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MEKSYK -  INDIAŃSKA PRZYGODA

NAZWA: Meksyk

NAZWA OFICJALNA:  Meksykańskie Stany Zjednoczone

STOLICA: Meksyk

WALUTA: Peso meksykańskie (MXN)

JĘZYK:  hiszpański, 63 lokalnie używane języki indiańskie

Meksyk to kraj wielu kontrastów. Zaludnione, tętniące życiem miasta, graniczą z maleńkimi osadami i niezamieszkałymi ogromnymi przestrze-
niami. Dziedzictwo kulturowe, ciekawa historia, zjawiskowa przyroda, niesamowite krajobrazy, bogactwo i złożoność Meksyku zostawi wspo-
mnienia na długie lata. Bogata kultura, barwny folklor, niepowtarzalne krajobrazy i egzotyczne specjały kuchni meksykańskiej. Majestatyczne i 
intrygujące ruiny największych miast Tolteków i Zapoteków. Piękne, pełne życia miasta kolonialne słynące z galerii sztuki i pracowni jubilerskich. 
I oczywiście trzecia co do wielkości metropolia świata – Mexico City. Niesamowite krajobrazy plantacji kaktusów i pełne sekretnych zaułków 
małe meksykańskie miasteczka. Meksyk słynie nie tylko z zabytków prastarych cywilizacji i bajecznych plaż, ale jest też krajem widowiskowych 
fiest i otwartych, radosnych ludzi – potomków Majów, Azteków i hiszpańskich kolonizatorów. Ostatnie dni wycieczki to zupełnie inna bajka: 
luksusowy kurort Acapulco to miejsce kosmopolityczne, znakomicie przygotowane na przyjęcie Gości z całego świata. Wspaniała pogoda, eks-
kluzywne sklepy, restauracje i dyskoteki czynią go jednym z najsłynniejszych kurortów. Meksyk to kraj o wielu twarzach, gdzie każdy odnajdzie 
sposób na odkrywanie wszystkich jego uroków. Łączna długość trasy w Meksyku: ok. 1600 km.

Tel. +48 61 646 8 767
info@idealtravel.pl
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Mexico City □ Teotihuacan □ Puebla □ Cholula □ Cuernavaca □ Taxco □ Acapulco

P R O G R A M

Dzień 1.
Warszawa - Mexico City
Wylot z Warszawy. Przylot do Mexico City i rozpoczęcie programu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny. Nocleg.

Dzień 2.
Mexico City
Po śniadaniu zwiedzanie Mexico City, jednej z największych aglomeracji miejskich świata, wzniesionej na gruzach prastarego Tenochtitlan - sto-
licy Montezumy, władcy Azteków, pana na jeziorze Texcoco i całej Doliny Meksyku. Zwiedzanie m.in. Muzeum Antropologii, gdzie na dwóch po-
ziomach ukazano rozwój indiańskich kultur Mezoameryki. Około południa przejazd do Centrum Historycznego Miasta Meksyk, wizyta na Placu 
Konstytucji zwanym popularnie „Zocalo”, w Pałacu Narodowym (freski słynnego artysty Diego Rivery), w Katedrze Metropolitalnej, kryjącej 
wiele „poloników”, oraz przy ruinach największej piramidy azteckiej, tzw. Templo Mayor. Następnie przejazd do Dzielnicy Kwiatów, Xochimilco 
i godzinny rejs po dawnych kanałach azteckich oddzielających pływające niegdyś wyspy. Kolacja w stylu meksykańskim na łodziach. Późnym 
popołudniem powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 3.
Mexico City - Teotihuacan.
Po śniadaniu wizyta na Placu Trzech Kultur, który był świadkiem wielu ważnych dla Meksyku wydarzeń historycznych. Przejazd do Bazyliki Matki 
Bożej z Guadalupe, największego Sanktuarium Maryjnego na świecie. Wczesnym popołudniem wycieczka do strefy archeologicznej Teotihu-
acan, oddalonej o 50 km od stolicy, usytuowanej na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Rozległość i rozmach architektoniczny 
kompleksu świadczą o potędze indiańskiej cywilizacji. W czasach największej świetności miasto zamieszkiwało ok. 200 000 mieszkańców. Zo-
baczymy m. in. Aleję Zmarłych, piramidy Słońca i Księżyca, piramidę Pierzastego Węża, Pałac Ptaka-Motyla. Na koniec wizyta w warsztacie 
produkującym pamiątki z półszlachetnych kamieni. Kolacja w pobliżu piramid, powrót na nocleg do stolicy.

Dzień 4.
Mexico City - Puebla - Cholula
Po śniadaniu wyjazd na południe do Puebla, stolicy stanu o tej samej nazwie. Spacer po Centrum Historycznym (wpisane na listę dziedzictwa 
UNESCO) - katedra, kościół Św. Dominika ze słynną kaplicą Matki Boskiej Różańcowej, nazwaną w XIX w. przez Fryderyka Humboldta Ósmym 
Cudem Świata, „Słodka Uliczka” z możliwością degustacji i zakupu wspaniałych słodyczy regionalnych. Następnie przejazd do Cholula, gdzie 
znajduje się największa pod względem objętości piramida na świecie, na szczycie której wznosi się kolonialny kosciół. Wizyta w malutkim mia-
steczku Tonantzintla, słynnym z zadziwiającego kościółka w stylu baroku folklorystycznego - unikat w skali światowej! Powrót do miasta Puebla 
na kolację i nocleg.

Dzień 5.
Puebla - Cuernavaca - Taxco
Po śniadaniu wyjazd w kierunku stanu Morelos. Wizyta w Cuernavaca, które jest nazywane „Miastem Wiecznej Wiosny”. Wizyta w miejscowej 
katedrze z unikalnymi XVII-wiecznymi freskami japońskiego malarza, spacer po głównym rynku, oglądanie z zewnątrz pałacu konkwistadora 
Hernana Cortesa - budowli o cechach warownych, kryjącej tajemnicze labirynty. Przejazd do Jaskiń Cacahuamilpa, największych i najpiękniej-
szych w całej Ameryce Łacińskiej, gdzie nakręcono wiele filmów i gdzie mają miejsce ekskluzywne koncerty światowej sławy artystów. Przejazd 
do górniczego Taxco - meksykańskiej stolicy srebra. Spacer po mieście. Możliwość zakupu wysokiej klasy srebrnych wyrobów biżuteryjnych i 
użytkowych. Kolacja i nocleg w hotelu w Taxco.

Dzień 6.
TTaxco - Acapulco
Po śniadaniu wizyta w kapiącym od złota kościele Św. Pryski i Św. Sebastiana, którego budowę i wystrój wnętrza sfinansował jeden tylko czło-
wiek. Następnie z perspektywy pobliskich punktów widokowych zobaczymy malowniczą panoramę miasta. Przejazd do Acapulco - najsłynniej-
szego kurortu meksykańskiego nad Pacyfikiem, a dawniej portu łączącego hiszpańskie kolonie w Ameryce i Azji. Zakwaterowanie w hotelu przy 
plaży w formule All Inclusive. Po południu czas wolny.

Dzień 7. 
Wypoczynek w Acapulco w formule All Inclusive. Możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych wycieczek fakultatywnych.

Dzień 8. 
Acapulco
Śniadanie. Około południa, w zależnosci od rozkładu lotu, wyjazd w kierunku Miasta Meksyk, zakończenie programu i wylot do Europy.

Dzień 9. 
Warszawa
Lądowanie na lotnisku w Warszawie.
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WJAZD I POBYT
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby uda-
jące się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu. Przedłużenie pobytu w 
Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody władz imigracyjnych może spowodować podjęcie decyzji o deportacji oraz nałożeniu na cudzoziemca kary w postaci 
grzywny, a także o wydaniu zakazu ponownego wjazdu. 
Wymagany minimalny okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z USA z biletem w jedną stronę 
i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia procedury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. 
Formularz Migracyjny, który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migra-
cyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku 
następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjednoczonymi, w celu uzyskania formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z 
meksykańskich urzędów konsularnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migracyjnych, 
natomiast ostemplowaną kopię należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty - niedopełnienie 
obowiązku zgłoszenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Funkcjonariusze służb granicznych mają 
obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Konsekwencją nieostemplowania paszportu mogą być utrud-
nienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku.
Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną w wysokości ok. 25 USD. W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w 
cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD.
Uwaga: przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.
Cudzoziemcy przyjeżdżający na pobyty turystyczne do 180 dni nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.

BEZPIECZEŃSTWO
Obecnie najbardziej zagrożone przestępczością zorganizowaną rejony kraju to stany Sinaloa, Baja California, Chiapas, Guerrero, Nuevo Leon oraz Michoacan. 
Zagrożenia wynikają przede wszystkim z działania na tym terenie karteli narkotykowych. Turyści powinni być tam przygotowani na kontrole ze strony policji, a w 
niektórych przypadkach nawet wojska. W stanie Chiapas oraz w mniejszym stopniu w stanie Guerrero zagrożenie wynika też z działalności oddziałów zbrojnej 
partyzantki. W związku z pogorszeniem stanu bezpieczeństwa wzdłuż północnej granicy Meksyku, zaleca się polskim obywatelom szczególną ostrożność podczas 
podróży w tym rejonie, zwłaszcza w okolicach miast Tijuana, Mexicali, Hermosillo i Ciudad Juarez. Przestępczość pospolita jest wysoka szczególnie w stanach Chi-
huahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo Leon, Baja California, Sonora, gdzie można stać się ofiarą napadu, kradzieży czy rozboju z użyciem broni palnej. Zagrożeniem dla 
turystów są też tzw. „porwania ekspresowe”, które mogą być wynikiem np. wzięcia przypadkowej taksówki należącej do niesprawdzonej firmy. W mieście Meksyk 
lepiej wystrzegać się zatrzymywania taksówek na ulicy, kiedy to możliwe należy wybierać taksówki zamawiane telefonicznie. W porwaniach mogą brać udział oso-
by podające się za funkcjonariuszy policji. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w hotelowych sejfach. W mieście Meksyk częste są kradzieże kieszonkowe 
w metrze oraz w tzw. metrobusie. Zaleca się sporządzenie fotokopii paszportu oraz trzymanie paszportu i części środków płatniczych w hotelowym sejfie. Turyści 
zagraniczni bywają także ofiarami pożyczających od nich pieniądze lub proszących o skorzystanie z kart płatniczych i kredytowych. Wśród tych oszustów spory 
odsetek stanowią cudzoziemcy mieszkający na stałe w Meksyku. Duże kurorty wypoczynkowe (Acapulco, Cancun, Merida), a także okolice międzynarodowych 
lotnisk to miejsca w których najczęściej odnotowywano przypadki tego typu przestępstw.
Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem są huragany. Planując wyjazd do Meksyku czy na Karaiby w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami 
meteorologicznymi. Meksyk leży w strefie trzęsień ziemi, nie należy więc ignorować treści instrukcji alarmowych dostępnych w hotelach oraz budynkach użytecz-
ności publicznej.

UBEZPIECZENIE
Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. 

ZDROWIE
Meksyk wymaga szczepienia przeciw żółtej febrze od podróżnego powyżej 9 lub 12 miesiąca życia tylko w przypadku przybycia z kraju, gdzie ta choroba występu-
je, w tym i tranzytu trwającego dłużej niż 12 godzin.
W Meksyku występuje duże ryzyko zarażenia się malarią na obszarach rolniczych w stanach: Chiapas, Guerrero, Michoacan, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa i Ta-
basco. Turystom przybywającym do Meksyku zaleca się szczepienia przeciw dengue; hepatitis A i B (pod warunkiem, że nie chorowali wcześniej na te choroby) oraz 
przeciw durowi brzusznemu, jeśli udajemy się do stref tropikalnych o niskim poziomie higieny. Poza tym w Meksyku występują takie choroby jak zika i chikungunya 
roznoszone przez komara Aedes aegypti odpowiedzialnego także za rozprzestrzenianie się żółtej febry.
W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spożywania posiłków przy-
gotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy 
unikać napojów z lodem w małych barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości.
W przypadku koniecznego pobytu w szpitalu zalecane jest posiadanie karty płatniczej Visa, Mastercard lub American Express, ponieważ nawet posiadanie wyku-
pionego ubezpieczenia medycznego w solidnej firmie europejskiej nie gwarantuje, że szpital przyjmie pacjenta. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia typu płatne 
natychmiast w czasie leczenia zagranicą na sumę nie mniejszą niż około 100 000 USD. Koszty leczenia, operacji i pobytu w szpitalu na dobrym poziomie są bardzo 
wysokie - porównywalne do tych w USA.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW 
Na całym terytorium Meksyku zaleca się podróżować samochodem wyłącznie w dzień oraz po drogach głównych. Ryzyko napadu na mało uczęszczanych drogach 
jest bardzo wysokie. Kierowcy powinni legitymować się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego 
dokumentu. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Na pod-
stawie polskiego prawa jazdy, na wniosek zainteresowanego odpowiednie władze mogą wystawić meksykański duplikat. Przy wypożyczaniu samochodu należy 
zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu, roku produkcji itp. (od 500 do 1000 USD). 

O P I S  K R A J U

Uwaga:
Ze względu na ograniczoną pojemność transportu lądowego w Meksyku, prosimy o ograniczenie bagażu 

do max. 23 kg bagażu głównego oraz max. 5 kg bagażu podręcznego.
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CŁO
Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie eg-
zekwowane są przepisy zabraniające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczkowanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygotowanych 
metodami domowymi.
Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeolo-
gicznej.
Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy przeznaczone do użytku osobistego, 
aparat fotograficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komórkowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radiomagneto-
fon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 litrów dowolnych 
napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących podejrzeń, że 
mogą mieć przeznaczenie handlowe.
Podróżujące zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane - poprzez chip lub tatuaż. Właściciele muszą posiadać ich paszporty oraz zaświadczenie weteryna-
ryjne. Po przylocie do Meksyku fakt wwozu zwierzęcia musi być zgłoszony od razu na lotnisku, w biurze SAGARPA. Właściciel otrzyma certyfikat, pozwalający na 
legalny wwóz zwierzęcia.
 

PRZEPISY PRAWNE
Obrót narkotykami zagrożony jest sankcją karną od 10 do 25 lat pozbawienia wolności oraz dodatkowo grzywną. 

PRZYDATNE INFORMACJE
• W dużych ośrodkach turystycznych można płacić dolarami amerykańskimi.
•  W miastach i centrach turystycznych akceptowane są ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, Mastercard oraz w ograniczonym zakresie Ame-

rican Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie utraty 
karty należy ją niezwłocznie zablokować, telefonując pod numer podany przez bank wydający kartę.

•  Należy pamiętać o napiwkach (10 -15%) w restauracjach, barach i kawiarniach, nie są one automatycznie wliczane w rachunek.
•  Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać negatywnie. Meksykanie chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubio-

nym kierowcom czy turystom, co nie oznacza, iż naprawdę wiedzą jak dojechać czy dojść do wskazanego miejsca.
•  W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptera i transformatora.

T E R M I N Y  I  C E N Y

CENA: OK 5299 PLN/OS.

CENA ZAWIERA:

zakwaterowanie zgodnie z programem w hotelach 3 *** w pokojach 2 osobowych HB (śniadania i obiadokolacje), 2 
noclegi w Acapulco w hotelu 4 **** All inclusive • przelot na trasie Warszawa – Mexico City – Warszawa z przesiad-
kami • opłaty lotniskowe • transport klimatyzowanym autokarem • zwiedzanie wg programu (bez biletów wstępu) • 
opieka polskiego pilota i serwis lokalnego przewodnika • ubezpieczenie KL i NW.

Terminy i ceny dostępne u konsultanta Ideal Travel pod numerem telefonu 61 646 8 767 

lub pod adresem info@idealtravel.pl .

Chcesz polecieć na ten program w małej grupie, ze znajomymi lub z rodziną?

Napisz do nas: info@idealtravel.pl .

OPŁATY DODATKOWE:

-  Dopłata do zakwaterowania w pokoju jednoosobowym, albo do tańszej opcji „podróżujący samotnie” (uczestnik 
może być dokwaterowany do innej osoby tej samej płci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji 
„podróżujący samotnie”, dopłata zostanie anulowana.

-  Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługa lokalnych przewodników, serwis 
miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne opłaty lokalne w wysokości ok. 165 USD na osobę jako pakiet płat-
ny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki.

-  Zniżka dla 3 osoby na dostawce (uwaga! hotele w Meksyku oferują pokoje trzyosobowe tylko w układzie łóżko 
małżeńskie + dostawka).


