
IFNORMACJE PRAKTYCZNE MEKSYK

Do wyprawy do Meksyku zostało co prawda jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz chcemy 
przekazać Państwu kilka ważnych informacji 

1. Karta turystyczna i celna.
W samolocie dostaną Państwo do wypełnienia dwa formularze: kartę turystyczną i kartę celną. 
Kartę turystyczną należy wypełnić po jedną na osobę, natomiast celną jedną na rodzinę. 

Wypełnioną  i  podbitą  przez  służby  migracyjne  kartę  turystyczną  należy  zachować,  aż  do 
momentu wyjazdu z Meksyku. Przykładowy sposób wypełnienia obydwu kart znajduje się na 
stronie  ambasady  polskiej  w  Meksyku:  www.meksyk.polemb.net  Po  odebraniu  bagażu 
głównego  na  lotnisku  w  Mieście  Meksyk  przejdą  państwo  przez  kontrolę  celną.  Poproszą 
Państwa o naciśnięcie guziczka i jeśli się zapali światełko zielone, mogą Państwo przejść dalej, 
jeśli czerwone zostaną Państwo zaproszeni do szczegółowej kontroli bagażowej.

http://www.meksyk.polemb.net/


1. Bagaż.
Można zabrać dowolny bagaż - zarówno sztywną walizkę, jak i torbę podróżną. Koniecznie należy 
zabrać mały plecaczek lub torbę na ramię na dzienne, czasem piesze wycieczki. Limit w samolocie 
na trasie z Warszawy do Meksyku (w liniach British Airways) to 23 kg bagażu głównego.
W bagażu podręcznym, który wniosą Państwo ze sobą na pokład samolotu, proszę nie zabierać 
żadnych płynów,  maści  i  kremów, które  przekraczają  100 ml,  ponieważ zostaną one  Państwu 
zabrane. To samo odnosi się do ostrych przedmiotów jak np: nożyków, pilniczków do paznokci, 
obcinaczy itp. 
Czasami  może  się  zdarzyć,  iż  bagaż  główny,  nadany w miejscu wylotu  i  odbierany w Mieście 
Meksyk może się zagubić i przybyć dzień, czy dwa dni później, dlatego prosimy włożyć do bagażu 
podręcznego najcenniejsze rzeczy

2. Zmiana czasu.
 W Meksyku różnica czasu w stosunku do Polski: - 7 h (jeśli w Polsce jest 24.00, to w Meksyku 
17.00). Od razu po przylocie proszę o przestawienie zegarków. Jak wiemy z doświadczenia, bardzo 
ważne jest, aby jak najszybciej zaadaptować się do nowego czasu. W tym celu należy od razu żyć 
rytmem przesuniętych czasów dnia i nocy. Nie można spać w dzień, ani iść spać za wcześnie, 
należy jadać posiłki według nowych godzin.

3. Klimat, ubrania.
Klimat w Meksyku jest bardzo zróżnicowany. W centrum kraju, w wyżej położonych miejscach 
takich jak México City, klimat jest umiarkowany i suchy. W położonym nad oceanem Cancun 
możemy się spodziewać wysokich temperatur i pięknej słonecznej pogody. Luty to pora sucha, ale 
opady oczywiście mogą się zdarzyć i ładna pogoda nie jest gwarantowana.
Średnie temperatury w listopadzie w stopniach Celsjusza:

Mexico City Cancun 
Dzień 23 31

Nie ma sensu oczywiście zabierać zbyt wielu rzeczy, gdyby czegoś zabrakło, bez problemu można 
prawie  wszystko  kupić  na  miejscu.  Warto  też  mieć  trochę  miejsca  w  walizce  na  pamiątki. 
W większości miejsc będzie bardzo ciepło i nawet upalnie, ale wieczory czasami są chłodniejsze. 
Niezbędne będą m.in.:
przeciwsłoneczne okulary oraz nakrycie głowy, krem przeciwsłoneczny z wysokim faktorem, strój 
kąpielowy,  wilgotne  chusteczki  do  rąk,  szczelny  pokrowiec  na  sprzęt  fotograficzny,  apteczka 
osobista  (środki  przeciw  biegunce,  antybiotyki,  aspiryna,  środki  antyuczuleniowe,  maść  po 
ukąszeniach, maść na oparzenia słoneczne, preparat odstraszający komary, środki opatrunkowe 
itd. przewożone w bagażu podręcznym), osoby stale biorące szczególne lekarstwa, powinny zabrać 
ze  sobą  wystarczającą  ich  ilość  na  całą  podróż,  mała  parasolka  lub  lekka  kurtka 
przeciwdeszczowa, bluza z długimi rękawami lub lekki polar (przyda się na chłodniejsze poranki 
w  Mexico  City  lub  w  miejscach  dobrze  klimatyzowanych),  buty  wygodne,  mogą  być  sandały, 
ważne,  żeby  przylegały  dobrze  do  stopy,  ciekawa  lektura  (długie  przeloty,  oczekiwania  na 
lotniskach)

4. Napięcie w gniazdku i wtyczki.
W  Meksyku  napięcie  w  gniazdku  wynosi  110  V.  Większość  nowych  urządzeń  elektrycznych 
i elektronicznych funkcjonuje w rozpiętości od 110 do 230 V. Gdyby wasze urządzenia nie były 

nastawione na 110 V to można zakupić np. w Media Markt adaptery na 
zmienność  napięcia.  To  samo  dotyczy  wtyczek.  W  Polsce  wszystkie 
wtyczki  do  gniazdka  są  z  okrągłymi  bolcami,  natomiast  w  Meksyku 
z płaskimi. Okrągłe bolce nie wejdą do gniazdka. W Media Markt lub 
w sklepach wolnocłowych na lotnisku można zakupić zestawy wtyczek 
z wszystkimi rodzajami bolców na cały świat. Prosimy nie zabierać ze 
sobą  grzałek,  ponieważ  tu  nie  działają,  albo  działają  bardzo  wolno. 
W zamian, jeśli to jest konieczne, można kupić mały czajnik turystyczny 
na 110-230 V. W większości hoteli będą suszarki do włosów. Jeśli ktoś 

mimo wszystko chciałby zabrać ze sobą suszarkę, proszę się upewnić, że działa ona na 110 V.



5. Telefony i internet.
W Meksyku działają tylko telefony komórkowe tzw trzy-zakresowe (większość nowych aparatów już 
taka jest).  Przed wyjazdem proszę się  spytać u swojego polskiego operatora o ceny za minutę 
rozmowy, roaming i cenę za sms. Na miejscu można zakupić karty telefoniczne tzw. Ladatel np. za 
100 pesos, za które mają Państwo ok 8 minut rozmowy z Polską. Aparaty do tych kart znajdują się 
na każdym rogu ulicy. Czasami można spotkać w kafejkach internetowych tzw. Caseta Telefonica, 
czyli połączenie telefoniczne przez internet, które jest bardzo tanie (ok. 5 pesos za minutę). 
Internet bezprzewodowy jest dostępny w każdym hotelu, w większości bezpłatnie, a więc nie jest 
konieczne zabranie ze sobą laptopa. W większości hoteli jest też komputer stacjonarny z dostępem 
do internetu, ale dodatkowo płatny. W miastach jest też dużo tanich kafejek internetowych. 

6. Pieniądze i ich wymiana, bankomaty i karty kredytowe.
Walutą  w  Meksyku  jest  peso  meksykańskie  (MXN).  Mogą  Państwo  spotkać  się  z  dwoma 
oznaczeniami na peso: $ - nowe peso i MN – waluta narodowa. Dla wielu może być to mylące 
z dolarami amerykańskimi. W sklepach, na targu czy w innych miejscach handlowych ceny są 
podawane w peso meksykańskim. Najlepiej zabrać ze sobą dolary amerykańskie, które najłatwiej 
jest  wymienić  w bankach  i  kantorach  (Casa  de  Cambio).  Bardzo  prosimy  o  zabranie  małych 
nominałów (do 50 usd), ponieważ banknoty 100 usd nie wszędzie są przyjmowane. Co prawda 
w  Meksyku  w  wielu  miejscach  można  płacić  dolarami,  jednak  radzimy  od  razu  po  przylocie 
wymienić dolary na miejscowe pesos (na lotnisku jest bardzo dobry przelicznik). Proszę nigdy nie 
przyjmować pesos przedartych lub uszkodzonych, ponieważ będą Państwo mieli trudności z ich 
wydaniem. Podczas naszej  trasy będzie  wiele możliwości  wymiany pieniędzy,  o  czym będziemy 
zawsze dzień wcześniej informować. W wielu miejscach jest powszechny dostęp do bankomatów, 
natomiast  mogą  się  pojawić  problemy  z  płatnościami  kartami  kredytowymi.  Nie  wszędzie  je 
akceptują. 
Prosimy, by zabrać ze sobą w miarę możliwości nowe banknoty, najlepiej  wydane po 2001 r. Stare 
banknoty czasem nie są przyjmowane.
Obecnie 1USD = ok. 18,00 peso (MXN)

7. Ceny i zakupy.
Ceny w Meksyku w wielu miejscach są porównywalne do cen polskich. Np. napój orzeźwiający 
kosztuje ok 1 usd, kawa 2 usd, obiad w restauracji od 8 do 10 usd, ciastka ok 2-3 usd. Oczywiście 
w  restauracjach  i  hotelach  ceny  są  wyższe.  Każdy  region  Meksyku,  przez  który  będziemy 
przejeżdżać, specjalizuje się w innych wyrobach rzemieślniczych, które mogą służyć jako pamiątki 
i prezenty, które warto zakupić właśnie w tym regionie a nie innym ze względu na niższą cenę. 
Będziemy  o  tym  Państwa  informować  na  bieżąco.  W  sklepach  nie  ma  generalnie  możliwości 
targowania się i ceny stałe, natomiast na bazarach i na targu jest to wręcz wskazane. Czasami 
można  utargować  do  50%  ceny  wyjściowej  (wszystko  zależy  od  umiejętności  targowania  się 
kupującego). Jednakże targowanie musi się odbywać zawsze z szacunkiem dla sprzedającego, tzn. 
jeśli  po  wielu  minutach  targowania  stanęliśmy  na  cenie,  która  satysfakcjonuje  zarówno 
sprzedającego  jak   kupującego,  towar  należy  nabyć.  W  strefach  archeologicznych  i  muzeach 
istnieje stała opłata za możliwość korzystania z kamery video, która wynosi 45 pesos. Aparaty 
fotograficzne można używać za darmo.

8. Zdrowie, szczepienia, higiena.
Żeby  móc  wjechać  do  Meksyku  nie  obowiązują  żadne  szczepienia  ochronne.  W  rejonach,  do 
których Państwo się  udajecie,  nie  ma zagrożenia  malarią.  Mimo wszystko należy  zachowywać 
normalne zasady higieny, myć często ręce i nie pić wody niebutelkowanej z ulicy, ani z kranu. 
Można  natomiast  wodą  z  kranu  myć  zęby.  Woda  niebutelkowana  i  dodawany  do  niej  lód 
w restauracjach i hotelach są bezpieczne. 
Jedynym możliwym problemem może być tzw. zemsta Montezumy, czyli dolegliwości żołądkowe 
i wszystko, co jest z nimi związane. Nie wynikają one z braku higieny, tylko z innej niż polska flory 
bakteryjnej.  Gdyby już coś takiego miało miejsce, to na początku proszę zażyć środki  polskie, 
a gdyby nie pomagało proszę się zwrócić do przewodnika i pomoże on zakupić środki miejscowe. 



9. Jedzenie.
W  czasie  naszego  pobytu  w  Meksyku  będziemy  mieli  dwa  posiłki  dziennie:  śniadanie 
i  obiadokolacje.  Śniadania  są  typu  amerykańskiego,  tzn.  kawa  lub  herbata,  jajecznica,  sok 
pomarańczowy i chleb tostowy. Czasami śniadania będą w formie bufetu, czasami serwowane. 
W Meksyku istnieje zasada nie wynoszenia posiłków, kanapek itp. poza restauracje. W zależności 
od programu raz będziemy mieli obiady, a raz kolacje. Posiłki te będą zawsze trzy-daniowe: zupa, 
drugie danie i deser, a także kawa lub herbata. Napoje orzeźwiające czy piwo są dodatkowo płatne. 
Jedzenie będzie zawsze smaczne i proszę się go nie obawiać, bo jest przyrządzane higienicznie. 
Nasza podróż będzie też kulinarna i proszę próbować wszystkiego. Podczas pobytu na Playa del 
Carmen/Cancun  mają  Państwo  pakiet  all  inclusive,  a  więc  wszystkie  napoje  orzeźwiające, 
alkoholowe i posiłki  w cenie. Wydaje nam się, że nie ma potrzeby zabierania ze sobą suchego 
prowiantu  z  Polski.  Jedzenie  w  Meksyku  jest  dość  tanie  i  ogólnie  dostępne.  Zawsze  będzie 
możliwość zakupienia jakiejś przekąski. Gdyby jednak Państwo chcieli coś ze sobą przywieźć to 
proszę pamiętać, że obowiązuje zakaz wwożenia wyrobów z wołowiny.

10.Bezpieczeństwo.
Meksyk,  bardzo  często  niesłusznie,  jest  postrzegany  jako  kraj  niebezpieczny.  Gdy  jednak 
zachowamy  normalne  normy  bezpieczeństwa,  jak  np.  nie  afiszowanie  się  biżuterią,  drogim 
sprzętem fotograficznym, wystającym z torebki portfelem, czy liczeniem pieniędzy na ulicy,  nie 
powinno  być  żadnych  problemów.  Po  zmroku  należy  poruszać  się  z  większych  grupach,  nie 
wchodzić  w  miejsca  podejrzane,  zawsze  zabierać  ze  sobą  z  hotelu  wizytówkę  z  adresem 
i  powiadomić  przewodnika  o  wyjściu  samemu poza  hotel.  Paszport  nie  będzie  nam potrzebny 
podczas  naszego  pielgrzymowania  i  należy  go  schować  głęboko  w  torbie,  nosząc  przy  sobie 
ewentualnie jego fotokopię.

11.Napiwki.
W  hotelach  i  restauracjach,  gdzie  mamy  zakontraktowane  posiłki  i   noclegi,  będą  już  mieli 
Państwo opłacone wszystkie napiwki dla boyów, kelnerów i sprzątaczek, choć oczywiście zawsze 
można wręczyć mały napiwek (przyjmuje się 1 usd). Gdyby Państwo chcieli skorzystać sami z np. 
restauracji  obowiązuje  napiwek  w  wysokości  10%  od  ceny,  który  jest  obowiązkowy.  Bardzo 
prosimy o zostawienie na sam koniec napiwku dla kierowcy i przewodnika (ok 2 usd od osoby za 
dzień pobytu).

12.Mentalność Meksykanów.
Meksykanie są narodem bardzo życzliwie nastawionym do obcych, otwartym, bardzo serdecznym 
i uczynnym. Ich mentalność jest raczej spod znaku maniany, która wyraża się w przysłowiu: To, co 
możesz zrobić dzisiaj, zrób za 3 dni, masz 3 dni wolnego. To niestety też czasami przekłada się i na 
turystykę. Małe niedociągnięcia i spóźnienia są na porządku dziennym, a więc proszę mieć dużo 
cierpliwości.  Gdyby wynikły jakieś problemy to proszę je zawsze zgłaszać przewodnikowi, który 
z dużą cierpliwością będzie je korygował wraz z odpowiedzialnymi Meksykanami. 

13.Inne.  
Jeszcze raz uprzejmie prosimy, aby paszport i grube pieniądze pozostawiać w sejfach (jeżeli są 
dostępne) lub nosić zawsze przy sobie pod ubraniem w wodoszczelnym opakowaniu w specjalnym 
pasie  lub  woreczku.  Nie  należy  nigdy  nosić  paszportu,  pieniędzy  i  biletów  w  torebkach, 
plecaczkach itp. gdyż ich w pokojach hotelowych poza sejfem, nawet w zamykanych walizkach. 
Ani hotel, ani biuro nie odpowiada za pozostawione w pokojach pieniądze, czy kosztowności.

Mamy  nadzieje,  że  przedstawiliśmy  Państwu  wszystkie  uwagi  i  rady  będą  pomocne  do 
miłego spędzenia czasu w Meksyku. 


