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5, e Behati Prinsloo, “anjo” da Victoria’s 
Secret, se casaram lá em 2014, tendo como 
convidados 300 dos seus familiares e amigos 
mais próximos.

TOPOGRAFIA
A cordilheira em Los Cabos estende-se 
para muito além da estrada principal. Os 
alimentos produzidos na região são muito 
variados e incluem todos os tipos de 
produtos agrícolas, além de queijos, carnes, 
e até mesmo bebidas destiladas.

Mas além de tudo que a terra fornece 
como alimento, há muito para ver nos 
rochedos e nas próprias paredes dos 
desfiladeiros. A história dessa região é 
muito mais antiga do que se possa imaginar. 
Na verdade, não é necessário ir até as 
grutas da França ou a uma região remota da 
Espanha para ver pinturas que resistiram à 
passagem do tempo.

Nas profundezas da cordilheira da Sierra 
de la Laguna, o visitante fica frente a frente 
com a Pré-História. Várias pinturas nas 
paredes exibem figuras humanas, animais 
marítimos — inclusive diferentes tipos 
de peixes, arraias-manta, leões-marinhos 
e baleias — e animais terrestres, como 
veados, carneiros, cobras, lebres e leões 
da montanha.

Esses locais pontilham a paisagem de 
toda a península de Baja California. A 
existência de toda essa criatividade pré-
histórica era conhecida pelos missionários 

espanhóis desde o século 18, mas só 
chegou ao conhecimento do resto do 
mundo em 1962. Desde então, arqueólogos 
e pesquisadores têm visitado a região 
para aprender mais, e além deles tem 
havido um fluxo constante de exploradores 
amadores e curiosos, ansiosos para ver com 
seus próprios olhos a arte nas rochas e os 
desenhos nas cavernas.

Acredita-se que o trabalho artístico em 
Las Manitas tenha sido parte de um centro 
de cerimônias de um antigo grupo de povos 
nômades que passou pela região — talvez 
ancestrais dos povos Pericue, Guaycura 
ou Cochimi que foram encontrados 
pelos conquistadores espanhóis quando 
chegaram ao local.

O grupo responsável por Las Manitas 
viveu ali por volta de 7.000 AEC e deixou 
uma variedade de artefatos que oferecem 
aos pesquisadores e visitantes algumas 
pistas sobre seu estilo de vida.

Para ir até Las Manitas, pode-se alugar 
um carro na Budget, Payless ou Ten Car 
Rental e passar o dia explorando a Pré-
História. Lembre-se de levar bastante água, 
lanches e vontade de viajar pelas estradas. 
Se você preferir utilizar um guia, a Cabo 
Expeditions oferece um passeio de sete 
horas de duração que começa de manhã 
cedo e inclui todas as providências para a 
viagem, bebidas e lanches leves, assim como 
uma visita ao mosteiro tibetano situado na 
Reserva da Biosfera Sierra de la Laguna.
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terra de sólida e escarpada

BELEZA
A VIDA FLORESCE NESTA PAISAGEM DESÉRTICA

Quando se trata de maravilhas 
aquáticas, poucas coisas se comparam 
aos golfinhos nariz-de-garrafa. Esses 
mamíferos que habitam os oceanos 
são extremamente inteligentes e 
podem criar vínculos profundos com 
seus companheiros de grupo e com os 
seres humanos.  

Quando visitam Los Cabos, os 
amantes da vida selvagem podem chegar 
bem perto deles na enseada natural de 
7.000 m2 da Dolphin Discovery. Situado 
na Marina Puerto Los Cabos, em San 
José del Cabo, o local foi projetado para 
permitir um contato bastante próximo 
com os golfinhos. O parque defende 
a conservação, a responsabilidade 
pela proteção do meio ambiente e um 
entendimento mais profundo dessa 
espécie de animal marinho.  

Três programas de imersão 
permitem que os visitantes 
personalizem sua experiência. Todos 
os programas começam com um 
contato em uma plataforma em águas 
rasas em que os visitantes podem 
“beijar” de leve um golfinho, nariz com 
nariz, dar-lhe um abraço afetuoso e 
um simpático aperto de mão.  

O pacote chamado “Encounter” 
permite também que os visitantes 
acariciem a pele dos golfinhos, os 
recompensem pelos truques que fazem, 
“falem” com eles através da linguagem 
de sinais e abracem os animais.   

O “Royal Swim” conta com a 
participação de alguns golfinhos que 
lançam os convidados individualmente 
por sobre a água como faria o Super 
Homem, empurrando-os pelas solas 
dos pés.  Adicionando um elemento 
submarino, o “Swim & Ride” inclui um 
“Boogie Push” um curto passeio com 
um empurrãozinho dos golfinhos, assim 
como um “Belly Ride” — um passeio de 
barriga com barriga pela enseada.  

De dezembro a maio, o Ocean 
Riders, um passeio de barco de 
20 minutos de duração, pode ser 
adicionado a qualquer pacote.  

DOLPHIN DISCOVERY

UMA AVENTURA COM ANIMAIS NO 
SEU HABITAT NATURAL
De Dawna L. Robertson

DE SOLE SASTRE

E
mbora a primeira imagem que 
nos venha à mente quando 
pensamos em Los Cabos seja a 
do oceano — ou do mar, se você 
preferir —, é possível também 

pensar em fazendas em plena atividade. 
Parte da história e do ambiente comunitário 
da região, as fazendas combinam muito 
bem com as paisagens mais ressecadas, 
predominantes neste canto do planeta.

CRESCENDO COM VIGOR
A área que circunda Los Cabos é 
predominantemente desértica, mas um 
inverno favorável à agricultura a torna ideal 
para as operações “da fazenda para a 
mesa”. Não só muitos restaurantes locais 
têm uma grande demanda pelos produtos 
mais frescos da estação, como o número 
cada vez maior de proprietários de casas 
de férias luxuosas — que incluem desde 
One&Only Palmilla, Residences at Solaz 
e Chileno Bay Resort & Residences até 
o Hacienda Beach Club & Residences — 
consideram a abundância um dos maiores 
atrativos da região.

Mas não é preciso viver aqui para ter uma 
ideia do que a terra tem a oferecer.

Comece a conhecer a área rural de Los 
Cabos com um bom passeio a cavalo como 

se fazia antigamente. Várias agências de 
turismo podem providenciar passeios com 
guias para que você visite as melhores 
partes da região. A Terramar oferece várias 
aventuras a cavalo. Todas as informações 
podem ser acessadas no seu website 
BookCabo.com. No pacote mais básico, 
os iniciantes fazem um passeio a cavalo 
acompanhados por um guia em uma 
trilha que passa ao lado da rebentação 
das ondas. Outros pacotes oferecem 
excursões que atravessam o terreno 
desértico, combinando passeios a cavalo 
e ATV (veículos para todo tipo de terreno), 
e até mesmo um passeio no estilo safári 
através das regiões mais remotas e não 
povoadas — incluindo informações sobre 
as muitas variedades de cactos e animais 
que vivem no local onde você escolheu 
passar suas férias. Cavalgar pelas paisagens 
montanhosas, desfiladeiros, sulcos, dunas e 
trilhas pelo interior dessa zona rural é uma 
oportunidade única de ver como é a vida 
para além da estrada principal.

Vários desses passeios terminam com 
uma sessão de degustação de tequila, e é aí 
que a aventura realmente começa. Se você 
tiver curiosidade sobre os locais de onde 
vêm os produtos da região, várias fazendas 
de pequeno porte abrem suas portas aos 
visitantes que querem saber mais detalhes 

sobre a vida rural de Los Cabos. Nessas 
propriedades modestas — geralmente 
administradas pelas mesmas famílias que 
trabalham na terra —, os passeios a cavalo 
acabam se tornando passeios educacionais 
através de hortas, campos e pomares. 
O movimento de alimentação orgânica 
e sustentável chegou muito depois de 
muitos desses proprietários de terras, que 
sempre cultivaram seus produtos agrícolas 
e alimentaram seus animais sem usar 
pesticidas, hormônios ou outros aditivos 
prejudiciais à saúde. Os passeios por essas 
propriedades variam, mas quase todos 
terminam com uma refeição caseira, sucos 
feitos na hora, tortillas preparadas no local e 
muito amor.

Pouco depois de se estabelecer como 
um dos primeiros mercados de agricultores 
locais da região, a Flora Farms decidiu 
se dedicar integralmente à produção 
para o consumo local. A fazenda é agora 
fornecedora da Floras Field Kitchen, da 
Floras Grocery e dos residentes do local, 
mas em determinados dias da semana 
os visitantes podem marcar uma visita à 
fazenda. Mais de 100 tipos de legumes e 
ervas são cultivados em uma propriedade 
tão pitoresca que já foi utilizada por pelo 
menos uma celebridade como cenário de 
casamento. Adam Levine, cantor do Maroon 

AS MONTANHAS  
Um pouco além dos resorts 

de golfe que se espalham pela 
região e das famosas atividades 
de pesca no oceano Pacífico e 
no Mar de Cortez, fica o interior 

de Baja California Sur, uma 
região de paisagem escarpada 
coberta por céus azuis muito 
amplos que são inundados à 
noite pelo brilho das estrelas.
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partidas

RADIANTES
 

ENCONTRE SEU CAMPO DE GOLFE EM LOS CABOS

fica o Lago Chileno, um lago dessalinizado de coloração azul 
estonteante. Esse campo diferente é parte da Chileno Bay, uma 
comunidade e resort de 485 hectares situada em uma linda praia. 
chilenobayclub.com / Diretor profissional: Ryan Silverstein 

>> Club Campestre San José 
Com 7.055 jardas a partir dos tees, o campo Club Campestre 
San José, par 71, utilizado para campeonatos e de paisagismo 
extremamente bem cuidado, é o destaque de uma comunidade 
sofisticada de 223 hectares de mesmo nome e que inclui um clube 
de praia e um clube social. Parte do prestigiado grupo Questro Golf, 
o campo de 18 buracos foi projetado por Jack Nicklaus e é ladeado 
pelas montanhas suavemente onduladas da Sierra de la Laguna.  
Incrustado entre as montanhas e o mar, oferece vistas deslumbrantes 
de todos os buracos. questrogolf.com 
Diretor de operações de golfe: Sergio Castillo 

>> Diamante Cabo San Lucas – El Cardonal 
Este campo de golfe com 18 buracos, utilizado para campeonatos 
e projetado por Tiger Woods é um complemento perfeito para o 
famoso The Dunes Course da Diamante. Com vistas impressionantes 
do oceano Pacífico e sulcos naturais, vegetação densa e dunas 
nativas, o campo par 72 tem 7.363 jardas. Possui um grande front nine 
que se estende sinuosamente pelas dunas ondulantes, e seu back 
nine eleva-se gradualmente para o terreno mais alto. 
diamantecabosanlucas.com 

>> Diamante Cabo San Lucas – The Dunes Course
Evocando o Island Golf Club, da Irlanda, o The Dunes Course de 
Diamante Cabo San Lucas, com 7.300 jardas e par 72 foi projetado 
por Davis Love III, 21 vezes campeão do PGA Tour. O campo de 18 
buracos fica de frente para o mar e em 2010 foi considerado o melhor 
novo campo de golfe internacional. Seu campo de 5,7 hectares e seu 
centro de treino são diferentes de qualquer outro.  
diamantecabosanlucas.com 

>> El Dorado Golf & Beach Club 
Estendendo-se por 7.322 jardas, este campo par 72 projetado por 
Jack Nicklaus é considerado um dos melhores campos do mundo. 
Situado no Corredor, oferece oportunidades de jogo espetaculares, 
estendendo-se pela paisagem do deserto e por sulcos e desfiladeiros 
bucólicos. O campo do El Dorado oferece uma experiência 
impressionante e inesquecível para todos os que têm a oportunidade 
de jogar ali. eldoradogolfandbeachclub.com 
Diretor profissional: Jesse Wheeler 

>> Oasis Short Course 
O Oasis Short Course é o segundo campo projetado por Tiger Woods 
para Diamante Golf e o primeiro campo par 3 em Los Cabos. É o 
mais recente acréscimo à comunidade do resort de 607 hectares da 
Diamante, que abriga também dois campos de golfe de renome 
utilizados para campeonatos, uma lagoa artificial cristalina de 400 
hectares e muitos serviços e comodidades. diamantecabosanlucas.com 

>> Palmilla Golf Club 
O prestigiado Palmilla Golf Club foi considerado a “Grande Dama 
de Los Cabos”. Famoso por oferecer 27 buracos para partidas de 

golfe incríveis e vistas espetaculares, foi o primeiro empreendimento 
com a assinatura de Jack Nicklaus na América Latina. Com três nines 
diferentes — sulco, montanha e mar —, o campo guia suavemente 
os jogadores através de 244 metros verticais do deserto de Baja 
California Sur. palmillagc.com / Diretor de golfe: Jason Ballog 

>> Puerto Los Cabos Golf Club 
O Puerto Los Cabos Golf Club tem uma configuração especial de 
18 buracos que inclui o Marina Course, projetado por Jack Nicklaus, 
e o Mission Course, projetado por Greg Norman.   Estendendo-
se por 7.461 jardas, o layout de par 73 fica no meio de colinas 
onduladas no deserto, tendo como pano de fundo as montanhas 
da Sierra de la Laguna. Todos os 18 buracos ficam acima da costa 
de águas cristalinas do Mar de Cortez e da marina do resort. O 
Mission Course tem mais de 120 metros de mudança de elevação. 
Os grandes bunkers com elevações de areia são usados tanto 
para marcos para fairways quanto para a defesa dos greens. Seu 
layout revela o gosto de Norman pelos clássicos campos de golfe 
Sandbelt da Austrália. O Marina Course do clube possui fairways e 
greens ondulados e bunkers de formatos bem esculpidos. Enfim, 
Puerto Los Cabos oferecerá dois campos separados: um público 
com 18 buracos e projeto de Nicklaus e um particular com 18 
buracos e projeto de Norman. questrogolf.com 
Diretor das operações de golfe: Sergio Castillo 

>> Querencia Golf Club 
Um campo de golfe particular projetado por Tom Fazio, o Querencia 
possui um dos melhores layouts da América Latina. Seus 18 buracos 
estendem-se por mais de 121 hectares, abrindo caminho por sulcos 
profundos e assentando-se em cima de planaltos áridos. É o primeiro 
projeto de Fazio no México e foi considerado o campo de golfe 
número um do país pela revista Golfweek. O campo par 72 tem um 
total de 7.070 jardas e possui transições harmoniosas e quebras sutis.  
loscabosquerencia.com / Diretor profissional: Luke Brosterhous 

>> Quivira Golf Club 
O Quivira Golf Club, projetado por Jack Nicklaus, foi inaugurado no 
final de 2014, depois de muitos anos de planejamento e de muitas 
expectativas. Este espetacular campo de golfe com 18 buracos e par 
72 estende-se por 7.139 jardas e fica situado entre dunas imensas, 
penhascos escarpados e praias de areias brancas. Com vistas do 
oceano Pacífico de todos os 18 buracos, o Quivira oferece mais 
exposição ao litoral do que qualquer outro campo em Los Cabos. Esse 
é o sexto campo de golfe com projeto de Jack Nicklaus em Los Cabos.
quiviragolfclub.com / Diretor de golfe: Antonio Reynante 

>> Vidanta Golf
Um dos campos de golfe mais agradáveis em Los Cabos é o Vidanta 
Gol em San José del Cabo, de nove buracos e par 35. O campo 
ocupa 3.153 jardas em um terreno semiplano, mas não se engane, 
pois mesmo sendo de menor porte, ele oferece buracos que 
trazem muitos desafios e que incluem tanto água quanto bunkers. 
Construído para jogos leves em 1987, foi originalmente proposto 
para atrair mais turistas para a região. Apesar de ser o campo mais 
antigo em Los Cabos, o Vidanta é considerado por muitos um dos 
melhores campos da região. vidantagolf.com 
Gerente do campo de golfe: Saul Buguerio Zepeda

I
nspirados pelo Mar de Cortez, pelo oceano Pacífico e pelo 
terreno acidentado de Los Cabos, legendários projetistas de 
campos de golfe concretizaram sua visão do que é a perfeição 
e criaram alguns dos campos de golfe mais espetaculares do 
mundo. Os dois mais recentes são o El Cardonal e o Quivira 

Golf Club, da Diamante. Os campos de golfe de toda a região foram 
projetados por lendas do esporte, entre eles Jack Nicklaus, Tom Fazio, 
Davis Love III, Greg Norman e, mais recentemente, Tiger Woods. 
Apresentamos abaixo os campos que estão abertos e algumas 
informações úteis sobre cada um.  

>> Cabo del Sol – The Desert Course 
Este campo de golfe projetado por Tom Weiskopf, com 7.049 
jardas e par 72, possui greens ondulantes, mudanças de elevação 
desafiadoras e bunkers impressionantes, assim como vistas 
estonteantes do mar de todos os 18 buracos.  
Essa experiência de jogar golfe no estilo target com fairways 
inclinados oferece bunkers suficientes para desafiar jogadores de 
todos os níveis. Uma combinação sem igual de vistas do oceano e 
do deserto, sulcos de tipo cânion e uma vegetação variada cria um 
pano de fundo deslumbrante para esse formidável campo de golfe.  
cabodelsol.com / Diretor de golfe: Erik Evans 

>> Cabo del Sol – The Ocean Course 
Com 7.091 jardas a partir das bordas, o The Ocean Course 
estende-se por quase dois quilômetros ao longo da costa 
ensolarada e marcada por formações rochosas escarpadas. É fácil 
esquecer que se está em um campo de golfe, principalmente nos 
três últimos buracos, que ficam bem pertinho do mar. As ondas se 

quebrando contra as rochas, os greens e fairways verdejantes e a 
suave brisa do mar tornam a experiência mais parecida com uma 
caminhada romântica na praia do que com a de estar jogando 
golfe em um espetacular campo projetado por Jack Nicklaus. 
cabodelsol.com / Diretor de golfe: Erik Evans 

>> Cabo Real Golf Club 
Projetado por Robert Trent Jones II, o Cabo Real Golf Club completa 
20 anos de idade. Trata-se de um resort maravilhoso com 1.133 
hectares e um projeto residencial com 5 km de vista para o mar. É um 
campo de golfe com 6.848 jardas, par 71, multitemático e estilo target. 
questrogolf.com / Diretor de operações de golfe: Sergio Castillo 

>> Cabo San Lucas Country Club 
Um dos primeiros campos de golfe da região, o Cabo San Lucas 
Country Club oferece vistas espetaculares do El Arco e do Cabo de 
San Lucas. O pitoresco campo de golfe de 7.327 jardas, 18 buracos, 
par 72, projetado por Roy Dye é cercado por cactos e buganvílias 
de todas as cores. Um dos principais atrativos do clube é o serviço 
de cortesia para quem quer evitar “beber e dirigir” em um campo 
iluminado que fica aberto até as 23 horas quase todas as noites.   
cabocountry.com / Profissional de golfe: Luis Rangel Parrodi 

>> Chileno Bay Golf & Beach Club 
Projetado por Tom Fazio, o campo de golfe Chileno Bay Club 
de 18 buracos e par 72 oferece 7.260 jardas de área para jogos 
a partir das bordas. Os tees, fairways e greens integram-se 
perfeitamente ao deserto ao redor, e todos os buracos oferecem 
vistas magníficas do Mar de Cortez. Bem no meio do campo C
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DE NICK HONACHEFSKY

C
omo sou um pescador e 
viajante experiente, pensei 
que já havia eliminado muita 
pescaria da minha lista. Aí 
tive que filmar um programa 

de televisão na região de Cabo del 
Este. Deixamos as docas no momento 
em que o sol estava prestes a aparecer 
no horizonte e jogamos “jigs” de lulas 
a menos de um quilômetro de onde 
havíamos partido. Então entramos 
imediatamente em uma batalha terrível 
com uma lula de Humboldt de uns 40 kg. 
Foi uma sensação nova para mim. Uma 
hora depois, nosso corrico de iscas foi 
atacado por três marlins ao mesmo tempo 
— e tudo isso bem pertinho das docas!

O dia se desenrolou e terminou com a 
nossa tripulação preparando iscas vivas 
para a pesca de peixe-galo e dourado ao 
longo da costa. Eu não poderia ter ficado 
mais impressionado, mas a pesca em Los 
Cabos é assim — supera todas as suas 
mais loucas expectativas.

ONDE PESCAR
Repletas de vida marinha e de 
oportunidades para a pesca, as águas 
de Los Cabos são uma área de diversão 
incomparável. A facilidade de acesso é 
um fator importante, já que os principais 
locais para pesca no oceano Pacífico 
perto de El Arco incluem uma viagem de 
oito a 60 quilômetros para mar aberto, 
onde se encontram as espécies oceânicas.

O peixe-de-bico é a maior atração, 
além de três espécies de marlim — azul, 
preto, e o maior destaque de todos na 
pesca em Los Cabos, o marlim-listrado. A 
maioria dos peixes-de-bico pesa entre 90 
e 230 kg, e há sempre a possibilidade de 
se pescar um com mais de 500 kg. Não 
é raro pescar mais de uma dezena deles 
em um só dia. Duas outras espécies de 

o velho e 

O MAR
A CAPITAL DO MARLIM ESPERA POR VOCÊ

peixes-de-bico que também estão na lista 
são o peixe-vela e o peixe-espada. Outro 
peixe popular para pesca em mar aberto é 
o atum amarelo, e muitos deles têm mais 
de 136 kg. O cavala-da-índia, rápido como 
um relâmpago, e o peixe-vela voador 
completam a lista. Os métodos para pesca 
do peixe-de- bico e do atum em mar 
aberto incluem o corrico com iscas de lulas 
grandes, iscas artificiais (cedar plugs) ou 
com ballyhoo, ou pedaços de isca morta 
para atrair os peixes.  

Os barcos de pesca esportiva em mar 
aberto como os da Picante têm como 
destino os famosos locais próximos a 
Cabo San Lucas, inclusive Gordo Banks, 
Cabrillo Seamount, Golden Gate Bank, 45 
Spot e 95 Spot.

A pesca costeira perto de Cabo San 
Lucas envolve patrulhar desde a costa de 
rochedos a partir da ponta de Land’s End 
até o farol e de volta. Iscas de sardinha e 
corricos são usados para atrair peixes-galo, 
pargos, peixes-rei, olhetes e garoupas até 
a superfície para abocanharem as iscas que 
se movem de maneira sedutora. Aqueles 
que estiverem pescando na arrebentação 
podem passar pela Playa del Amor em 
Land’s End. As praias próximas a El Arco 
oferecem excelentes oportunidades para 
usar iscas de superfície ou de metal (surf-
cast) antes do amanhecer e pescar xaréus, 
peixes-rei, peixes-galo e bonitos.    

Explorar a costa do Cabo del Este 
é como entrar em um paraíso eterno. 
A maior parte da costa permanece 
imaculada e oferece vistas maravilhosas.   
Um dia de pesca com corrico nas praias 
de Punta Arena lhe dará a oportunidade 
de encontrar um peixe-galo após o outro, 
isso porque suas barbatanas como cristas, 
de onde se origina seu nome, despontam 
na água revelando sua posição. As iscas 
de sardinhas vivas atrairão os pargos para 
longe das rochas ao longo da costa.    

Se você quiser algo diferente, alugue 
um ATV da Terramar e explore o Cabo 
del Este na sua Expedição à Praia e ao 
Deserto em ATV (ATV Desert & Beach 
Expedition), e faça surf-casting para pegar 
peixes-galo de 23 kg, peixes-agulha, 
pargos e até mesmo dourados, ao se 
deslocar de um ponto a outro.   

PARA FRETAR UM BARCO
Você não precisa ser um especialista 
em pesca para desfrutar da abundância 
dessas águas. Na minha primeira visita 
a Los Cabos, consegui negociar uma 
viagem em uma panga (embarcação leve) 
de 17 pés com um pescador local. Nós 
pescamos com corrico com iscas vivas de 
lula (google-eyes) e encontramos xaréus, 
alguns peixes-galo pequenos e peixes-rei. 
Foi uma viagem simples de uma hora que 
me deixou muito feliz.

Meio dia de pesca costeira em uma 
panga de 19 a 23 pés começa geralmente 
às 7 horas e termina ao meio-dia. Alugar 
uma panga não é caro, mas ela só permite 
chegar às águas próximas ao litoral. Se você 
preferir um pacote mais completo, com 
iscas e todos os equipamentos, agências 
de turismo como a Picante e a Pisces 
Sportfishing podem providenciar tudo.   

A frota da Pisces inclui uma linha 
de embarcações luxuosas para pesca 
esportiva que oferecem acomodações 
de primeira classe em cabines com ar-
condicionado e equipamentos de pesca 
da melhor qualidade. 

Os barcos são equipados para saídas 
de 20 a 50 milhas em um dia inteiro de 
pesca ultraluxuosa. 

A Picante é considerada a campeã 
da pesca de Los Cabos. A empresa já 
ganhou US$ 4,6 milhões em torneios de 
pesca e o título de Melhor Capitão de 
Devolução de Marlim-Listrado ao Mar 
pela 15a vez em 20 anos.



De Laura Jenkins 
É como ter um pacote de duas férias 
em uma. Visite Los Cabos e depois 
dê um pulinho em Todos Santos, sua 
prima de personalidade eclética.  

É fácil chegar a Todos Santos, que 
fica a cerca de uma hora de carro de 
Cabo San Lucas.   

Alugue um carro — da Budget ou da 
Payless — para apreciar as vistas no 
seu próprio ritmo.

Se você puder passar a noite lá, 
uma boa opção é o Hotel California, 
de originalidade encantadora. O La 
Coronela, prestigiado restaurante do 
hotel, oferece alimentos orgânicos e de 
fornecedores locais.  

Outra joia local é o Guaycura 
Boutique Hotel. A apenas alguns 
passos da principal praça da cidade, 
oferece acomodações sofisticadas e um 
spa de luxo.  

Todos Santos já foi considerada uma 
das dez melhores colônias de artistas 
da América do Norte, e a Secretaria de 
Turismo do México a classificou como 
um dos Pueblos Magicos do país, ou seja, 
uma das “Cidades Mágicas”. Se você 
visitar a região em fevereiro, não deixe de 
participar do Open Studio Tour, parte do 
Festival de Arte de Todos Santos.  

Além de uma vida artística intensa, 
Todos Santos oferece muitas outras 
atrações. A Casa de Cultura tem uma 
biblioteca e museu de antropologia e 
história local. Outro local histórico é 
Nuestra Señora del Pilar de Todos Santos, 
uma missão construída em 1733.  

Se você gosta de atividades ao ar 
livre, visite a Playa dos Cerritos, uma 
das únicas praias boas para nado na 
costa ocidental de Baja California Sur.

TODOS SANTOS
UMA CIDADE ECLÉTICA E BADALADA
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LA PAZ
UM LOCAL DE GRANDE INSPIRAÇÃO

DE NICK HONACHEFSKY

U
ma vibração sublime e letárgica 
permeia um lugar conhecido 
como “A Paz”. A cidade de La 
Paz, capital de Baja California 
Sur, representa a personalidade 

calorosa e generosa da região e mantém seu 
charme singular intacto há mais de 480 anos.  
Ao entrar na cidade portuária, os visitantes 
são recebidos por um monumento que atua 
como um farol, exibindo seu espírito mais 
íntimo. Trata-se de uma obra criada pelo 
artista Efren Olalde Sanchez e que mostra 
uma pomba e uma cauda de baleia dando as 
boas-vindas aos viajantes. Embora La Paz seja 
a maior cidade do estado de Baja California 
Sur — a 160 km a norte de Cabo de San 
Lucas —, a cidade só recentemente entrou 
no ritmo do século 21, e oferece agora 
acomodações mais modernas e arquitetura 
contemporânea de bom gosto que podem 
ser encontradas por todo lado. Mas esta é 
uma tendência recente que se desenvolve 
lentamente. O charme do seu passado ainda 
predomina na região.  

Quando chegar à cidade, deixe 
suas malas no CostaBaja Resort & 
Spa, onde acomodações luxuosas, 
excelentes restaurantes e um ambiente 

sentir calor, dê uma parada em uma das 
muitas cabanas (palapas) para se refrescar 
à sombra. O Malecón é também o palco 
do maior desfile de Carnaval, realizado seis 
dias antes da Quarta-feira de Cinzas.  Você 
verá um espetáculo de queima de fogos 
extraordinário, com desfiles, muita música e 
diversão nessa época do ano — trata-se de 
um evento imperdível para toda a família e 
para quem gosta de um agito.  

A natureza em toda a sua abundância 
floresce em La Paz e em destaque em 
Espíritu Santo, uma verdadeira maravilha 
ecológica. Essa ilha desabitada é considerada 
Patrimônio Mundial pela UNESCO e é 
frequentemente chamada de “Galápagos 
do Norte”. Possui uma incrível diversidade 
ecológica, com 235 espécies de plantas, 217 
espécies de peixes, 32 espécies de répteis, 
98 espécies de pássaros e 31 mamíferos 
marinhos (11 deles só existem na ilha).   

Na extremidade norte de Espíritu 
Santo fica Los Islotes Rock, famoso local de 
mergulho mais conhecido por sua colônia 
de leões-marinhos.  Grutas marinhas 
espantosas parecem convidar os aventureiros 
a explorarem os seus mistérios.  

Há uma beleza natural incomensurável 
sob as ondas, onde peixes-donzela e peixes-
borboleta brilhantes nadam livremente 
entre mergulhadores curiosos. Os passeios 
para observação de baleias permitem que 
os visitantes vejam de perto as majestosas 
baleias-cinza, baleias comuns e baleias-
de-Bryde rompendo a superfície da 

acolhedor e descontraído podem colocá-
lo imediatamente em um estado de 
serenidade total.  

Tratamentos de spa, aulas de ioga e 
uma grande variedade de delícias culinárias 
são oferecidas no resort para que você 
se mantenha em um estado de profunda 
felicidade. Depois de se registrar, saia para 
dar uma volta e sinta a pureza do ar salgado 
enquanto caminha em direção ao antigo 
centro até o Velasco Gardens, onde poderá 
comprar peças de artesanato mexicano 
autênticas e assimilar a cultura local. Dê uma 
parada na magnífica Catedral de Nuestra 
Señora de la Paz, que abriga pinturas 
recuperadas de outras missões; depois 
caminhe até o Museu Whale, o Museu de 
História Natural e o Museu de Antropologia, 
onde você poderá aprender sobre a 
evolução da baleia, a arte nas cavernas e a 
cultura dos povos indígenas, assim como a 
vida dos índios Pericú.   

Para ter uma noite bem animada, visite 
alguns dos clubes noturnos da cidade, ao 
longo do Malecón. Dali você pode ver toda a 
beleza do pôr do sol em tons avermelhados 
sobre o Mar de Cortez e depois experimentar 
as atrações bastante contemporâneas ao 
longo do calçadão que se estende por quase 
quatro quilômetros e onde ficam também 
clubes noturnos, restaurantes, bares e lojas 
com todos os tipos de mercadorias. Você 
encontrará muitos turistas apreciando a 
vista e a música ao longo do Malecón, onde 
todos os moradores do local e os visitantes 
desfrutam da presença de mágicos de rua, 
músicos e vendedores de artesanato, tendo 
como pano de fundo as vistas espetaculares 
e o pôr de sol sobre as águas. Há vários 
cafés ao longo das calçadas que oferecem 
excelentes cardápios de café da manhã 
ao nascer do sol, e a comida tradicional 
mexicana irá mantê-lo satisfeito e energizado 
para todas as atividades do dia. Se você 

A CAPITAL
La Paz é a capital de Baja 

California Sur e é mais 
conhecida pelo calçadão 
na orla, o Malecón, onde 
todos se reúnem ao redor 
das praias, dos parques 

e das obras de arte 
exibidas no local.   

água, lançando jatos d’água para o alto e 
encantando turistas de todas as idades.  

Se seu estilo for mais o das aventuras 
marítimas, faça um passeio em um dos 
barcos para pesca esportiva da moderna 
marina de El Centro, que oferece 250 vagas 
para acomodar barcos de até 225 pés. 
Esses passeios para pesca esportiva são 
geralmente de meio dia ou de dia inteiro e 
quando você enfrentar o marlim-listrado, o 
marlim-azul, o dourado, o pargo, garoupas 
e peixes-galo, entre muitos outros, as suas 
habilidades e sua força de vontade serão 
colocadas à prova.  

A marina também tem um píer extenso 
para aqueles que desejam simplesmente 
arriscar a sorte pescando dali mesmo.  

La Paz é um destino de fácil acesso na 
península de Baja California, pois a região 
é servida por balsas de passageiros, 
carros e trailers que cruzam o Mar de 
Cortez e mantêm La Paz conectada ao 
continente. Além do serviço de balsas, as 
estradas são outra maneira de acessar a 
região, e se você quiser ver a ilha de cima 
basta fazer um rápido e emocionante 
passeio de helicóptero. 

A Avispa Aviation pode levá-lo a vários 
lugares perto de Los Cabos.

Quando pensa em Los Cabos, a maioria 
dos pescadores só pensa nas baladas que 
varam a noite, mas a região tem um lado 
mais tranquilo e introspectivo, e em La 
Paz os viajantes mais atentos podem se 
sintonizar com ele.
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ESPÍRITU SANTO, PATRIMÔNIO MUNDIAL 
DA UNESCO, É FREQUENTEMENTE 
CHAMADA DE “GALÁPAGOS DO NORTE”.   
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DE DAWNA L. ROBERTSON

L
os Cabos é um lugar cheio de 
emoções para os que gostam 
de movimento e aventura, seja 
para os radicais, para os que 
têm paixão por explorar as 

profundezas ou para aqueles que adoram 
aventuras que produzem uma descarga 
de adrenalina.    

VELA E JET SKI
Visitar Los Cabos e não fazer um brinde 
ao pôr do sol é como almoçar em um 
bufê e não comer a sobremesa. Ao cair da 
tarde, o céu que cobre Land’s End inunda-
se de cores.

Para uma atmosfera descontraída e 
elegante, o Tropicat, embarcação de 
65 pés da Pez Gato, complementa a 
velejada suave com sons igualmente 
suaves de jazz contemporâneo. 
Comemore o fim de um dia perfeito 
com um bar que oferece bebidas 
internacionais, vinhos e coquetéis da 
melhor qualidade e salgadinhos. Depois 
tudo se transforma em um cruzeiro 
animadíssimo com um bar de bebidas 
nacionais, chips e salsa.   

O Fiesta Dinner Cruise no Cabo Mar 
da Pez Gato pode receber até 150 
pessoas que se deliciam com margaritas e 
especialidades de um bufê de tacos com 
todos os acompanhamentos: carne assada, 
frango marinado, quesadillas, legumes 
grelhados, feijão, arroz, tortillas caseiras, 
guacamole, chips e salsa.  

A Cabo Sails também oferece passeios 
aos pontos mais famosos de Cabo San 
Lucas: El Arco, Playa del Amor, Praia 
Médano e Finisterra Rocky Point. As 
experiências VIP incluem um bar especial 
e pratos com variedades de frutas, 
legumes e aperitivos mexicanos variados.  

Se você preferir estar no comando 
das suas aventuras, alugue um jet ski e 
faça você mesmo o passeio ao redor dos 

rochedos. Você pode alugar um jet ski no 
Mango Deck, que fica bem na praia.  

OBSERVAÇÃO DE BALEIAS
Tanto a Pez Gato quanto a Cabo Sails 
— e a maioria das agências de turismo 
de Los Cabos — incluem passeios 
para observação de baleias nos seus 
itinerários de verão.  

De novembro a março, centenas de 
baleias-jubarte, azuis e cinzas migram 
para o sul para fugir das águas gélidas do 
Ártico para as cálidas águas dos viveiros do 
oceano Pacífico e do Mar de Cortez.   

SNORKELING E 
MERGULHO AUTÔNOMO
É fácil entender por que Jacques 
Cousteau, o legendário explorador 
submarino, apelidou o Mar de Cortez 
de “aquário do mundo”.  Abrigando 
mais de 800 espécies, este tesouro 
náutico é especialmente vibrante entre 
meados de julho e novembro, graças às 
temperaturas mais altas.  

Os iates de luxo da Pisces Fleet levam os 
mergulhadores às águas prometidas.  

Baja Outback, Cabo Expeditions e 
várias outras empresas também oferecem 
passeios para explorar as águas límpidas 
em torno dessa maravilha de 80.000 m2. 
Nadar com os tubarões-baleia faz parte da 
programação das agências entre novembro 
e abril, e os amantes da natureza 
encontram gigantes delicados que pesam 
mais de 21 toneladas.  

CAMINHADAS
Uma das melhores maneiras de conhecer 
a paisagem do interior de Baja California 
Sur é aventurar-se em uma caminhada por 
trilhas que transportarão você a um mundo 
muito diferente do seu dia a dia.  

Ao atravessar os desfiladeiros ao longo 
das montanhas da Sierra de la Laguna, 
você cruza as mesmas terras que os 

povos indígenas nativos exploraram há 
milhares de anos.  

No final da caminhada, você pode se 
refrescar na cachoeira e na piscina natural 
formada pelas suas águas.  

FORA DA ESTRADA
Na Wild Canyon, ATVs e UTVs permitem 
que os visitantes tenham a experiência real 
de uma aventura off-road explorando cinco 
áreas diferentes — vista para o oceano, 
riachos, praias, desfiladeiros e montanhas.  

Essa experiência revigorante inclui 
também a mais comprida ponte de 
pedestres e ATV: a Ponte sobre o 
Desfiladeiro de Los Cabos.  

Essa proeza de engenharia de 330 
metros ergue-se a 50 km de altura no seu 
ponto mais baixo. Sustentada por cabos de 
aço suecos número 5 de duas polegadas, 
a ponte pode sustentar até 50 ATVs ou 300 
pessoas ao mesmo tempo.   

Na divisão de passeios da Terramar, 
o interior de Baja é um dos principais 
destinos para transporte terrestre e 
acesso às muitas atividades que Los 
Cabos oferecem. A Transcabo é outra 
agência de turismo que oferece uma lista 
completa de excursões programadas 
sob medida e traslados terrestres, assim 
como experiências personalizadas. 
Prepare-se para aproveitar esse paraíso 
recreativo, não importa qual seja seu tipo 
de personalidade.

TIROLESA E BUNGEE JUMP
A Wild Canyon eleva os espíritos com tudo 
o que oferece no Parque Nacional Boca de 
Sierra, área protegida pela UNESCO. Oito 
quedas espetaculares com até 815 metros 
de comprimento fazem o coração disparar 
e incluem o circuito Monster de tirolesa do 
parque, que leva a emoção a um patamar 
superior, oferecendo uma parede natural 
para escalada, escadas malucas, pontes 
suspensas e rapel. 

coração

SELVAGEM
PREPARE-SE PARA O MELHOR PASSEIO DA SUA VIDA
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A TOPOGRAFIA  
A paisagem local é composta 
principalmente por rochas e 
deserto, mas isso não quer 
dizer que o ambiente seja 

estéril. Los Cabos possui flora 
e fauna muito ricas, e oferece 

oportunidades para caminhadas, 
ciclismo e passeios de 

caiaque que são aventuras 
emocionantes na região. 
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FAMÍLIA
AS FÉRIAS SÃO LUGARES PARA LEMBRANÇAS  

DE SARAH MUÑOZ

F
érias com pessoas de três gerações diferentes. Como fazer para 
agradar o grupo todo? Hoje em dia, isso é mais fácil do que você 
pensa — basta escolher o destino certo. Los Cabos é há muito 
tempo um paraíso para passar férias com os amigos, para ver 
grupos de golfinhos e para os casais em lua-de-mel, e rapidamente 

se tornou um local para férias em família graças à combinação perfeita que 
oferece de conforto e aventuras cheias de ação. Mas Los Cabos foi mais 
além, oferecendo em grande estilo todo o necessário para as várias gerações 
se unirem, compartilharem experiências e criarem lembranças em família.  

De acordo com o relatório “Virtuoso Luxe Report”, de 2017, as viagens 
com pessoas de várias gerações são atualmente a principal tendência para 
os viajantes sofisticados — na verdade, é uma tendência há seis anos — e 
o México é um dos principais destinos para viagens em família. É claro que 
uma parte importante de sua atração são as acomodações, que não só 
são de primeiríssima qualidade, como também facilitam as atividades dos 
viajantes. Hotéis e resorts em Los Cabos atraem e acolhem os hóspedes 
de várias gerações utilizando duas estratégias: modernizando suas 
acomodações e oferecendo mais comodidades e experiências.    

Eventos importantes, aniversários de casamento, aniversários ou férias 
sem nenhum motivo especial podem revelar interesses comuns e dar 
início a novas tradições de família com os filhos, pais, avós, bisavós e 
até várias famílias. “[Os grupos de várias gerações da família] querem 
simplesmente viajar juntos e fazer coisas que incluam o grupo todo”, diz 
Gabriel Ibarra, diretor de vendas e marketing para o Hacienda Encantada 
Resort & Residences.  

As atividades e as experiências que vão agradar toda a família nesse 
resort têm de tudo um pouco, desde aulas de culinária até passeios a cavalo 
pela praia. A equipe do resort pode providenciar qualquer outra aventura 
próxima ao local, inclusive cruzeiros ao pôr do sol e passeios pela cidade que 
combinam visitas a pontos turísticos, algumas compras e muito mais.  

Além das suítes de luxo e das villas privativas, o Hacienda Encantada 
possui oito novos apartamentos, assim como novas suítes, um fitness center 
e um spa. O The Residences at Hacienda Encantada oferece villas de três 
quartos que são ideais para famílias que querem passar férias com conforto.  
“Se os hóspedes desejarem uma experiência privada e descontraída, 
podem desfrutar de momentos em família no The Residences, que 
hospedam muito bem até 10 pessoas”, diz Ibarra. “Todas têm sua própria 
piscina privativa com Jacuzzi, chuveiro ao ar livre e deque.” Férias em Los 
Cabos são sinônimo de muitas experiências variadas para toda a família. 
A nova marca Solaz Los Cabos é um complexo de propriedades de férias 
que oferece todas as comodidades de uma comunidade planejada e as 
vantagens de um resort sofisticado.  

Um spa, uma academia totalmente equipada e um restaurante italiano de 
primeira classe — o La Deriva — complementam os três níveis de terraços 
que oferecem vistas espetaculares, e as amplas unidades têm vista para o mar.  

Um Clube Infantil oferece um lugar seguro para as crianças brincarem sob 
a supervisão de uma equipe especializada.  

O programa com tudo incluído do Hyatt Ziva ajuda a otimizar as férias em 
família incluindo refeições em sete restaurantes, serviço de quarto+3 24 horas, 
entretenimento ao vivo, e atividades de dia e de noite para todas as idades.  

Mas as férias em família não são só para as crianças. Você pode 
descontrair em grande estilo com sua família, seus pais ou amigos no Le 
Blanc Spa Resort Los Cabos, um novo spa com tudo incluído e apenas para 
adultos que oferece suítes lindamente decoradas e um spa de serviços 
completos com 2.700 m2.  
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O CONCEITO
Resorts como o One&Only 
Palmilla já eram destinos 

perfeitos para famílias muito 
antes de o conceito se tornar 
uma tendência nas viagens, e 
oferecem villas luxuosas com 
vários quartos e programas 

atraentes.  
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Hertz  (800) 405-7000  
National  (877) 222-9058  
Payless  (624) 105-8411 
TEN Car Rental (624) 172-2402  
Thrifty  (624) 146-5030

TÁXIS: Para se deslocar de uma cidade a 
outra, paga-se em geral de 50 a 60 dólares.  
Táxis-vans amarelos e vermelhos estão à 
disposição em San José del Cabo, e vans 
azuis e verdes em Cabo San Lucas. Eles 
funcionam 24 horas por dia e estão sempre 
perto de onde você está. Os que gostam 
de ter a experiência dos moradores do 
local podem usar os ônibus públicos. Eles 
fazem o traslado entre uma cidade e outra 
e custam de 2 a 3 dólares, dependendo 
da taxa de câmbio. Fazem paradas nos 
principais hotéis no Corredor e o percurso 
pode demorar uma hora.  

DETALHES SOBRE O AEROPORTO 
Para entrar no México, é preciso ter um 
passaporte válido.  

Todos os viajantes estrangeiros devem 
passar pela imigração e pela alfândega. 
Depois que você tiver passado pelos 
funcionários da imigração, pegue suas 
malas e siga para a alfândega, onde 
pressionará um botão parecido com 
um sinal de trânsito; se a luz vermelha 
acender, sua bagagem foi escolhida para 
ser inspecionada. Depois de passar pela 
alfândega e pela imigração, você poderá 
ser recebido por pessoas que vendem 
cotas em time-share e que querem chamar 
sua atenção.

Se você não tiver providenciado 
transporte com o hotel, minivans amarelas e 
brancas são uma boa opção.   

São mais baratas que os táxis, mas só 
saem quando estão cheias, e por isso você 
talvez tenha que esperar alguns minutos.  

Há táxis e outros tipos de transportes 
contratados do lado do prédio, preparados 
para levar você ao seu destino.

A apenas 20 minutos a norte de San 
José del Cabo, o Aeroporto Internacional 
Los Cabos atende a mais de 400 voos 
domésticos, internacionais e privativos. 
No momento da impressão deste 
material, as seguintes companhias 
aéreas ofereciam voos para Los Cabos: 
Aeroméxico, Air Canada, AirTransat, 
Alaska Airlines, American Airlines, 
Delta, Frontier, Interjet, Spirit Airlines, 

Southwest Airlines, Sun Country Airlines, 
Sunwing, United Airlines, Virgin America, 
VivaAerobús, Volaris e WestJet.

Voos diretos e com conexões para Los 
Cabos estão à disposição a partir de várias 
cidades nos Estados Unidos, entre elas: 
Atlanta, Charlotte, Chicago, Dallas/Fort 
Worth, Denver, Detroit, Houston, Kansas 
City, Mo., Minneapolis, Newark, Phoenix, 
Salt Lake City e Seattle. 

Na Califórnia, existem voos e conexões 
disponíveis em Los Angeles, Orange 
County, San Diego, San Francisco e San 
Jose. Do Canadá, há voos a partir de 
Calgary, Edmonton, Kelowna, Toronto, 
Vancouver e Winnipeg.

O Aeroporto Internacional de Cabo San 
Lucas é menor e menos movimentado e 
atende principalmente a aviões particulares.  

NÚMEROS DE TELEFONES DE 
COMPANHIAS AÉREAS  
Aeroméxico  (624) 146-5098
Air Canada  (800) 296-3408 
AirTransat  (866) 255-4871 
Alaska Airlines  (800) 252-7522 
American Airlines  (800) 433-7300 
Delta   (800) 221-1212 
Frontier   (800) 432-1359
Interjet   (866) 285-9525 
Spirit Airlines  (855) 882-0464
Sun Country Airlines (800) 359-6786 
Sunwing   (800) 668-4224 
United Airlines  (800) 864-8331 
Virgin America  (877) 359-8474 
VivaAerobús  (888) 935-9848 
Volaris   (55) 1102-8000 
WestJet   (888) 937-8538

NÚMEROS DE 
TELEFONE IMPORTANTES 
Emergência 911
Patrulha Rodoviária Federal 
(624) 122-5735 • (624) 125-3584
Corpo de Bombeiros de Cabo San Lucas 
(624) 143-3577
Corpo de Bombeiros de San José del Cabo 
(624) 142-2466 
Hospital Militar (624) 122-3488 
Cruz Vermelha (624) 143-3300 
Aeroporto (624) 122-1486

ASSISTÊNCIA MÉDICA  
AmeriMed  (624) 105-8500 
Blue Net   (624) 104-3911
Hospital H+  (624) 104-9300

as melhores

DICAS
ALGUMAS INFORMAÇÕES BÁSICAS

LOCALIZAÇÃO: Na ponta de Baja 
California Sur, Los Cabos fica a cerca de 
1.600 km ao sul de San Diego, pouco 
abaixo do Trópico de Câncer. Los Cabos, na 
verdade, se refere a Cabo San Lucas e San 
José del Cabo.  

POPULAÇÃO: Aproximadamente 
288.000 pessoas vivem em Los Cabos. 
  
CLIMA: É um deserto subtropical. No 
verão, a temperatura pode chegar a 32º C 
(90° F) com chuvas esporádicas. No inverno, 
a temperatura pode cair até 16º C (60° F), 
com máximas de 27º C (80° F) durante o dia.

FUSO HORÁRIO: Los Cabos está no 
Mountain Time (MT), uma hora à frente do 
Pacific Time.

IDIOMA: O espanhol é o idioma oficial 
do México, mas o inglês é amplamente 
falado em Los Cabos.  

ELETRICIDADE: 120 volts/60 Hertz. 
As tomadas são iguais às utilizadas nos 
Estados Unidos.  

BANCOS E MOEDA: A moeda 
oficial é o peso mexicano, mas o dólar 
norte-americano é amplamente aceito. 
Todos os principais bancos mexicanos 
estão representados aqui e funcionam 
geralmente das 8 às 16 horas. Vários locais 
possuem caixas automáticos (ATMs) que 
aceitam cartões de bancos americanos, e 
alguns caixas automáticos fornecem tanto 
pesos mexicanos quanto dólares norte-
americanos. As taxas de transações podem 

o número de telefone. Para ligar para o 
México de fora de Los Cabos, disque 01 + 
código de área + número de telefone. 

FERIADOS OFICIAIS: O México 
comemora vários feriados oficiais 
anualmente que afetam apenas os serviços 
bancários e do governo. Suas férias não 
devem ser prejudicadas por eles. 

1º de jan.   Ano Novo 
5 de fev.   Dia da Constituição 
24 de fev.    Dia da Bandeira 
21 de março    Dia de Benito Juárez 
1º de maio   Dia do Trabalho 
5 de maio  Batalha de Puebla 
  (Cinco de Mayo) 
16 de set  Dia da Independência 
12 de out.   Dia da Raça (Dia de  
  Cristóvão Colombo) 
2 de nov.   Dia dos Mortos 
19 de nov.  Aniversário da   
  Revolução Mexicana 
12 de dez.   Dia da Virgem de   
  Guadalupe 
25 de dez.  Natal

SECRETARIA DE 
TURISMO DE LOS CABOS
Contato: Rodrigo Esponda, diretor geral
Tel.: (624) 143-4342 
E-mail: info@visitloscabos.org 
Website: VisitLosCabos.travel 
Número para chamada gratuita:
(800) 746-2226 
Twitter: @LosCabosTourism 
Facebook: Los Cabos Tourism 
Instagram: @LosCabosTourism 
YouTube: youtube.com/loscabostourism 
Compartilhe as suas experiências em Los 
Cabos nas redes sociais usando o hastag 
#LosCabos.

BAJA CALIFORNIA SUR
Para obter informações sobre Baja 
California Sur, ligue para (612) 124-0100 ou 
visite VisitBajaSur.travel.

ALUGUEL DE CARROS 
NO AEROPORTO  
Alamo  (624) 146-1900  
Avis  (624) 146-0046  
Budget  (800) 002-8343  
Dollar  (624) 146-5012  
E-Z Car Rental (800) 216-7700  
Fox Rent A Car (800) 225-4369  

ser mais altas. É possível trocar dólares por 
pesos no aeroporto, em vários hotéis e em 
qualquer banco, mas os bancos são os que 
geralmente oferecem a melhor taxa.  
A maioria dos restaurantes e hotéis aceita 
cartões de crédito. Quando você usar o 
cartão de crédito, verá que o seu extrato 
mostrará o total em pesos na taxa de 
câmbio no dia da transação.  

TAXA DE CÂMBIO: No momento 
da impressão deste material, um peso 
mexicano era equivalente a 0,50 dólar 
norte-americano. Essa taxa muda 
constantemente. Verifique qual é a taxa 
quando você estiver pronto para viajar e 
depois que chegar. 

COMUNICAÇÃO: A maioria das 
operadoras de telefonia móvel oferece 

pacotes para serviços de mensagem por 
texto, chamadas e dados a taxas razoáveis. 
Consulte a sua operadora para saber qual 
é a taxa de roaming no México, as opções 
de pacote internacional e outros serviços 
relacionados para a sua viagem.  
A Internet funciona muito bem em Los 
Cabos, e o Wi-Fi é uma comodidade básica 
em vários locais comerciais e na maioria 
dos hotéis e resorts. Skype, FaceTime, 
WhatsApp e outros aplicativos habilitados 
por Wi-Fi são maneiras econômicas de se 
manter conectado.  

Para ligar para os Estados Unidos de um 
celular dos Estados Unidos, disque 00 + 1 + 
código de área + número de telefone. Para 
ligar localmente para telefones fixos, basta 
discar o número de telefone de sete dígitos.  

Para ligar para celulares (dentro do 
mesmo código de área), disque 044 + C
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ONDE SE HOSPEDAR CATEGORIA NÚMERO DE QUARTOS LOCALIZAÇÃO
Bahía Hotel & Beach Club 86 Cabo San Lucas

Barceló Gran Faro Los Cabos 3 Diamantes 350 San José del Cabo

Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa 4 Diamantes 169 Cabo San Lucas

Cabo Azul Resort 4 Diamantes 326 San José del Cabo 

Cachet Beach Cabo/Cabo Villas Beach Resort & Spa 105 Cabo San Lucas 

Casa del Mar Golf Resort & Spa 4 Diamantes 70 Corredor de Turismo 

Casa Dorada Los Cabos Resort & Spa 4 Diamantes 148 Cabo San Lucas

Casa Natalia 3 Diamantes 18 San José del Cabo

Chileno Bay Resort & Residences 92 Corredor de Turismo

Club Cascadas De Baja 113 Cabo San Lucas

Costa Palmas East Cape, A Four Seasons Resort 145 Cabo del Este

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa 4 Diamantes 308 Corredor de Turismo 

Encanto Inn & Suites Boutique Hotel & Spa 3 Diamantes 27 San José del Cabo

Esperanza, An Auberge Resort 5 Diamantes 59 Corredor de Turismo 

Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa 4 Diamantes 527 Corredor de Turismo 

Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa 70 Cabo San Lucas

Grand Solmar Land’s End Resort & Spa 4 Diamantes 246 Cabo San Lucas

Grand Solmar The Residences at Rancho San Lucas 19 Cabo San Lucas

Grand Velas Los Cabos 5 Diamantes 304 Corredor de Turismo

Guaycura Boutique Hotel Beach Club & Spa 14 Todos Santos

Hacienda Beach Club & Residences 109 Cabo San Lucas

Hacienda del Mar 4 Diamantes 272 Corredor de Turismo 

Hacienda Encantada Resort & Spa 4 Diamantes 222 Corredor de Turismo

Hamptom Inn & Suites By Hilton Los Cabos 95 Corredor de Turismo

Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort 4 Diamantes 375 Corredor de Turismo 

Holiday Inn Express Cabo San Lucas 3 Diamantes 95 Cabo San Lucas

Holiday Inn Resort Los Cabos 3 Diamantes 392 San José del Cabo

Hotel Riu Palace Cabo San Lucas 3 Diamantes 692 Cabo San Lucas

Hotel Riu Santa Fe 3 Diamantes 902 Cabo San Lucas

Hotel & Suites Las Palmas 50 San José del Cabo

Hotel California 11 Todos Santos

Hotel El Ganzo 70 San José del Cabo

Hyatt Place San José del Cabo 157 San José del Cabo

Hyatt Ziva Los Cabos 4 Diamantes 591 San José del Cabo

JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa 299 San José del Cabo

Krystal Grand Los Cabos 454 San José del Cabo

Las Ventanas al Paraíso 5 Diamantes 83 Corredor de Turismo 

Le Blanc Spa Resort Los Cabos 373 Corredor de Turismo

Los Cabos Golf Resort 74 Cabo San Lucas

Mar de Cortez 87 Cabo San Lucas

Mar Adentro 205 San José del Cabo

Marina Fiesta Resort & Spa 3 Diamantes 155 Cabo San Lucas

Marquis Los Cabos  4 Diamantes 235 Corredor de Turismo 

ME Cabo by Meliã 4 Diamantes 162 Cabo San Lucas

Montecristo Estates by Pueblo Bonito 132 Cabo San Lucas

One&Only Palmilla 5 Diamantes 174 Corredor de Turismo 

Paradisus Los Cabos 350 Corredor de Turismo 

Playa Grande Resort & Grand Spa 4 Diamantes 260 Cabo San Lucas

Posada Real Los Cabos 152 San José del Cabo

Pueblo Bonito Los Cabos Resort 148 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Pacífica Golf & Spa Resort 4 Diamantes 201 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa 260 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort 4 Diamantes 755 Cabo San Lucas

Quinta del Sol by Solmar 72 Cabo San Lucas

Royal Decameron Los Cabos 153 San José del Cabo

Royal Solaris Los Cabos 3 Diamantes 390 San José del Cabo

Sandos Finisterra Los Cabos 272 Cabo San Lucas

Santa María Hotel & Suites 48 San José del Cabo

Secrets Puerto Los Cabos 4 Diamantes 500 San José del Cabo

Sheraton Grand Los Cabos Hacienda del Mar 4 Diamantes 270 Corredor de Turismo 

Sirena del Mar Welk Resort Cabo 106 Cabo San Lucas

Solaz, a Luxury Collection Resort 5 Diamantes 128 Corredor de Turismo

Solaz Los Cabos 5 Diamantes 147 Corredor de Turismo

Solmar Resort 2 Diamantes 100 Cabo San Lucas

Tesoro Los Cabos 286 Cabo San Lucas

The Cape, A Thompson Hotel 161 Cabo San Lucas

The Grand Mayan Los Cabos 4 Diamantes 165 San José del Cabo

The Residences at Hacienda Encantada 4 Diamantes 27 Corredor de Turismo

The Resort at Pedregal 5 Diamantes 113 Cabo San Lucas

The Ridge at Playa Grande Luxury Villas 4 Diamantes 98 Cabo San Lucas

Tropicana Inn 44 San José del Cabo

Villa del Arco Beach Resort & Spa 223 Cabo San Lucas

Villa del Palmar Beach Resort & Spa 465 Cabo San Lucas

Villa La Estancia Beach Resort & Spa 3 Diamantes 300 Cabo San Lucas

The Westin Resort & Spa Los Cabos 223 Corredor de Turismo 

Club
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39. Chileno Bay Resort & Residences

40. Montage Los Cabos

41. Grand Velas Los Cabos

42. Le Blanc Spa Resort

43. Solaz Los Cabos

44. Solaz, A Luxury Collection Resort

45. Villa La Valencia

46. Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa

47. Casa del Mar Golf Resort & Spa

48. Las Ventanas al Paraíso,  A Rosewood Resort

49. Paradisus Los Cabos 

50. Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort

51. Marquis Los Cabos All Inclusive Resort & Spa

52. Hampton Inn & Suites by Hilton Los Cabos

53. The Westin Resort & Spa Los Cabos

54. One&Only Palmilla

55. Krystal Grand Los Cabos

56. Hotel & Suites Las Palmas

57. Hyatt Place Los Cabos

58. Royal Decameron Los Cabos 

59. Hyatt Ziva Los Cabos 

60. Posada Real Los Cabos

61. Mar Adentro

62. Barceló Gran Faro Los Cabos

63. Casa Natalia

64. El Encanto Inn

65. Tropicana Inn

66. Royal Solaris Resort

67. Cabo Azul Resort

68. The Grand Mayan Los Cabos

69. Holiday Inn Resort Los Cabos

70. Hotel El Ganzo

71. Secrets Puerto Los Cabos

72. JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa 

73. Zadún, A Ritz-Carlton Reserve

  1. Pueblo Bonito Pacífica Golf & Spa Resort 

  2. Montecristo Estates Luxury Villas

  3. Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort 

  4. The Resort at Pedregal

  5. Nobu Hotel Los Cabos

  6. Hard Rock Los Cabos

  7. Sandos Finisterra Los Cabos 

  8. Tesoro Los Cabos

  9. Playa Grande Resort & Grand Spa

10. The Ridge Luxury Villas at Playa Grande

11. Solmar Resort

12. Grand Solmar Land’s End Resort & Spa

13. Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa

14. Hacienda Beach Club & Residences

15. Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa

16. Marina Fiesta Resort & Spa

17. Casa Dorada Los Cabos Resort & Spa

18. Bahía Hotel & Beach House

19. Quinta del Sol by Solmar

20. Cabo Villas Beach Resort & Spa | Cachet Los Cabos

21. RIU Santa Fé

22. ME Cabo 

23. Pueblo Bonito Los Cabos Resort

24. Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa

25. Club Cascadas de Baja

26. Los Cabos Golf Resort 

27. Villa del Arco Beach Resort & Spa

28. Villa La Estancia Beach Resort & Spa

29. Villa del Palmar Beach Resort & Spa 

30. The Cape, A Thompson Hotel

31. Holiday Inn Express Cabo San Lucas

32. RIU Palace Cabo San Lucas

33. Sirena del Mar Welk Resort Cabo

34. Esperanza, An Auberge Resort

35. Hacienda Encantada Resort & Spa

36. Sheraton Grand Hacienda del Mar

37. Fiesta Americana Grand Los Cabos Golf & Spa Resort

38. Live Aqua Resort & Residence Club
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