
MAGICZNY 
JUKATAN
na własną rękę

poleca!

http://plecakpodroznika.pl


ISLA MUJERES – ta niewielka 
wyspa stanowi ucieleśnienie 
naszego wyobrażenia o Ka-
raibach. To miejsce wręcz 
idealne dla osób, które pierw-
szy raz jadą na Karaiby. 

VALLADOLID – małomiastecz-
kowy Meksyk zapakowany 
w architekturę kolonialną. 
Chwila wytchnienia po tury-
stycznym Cancún i baza wy-
padowa do eksploracji okolicy. 

CANCÚN – przepiękne plaże 
i turkusowa woda jak z pocz-
tówki co roku przyciągają 
miliony turystów do Cancún. 
Miejscowe lotnisko jest bramą 
do eksploracji Jukatanu. 

Magiczny Jukatan 
Top 10 miejsc



CELESTÚN – możliwość 
obserwowania flamingów, 
piękna plaża oraz świetne 
owoce morza sprawiają, że 
warto spędzić tu przynajmniej 
jeden dzień. Lepiej to zrobić, 
zanim stanie się modne. 

CHICHÉN ITZÁ – najbardziej 
spektakularne ruiny prekolum-
bijskie na Jukatanie. Niezwykły 
przykład architektury Majów 
i Tolteków. Jeden z siedmiu 
nowych cudów świata. 

MÉRIDA – niedzielna fiesta 
to okazja, by poznać regional-
ne tańce, śpiewy i zwyczaje. 
Jarmark artystyczny oraz 
stoiska z lokalnymi potrawa-
mi nie pozwolą się nudzić. 

CENOTE – rodzaj naturalnej 
studni krasowej utworzonej 
w skale wapiennej. Na Juka-
tanie, gdzie nie ma większych 
rzek oraz opadów, pozwalały 
ludziom przeżyć. Majowie wie-
rzyli, że prowadzą w zaświaty. 



BACALAR – miejsce, gdzie 
nakarmimy zarówno ducha, 
jak i ciało. Laguna siedmiu 
kolorów jest jednym z najpięk-
niejszych miejsc na Jukatanie. 

TULUM – w zależności od 
potrzeb, pozwoli cieszyć 
nam się przyrodą, ładnymi 
plażami, prekolumbijskimi 
ruinami bądź nocnym ży-
ciem. A może warto połączyć 
te wszystkie elementy?

CAMPECHE – pastelowe 
budynki i kolonialne rezyden-
cje, mury chroniące przed 
piratami oraz niezwykła hi-
storia miasta wprowadziły 
Campeche na listę UNESCO.



 Dla kogo?

DLA ZAPRACOWANYCH – wyszuki-
wanie optymalnych połączeń, zniżek, 
dobrych noclegów, dobrej kuchni, 
wycieczek na miejscu zajmuje sporo 
czasu. Korzystając z gotowego planu 
podróży, zaoszczędzisz ok. 100 h. Tyle 
minimum poświęcisz na logistykę. 

LUBIĘ PODRÓŻOWAĆ, ALE PLANO-
WANIE MNIE PRZERASTA – prze-
kopywanie się przez przewodniki, 
recenzje restauracji i hoteli, blogi 
oraz podcasty w poszukiwaniu prak-
tycznych (i aktualnych) informacji 
u wielu osób wywołuje frustra-
cję. Nie musisz tego robić. Plan 
podsuwa gotowe rozwiązania. 

DLA OSZCZĘDNYCH – przygotowa-
ny plan pozwoli Wam odkryć nowe 
miejsca w budżetowy sposób. Sa-
modzielna podróż jest tańsza przy-
najmniej 50% od wycieczki z biurem 
podróży i ok. 20-30% w stosunku do 
wyjazdów z klubami podróżników. 
To kilka tysięcy w Twojej kieszeni. 
Zakup planu szybko się zwróci. 

DLA CHCĄCYCH ODKRYĆ COŚ NO-
WEGO – może zadecydowaliście, że 
już wystarczy wczasów all inclusive 
albo rozważacie wyjazd poza Europę? 
Gotowy plan podróży przybliży Was 
do realizacji podróżniczych marzeń. 

 Dlaczego warto?

AKTUALNOŚĆ – plan podróży powstał 
na podstawie wyprawy do Meksyku, 
która odbyła się między styczniem 
a marcem 2019 roku. Najważniejsze 
informacje zostały jeszcze zweryfiko-
wane w wrześniu 2019. Wiele przewod-
ników jest aktualizowanych co 2-3 lata. 

ELASTYCZNOŚĆ – każdy plan obej-
muje miejsca, które koniecznie trzeba 
zobaczyć, a także listę rekomendacji. 
Dobierając je według własnych upodo-
bań i preferencji, można stworzyć 
spersonalizowany plan podróży. 

BLIŻEJ LUDZI – wiele miejsc zawar-
tych w planie podróży jest efektem 
naszych spotkań z lokalsami. Ich 
wskazówki są często bezcenne i po-
zwalają odkryć mniej znane miejsca. 

 Jak będziemy podróżować?

AKTYWNIE – dla osób lubiących 
aktywność, zwykle 1-2 dni w jed-
nym miejscu; choć nie potrzebna 
jest ponadprzeciętna kondycja. 

BACKPACKER+ – podróżujemy 
z plecakiem; często nocujemy 
w miejscach, gdzie można poznać 
innych podróżników. Nieraz pozwo-
limy sobie na więcej komfortu. 

WYPRAWA – zobaczymy spo-
ro miejsc, choć nie zabrak-
nie nam czasu na relaks.

Gotowy plan podróży
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 CO MUSISZ WIEDZIEĆ  
PRZed wyjaZdem?

UBeZPieCZenie
Wychodzę z założenia, że trzeba 
być ubezpieczonym w czasie wy-
jazdu. Najtańszą opcją są karty 
ubezpieczeniowe EURO26 (do 
30. roku życia), Planeta Młodych 
(do 39. roku życia). Swoje ubez-
pieczenie oferuje również karta 
Revolut. Ofertę różnych firm ubez-
pieczeniowych można porównać 
także w Rankomacie. Niezależnie 
od firmy, na jaką się zdecyduje-
cie, warto przeczytać szczegó-
łowo warunki ubezpieczenia.

sZCZePienia, ZdROwie i HiGiena
W przypadku Meksyku lista 
szczepień nieobowiązkowych, 
lecz zalecanych, wygląda na-
stępująco: żółtaczka A + B, 
tężec, błonica, dur brzuszny, 
polio. Na komary najlepiej za-
brać ze sobą skuteczny repe-
lent, np. Mugga Spray Strong. 

Jeśli coś Wam dolega (cho-
dzi o niezbyt ciężkie dolegli-
wości), to istnieje możliwość 
skorzystania z konsultacji 
medycznej prowadzonej przy 
aptece (jest ona darmowa lub 
płatna niewielkie pieniądze). 

W Meksyku papier toaletowy 
wyrzuca się do stojącego obok 
toalety kosza. Przepustowość 
rur jest zbyt mała, żeby umiesz-
czać go w muszli. Może to 
grozić zatkaniem toalety. 

BEZPIECZEŃSTWO
Jukatan jest bardzo tury-
styczny. Widać, że miejscowe 
władze bardzo dbają o bezpie-
czeństwo gości. Szczególnie 
należy uważać w miejscach 
turystycznych i zatłoczonych. 

Wszędzie warto zachować pod-
stawowe środki bezpieczeństwa. 
W tym kontekście ważne jest 
zadbanie o przechowywanie 
dokumentów i pieniędzy, które 
mamy ze sobą. Oto trzy podsta-
wowe elementy wyposażenia:

PASEK Z KIESZONKĄ NA PIE-
NIĄDZE – wygląda jak zwykły 
pasek do spodni, natomiast 
po wewnętrznej stronie ma 
kieszonkę na zamek. Chowam 
w nim pieniądze w najwyż-
szych nominałach, jakie mam 
ze sobą, oraz kopię paszportu. 
Opakowuję te rzeczy w wo-
reczki strunowe, które chronią 
przed warunkami pogodowymi 
i potem (w gorących krajach).

http://plecakpodroznika.pl
https://euro26.pl
http://www.planetamlodych.com.pl
https://www.revolut.com/pl-PL/
https://rankomat.pl/ubezpieczenia-turystyczne/kalkulator
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Dzień 1 

Cancún 
(wieczór po przylocie)

Cancún jest wielkim centrum turystycznym. Do lat 60. 
XX wieku w zasadzie niewiele się tam działo. Decyzja 
o budowie potężnego kurortu turystycznego odmieniła tę 
część Meksyku. Plusem dla tego miasta jest niewąpliwie 
możliwość znalezienia budżetowych lotów z Europy.  

Na przywitanie się 
z Meksykiem warto 
skorzystać tutaj 
z przepięknych 
plaż. 

http://plecakpodroznika.pl
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LOGISTYKA 

DOJAZD DO CENTRUM
Samoloty z Europy zwykle lą-
dują późnym popołudniem / 
wieczorem miejscowego czasu. 
Do centrum najtaniej dojedziesz 
komfortowym autobusem ADO 
(87 peso/os., 30 minut). Jeśli pod-
różujecie w czwórkę albo Wasz 
hotel oddalony jest od dworca 
w centrum, warto rozważyć tak-
sówkę bezpośrednio do hotelu 
(ok. 400 peso, w sezonie może 
być drożej, warto negocjować). 

WYMIANA GOTÓWKI 
Na lotnisku dostępne są ban-
komaty. W momencie wymiany 
gotówki niemal zawsze potrzebny 
jest paszport (zawsze w banku, 
najczęściej również w kantorze). 
W Cancún powszechnie można 
płacić w dolarach (choć w tym 
przypadku kurs jest gorszy). 

Kurs peso meksykańskie-
go do złotówki wynosi 
ok. 1 PLN = 5 MXN. Orientacyjny 
kurs wymiany innych walut 
to ponad 18 peso za dolara 
i w ok. 21 peso za euro (stan 
na sierpień 2019). Na lotni-
sku kurs będzie niższy. 

BEZPIECZEŃSTWO

Słońce w Cancún zachodzi przez 
większą część roku między 18.00 
a 19.00 (wschodzi między 6.00 
a 7.00). Cancún generalnie to 
bezpieczne miasto, prezencja 
policji jest duża (na porządku 
dziennym są pick-upy z policją 
uzbrojoną w długą broń). Mimo 
wszystko po zmroku odradzam 
chodzenie z większą ilością pie-
niędzy przy sobie. Dokumenty, 
karty i gotówkę najlepiej zostawić 
w hotelu, a zabrać jedynie ilość 
pieniędzy, którą chcemy wydać. 

KOLACJA

Taquitos de la yaxchilán – bar-
dzo dobre tacos, idealne na 
początek przygody z meksy-
kańskim jedzeniem. Uliczne 
stoisko, na którym wybierasz 

NARODOWY TRUNEK – nie jest nim 
wcale, jak się powszechnie uznaje, 
tequila, a mezcal. W odróżnieniu od 
tequili, mezcal jest produkowany 
nie z soku agawy, a z całego jej 
rdzenia. Niektórzy mówią, że mezcal 
powinno pić się małymi łykami, które 
nazywają pocałunkami.

http://plecakpodroznika.pl
https://www.ado.com.mx/
https://goo.gl/maps/LzVKDpoUJiTEb7DK8
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mięso, a dodatki nakładasz 
sobie sam. Miejsce poleciła 
nam Lorena z Casa del Arbol. 

nOCLeG

REKOMENDACJA 
Casa del Arbol – rodzinny guest-
house położony ok. 1,2 km od 
dworca autobusowego ADO. Jego 
właścicielka Lorena to prawdziwy 
skarb. Doradzi Wam, co zobaczyć, 
pokaże najlepsze uliczne tacos. 
Nocowaliśmy u niej dwa razy i za 
każdym razem wyjechała po nas 
na dworzec. Pokoje ładnie urzą-
dzone, wspólna kuchnia i łazienka 
na dwa pokoje. Najlepszy stosu-
nek jakości do ceny w centrum. 

ALTERNATYWA
Selina Cancún Downtown – 
bardzo blisko dworca autobu-
sowego ADO, z basenem. Mają 
szeroką ofertę noclegów – od 
łóżka w dormie, po małe pokoje 

prywatne, aż po apartamenty. 
Duża przestrzeń wspólna uła-
twia poznanie nowych ludzi. 

WYŻSZY STANDARD
Ramada by Wyndham Cancún 
City – hotel z basenem w cen-
trum Cancún. Łatwo i szybko 
można dostać się do dworca, 
w okolicy lokalne restaura-
cje. W cenie wliczone jest 
śniadanie, spore pokoje. 

 Zarezerwuj na dwie noce  

MICHELADA – zaprawa do piwa, 
która sprawia, że miejscowe lagery 
stają się przyjemniejsze w upalny 
dzień. Podstawą jest sok z limonki 
oraz ostre przyprawy. Szklanka 
zaś ozdabiana jest solą (krusta jak 
w przypadku margarity). Dostępne 
w każdej knajpie. Wiele osób 
w Meksyku właśnie micheladą leczy 
kaca.

http://plecakpodroznika.pl
https://www.booking.com/hotel/mx/chaca-cancun.html
https://www.selina.com/mexico/cancun-downtown/
https://www.booking.com/hotel/mx/margaritas-cancun.pl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsooAFCEW1hcmdhcml0YXMtY2FuY3VuSDNYA2i2AYgBAZgBHrgBB8gBDdgBA-gBAYgCAagCA7gCzPrm6gXAAgE;sid=1c5afced33753d54cfadd0f6764c30d3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/mx/margaritas-cancun.pl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsooAFCEW1hcmdhcml0YXMtY2FuY3VuSDNYA2i2AYgBAZgBHrgBB8gBDdgBA-gBAYgCAagCA7gCzPrm6gXAAgE;sid=1c5afced33753d54cfadd0f6764c30d3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&


GOTOWY NA 
KOLEJNĄ PODRÓŻ? 
JUŻ W STYCZNIU 2020 KOLEJNE PLANY PODRÓŻY 

TAJLANDIA

LAOS, WIETNAM, KAMBODŻA 

INDONEZJA 

więcej szczegółów na 
 

http://plecakpodroznika.pl

