em três hectares de floresta, onde 
é possível se esconder entre as árvores e telas 
estrategicamente colocadas na floresta. Você 
poderá exercitar seus reflexos e sentir a emoção 
deste emocionante jogo de sobrevivência.
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A bonita bacia de Valle de Bravo é o lugar de deliciosas criações culinárias, tanto da cozinha 
nacional como internacional, que utilizam os elementos originais da região, como as alcachofras, 
que são muito cultivadas.

TRUTA ARCO-ÍRIS
Este peixe da família do salmão é o prato principal de Valle de Bravo, devido aos inúmeros criadouros 
desses peixes na região, bem como por seu delicioso sabor, de tal maneira que é um prato indispensável 
em muitos restaurantes de Valle Bravo. Pode ser apreciado frito, defumado ou cozido de muitas outras 
maneiras com ingredientes produzidos na região.

 

GASTRONOMIA EM VALLE DE BRAVO

http://www.bestday.com.br/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-por&utm_term=/
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OUTROS PRATOS TRADICIONAIS
Entre os pratos mais tradicionais do Valle de Bravo está também a carne seca vallenasa (carne de boi 
salgada servida com feijão, arroz ou outro acompanhamento), o mole (vários tipos de molhos mexicanos 
feitos principalmente à base de pimenta e especiarias) com frango ou peru, cabeça do porco ensopada 
e a carne cozida, o churrasco, o caldo de cordeiro e as carnitas de porco (carne de porco desfiada). 
Além disso, também são tradicionais o pão doce e os donuts com mel.

ALIMENTOS ORGÂNICOS
Valle de Bravo conta uma indústria de alimentos orgânicos em crescimento, principalmente verduras, 
frutas, ervas aromáticas, produtos lácteos e carne, de modo que o consumo destes produtos é muito 
comum entre os moradores, bem como nos restaurantes para a preparação de pratos de excelente qualidade. 
Entre os produtos naturais orgânicos que mais são utilizados estão a amora, o marmelo e a goiaba, que 
são aproveitadas para fazer geléias e compotas, bem como para a preparação de licores artesanais.
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MERCADO MUNICIPAL
É uma obrigação para todos os visitantes conhecer a verdadeira comida típica de Valle de Bravo, 
preparada com o autêntico tempero. No Mercado Municipal é possível encontrar saborosas comidas, 
os clássicos tacos e deliciosos fast foods, assim como o típico mole de peru, carne seca, truta arco-íris, 
carnitas de porco, churrasco e caldo de cordeiro, todos a preços realmente acessíveis e com um sabor 
único. Não deixe de experimentar as deliciosas tortilhas azuis feitas à mão.

TAMALES
Vale a pena mencionar a variedade de tamales (massa de milho cozida envolta de folhas de bananeira), 
como os de feijão, de charal (tipo de peixe pequeno e fino, que deve ser frito), assim como os de 
capulín (uma fruta típica mexicana) e de cinzas. 
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BEBIDAS TÍPICAS 
Entre as bebidas mais comuns e populares de Valle de Bravo se encontram a “sambumbia”, bebida 
feita com abacaxi, água e açúcar, bem como o “zende”, que é uma bebida fermentada com milho 
e espigas de milho doce. Outra bebida típica é o pulque natural (bebida fermentada originada do 
agave), assim como os licores de frutas da região, como marmelo, amora, goiaba e anis.

OS CHURROS E AS ALCACHOFRAS DO VALLE
Os deliciosos churros com uma grande variedade de recheios, tais como geléias, cremes e doces, 
acompanhados por um delicioso chocolate quente, são clássicos mexicanos que você poderá experimentar 
neste famoso restaurante, além de pratos mais exclusivos, como as alcachofras recheadas ou gratinadas, 
ou truta preparada de diversas formas. Comprove o sucesso deste restaurante originalmente de Valle 
de Bravo, que já conta com franquias em outras partes do país.
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LOS VELEROS
O restaurante Los Veleros é o lugar clássico em Valle de Bravo para experimentar os mais requintados 
pratos da cozinha mexicana, bem como deliciosos frutos do mar e criações de corte francês. Aqui 
poderá saborear iguarias que vão desde Posta de Robalo a la Cazuela até os tacos de escamoles (larva 
de formiga frita na manteiga e ervas).

LOS PERICOS RESTAURANTE 
O primeiro restaurante bar flutuante sobre um do lagos mais bonitos do México. Ideal para tomar 
café da manhã, almoçar ou jantar com a bela paisagem do lago. Aqui você poderá experimentar uma 
excelente comida mexicana e internacional, bem como especialidades com frutos do mar.
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RESTAURANTE BAR LA CASONA
Cada espaço deste restaurante é diferente para dar aos seus clientes um ambiente independente e 
um serviço especial. Sua cozinha se tornou uma tradição em Valle de Bravo por várias gerações, pois 
oferece pratos de várias partes do mundo preparados detalhadamente e com um saboroso tempero.

AVÁNDARO
Avándaro também oferece excelentes opções gastronômicas, sendo uma alternativa para aproveitar 
uma boa refeição. Conta com restaurantes que servem desde pizzas artesanais até deliciosos pratos 
gourmet, além de sofisticados e exclusivos restaurantes com ambiente e vistas únicas.
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COMPRAS EM VALLE DE BRAVO
Valle de Bravo conta com enraizadas tradições culturais que são percebidas nas criações artísticas e 
artesanais, feitas principalmente por nativos da região. A demanda por objetos de arte exclusivos 
vendidos neste destino aumentou, de modo que é possível encontrar desde bonitos artesanatos em 
madeira, brinquedos artesanais e alimentos em conserva, como marmelada e mel, até as mais exclusivas 
criações artísticas, móveis e objetos decorativos de design originais.

CESTARIA
Muitas lojas em Valle de Bravo oferecem este tipo de artesanato que merecem menção especial pela 
habilidade com que são manipulados os ramos de palmeira. Deste material são feitos vasos, toalhas 
de mesa, caixas, cestos, barcos de todos os tamanhos, cinzeiros, adornos e até armários inteiros com 
designs modernos, tudo inteiramente feito à mão e com uma qualidade que realmente merece ser 
classificado como de exportação, pois resistem à umidade e ao tempo. Não deixe de comprar alguns 
destes artesanatos de folhas de palmeira!

http://www.bestday.com.br/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-por&utm_term=/
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AVENIDA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA
Esta rua se tornou nos últimos anos um símbolo de grande exclusividade comercial com o surgimento de 
boutiques importantes de artigos exclusivos para decoração, como velas, esculturas em pedra e móveis 
modernos de design diferenciado, todos com um toque 100% mexicano.

CONSERVAS NATURAIS
Não deixe de levar um pote de mel, geléia ou marmelada, assim como artesanatos clássicos de Valle 
de Bravo fabricados pelos índios mazahuas.
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TROLLS
Para aqueles que conhecem e amam os seres místicos da natureza, esta loja está especializada em 
figuras de trolls e duendes de todos os tamanhos e que oferecem sorte para aqueles que os possuem. 
O cenário mágico de Valle de Bravo permite que esses seres lendários tenham um poder especial, e 
faz desta loja um lugar clássico nesta cidade.

MERCADO DE ARTESANATOS
Localizado no coração da cidade, este mercado oferece uma variedade de artesanato, tanto dos 
indígenas e artesãos locais, como de várias partes do país. Objetos de madeira, barro, vime, tecelagem 
e conservas, são apenas algumas das maravilhas que podem ser encontradas aqui.
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VIDA NOTURNA EM VALLE DE BRAVO
Se divertir pelas noites em Valle de Bravo não é nada difícil, pois conta com vários lugares que vão 
desde cervejarias e bares, até exclusivas casas noturnas com terraços e excelentes vistas para o 
lago. Para aqueles que desejam passar uma noite mais boêmia, há restaurantes, cafeterias e bares, 
que além de um ambiente mais descontraído contam com um toque de galeria de arte, já que expõem 
obras de artistas nacionais e internacionais.

Nas noites de “Valle”, como também é conhecido este destino, também é possível aproveitar ao máximo 
os clássicos luais. Eles podem ser realizados em qualquer um dos cenários naturais da bacia ou em 
iates para apreciar o lago e a luz das estrelas com os amigos, música, comida e bebidas em um ambiente 
de exclusividade e sofisticação.

http://www.bestday.com.br/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM VALLE DE BRAVO
Praticar algum esporte aquático no Lago Avándaro, como esqui, caiaque, vela ou simplesmente 
dar um passeio de barco.

Aventurar-se a fazer algum esporte radical, como vôo livre de asa delta ou parapente.

Fazer um passeio pela praça central e comer alguns dos típicos petiscos que são vendidos ali.

Visitar os templos e igrejas, como a Igreja de Santa Maria Ahuacatlán e a Paróquia de São 
Francisco de Assis.

Experimentar pratos tradicionais, como uma deliciosa truta arco-íris e carne seca Vallesana.

Visitar a região de Avándaro, fazer um passeio a cavalo, admirar a paisagem e comer em 
um dos seus variados restaurantes.

Ir à Peña para admirar a paisagem de Valle de Bravo.

Conhecer o Santuário da Mariposa Monarca.

Ir às cachoeiras Véu da Noiva e Rio del Molino.

Ir à Reserva Ecológica Monte Alto para praticar um esporte de aventura, seja de bicicleta 
ou caminhadas, e experimentar a emoção de um esporte aéreo, como o parapente.

Se gostar de golfe, teste suas habilidades nos desafiadores campos de golfe de Valle de Bravo.

Conhecer a Casa de Oração Carmel Maranathá, construída pelos Carmelitas Descalços.

Tirar um dia para se divertir em um campo de paintball e nos Go karts.
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