
MEKSYK  
OD WYBRZEŻA DO WYBRZEŻA 

Karaiby i Pacyfik  
w jednej podróży

poleca!



ISLA HOLBOX – brak asfalto-
wych dróg, kolorowe budynki, 
piękne plaże. Choć słowo hol-
box oznacza w języku Majów 
czarną dziurę, to dla wielu, 
mimo ostatniego rozwoju in-
frastruktury turystycznej, jest 
synonimem raju na ziemi. 

MÉRIDA – niedzielna fiesta to 
okazja, by poznać regionalne 
tańce, śpiewy i zwyczaje. Jar-
mark artystyczny oraz stoiska 
z lokalnymi potrawami nie po-
zwolą się nudzić.

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

Meksyk od wybrzeża do wybrzeża
Top 10 miejsc



SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – 
unikalny miks kulturalny, kolonialna 
architektura, dobre jedzenie, ciekawe 
usytuowanie i rękodzieło sprawiają, 
że każdy powinien odwiedzić stolicę 
stanu Chiapas. Często nazywany 
miastem hipisów, świetna baza wy-
padowa na wycieczki. 

OAXACA – zachwyciła nas jak żadne 
miasto w Meksyku, a widzieliśmy ich 
naprawdę sporo. Świetne jedzenie, 
dobre napoje i trunki, pomysłowe 
pamiątki, ciekawa architektura, a do 
tego ruiny Monte Albán tuż obok.

PUERTO ESCONDIDO – luźna 
atmosfera, niskie ceny oraz le-
gendarna, 3-kilometrowa playa 
Zicatela sprawiają, że niektórzy 
potrafią spędzić tu kilka tygodni. 
Stosunkowo trudna logistyka 
dojazdu sprawia, że nie ma tu 
(jeszcze) masowej turystyki. 

CELESTÚN – możliwość ob-
serwowania flamingów, piękna 
plaża oraz świetne owoce mo-
rza sprawiają, że warto spędzić 
tu przynajmniej jeden dzień. 
Lepiej to zrobić, zanim stanie się 
modne.



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

PUERTO MORELOS – spokojne 
miasteczko niedaleko Cancún. 
W sam raz, by zrelaksować 
się na pięknej plaży, odwiedzić 
jedną z cenotes, a wieczorem 
wypić drinka. Idealne na koniec 
podróży.

PALENQUE – najpiękniejsze 
ruiny, jakie widzieliśmy. Prze-
piękne położenie w dżungli, 
możliwość wchodzenia do 
wnętrza oraz na piramidy, 
mniej turystów niż w przypadku 
najbardziej hitowych ruin w Chi-
chén Itzá.



 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 praktycz-
nych (i aktualnych) informacji u wielu 
osób wywołuje frustrację. Nie musisz 
tego robić. Plan podsuwa gotowe 
rozwiązania. 

DLA OSZCZĘDNYCH – przygotowany 
plan pozwoli Wam odkryć nowe miej-
sca w budżetowy sposób. Samodziel-
na podróż jest tańsza przynajmniej 
50% od wycieczki z biurem podróży 
i ok. 20-30% w stosunku do wyjazdów 
z klubami podróżników. To kilka ty-
sięcy 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 na-
szych spotkań z lokalsami. Ich wska-
zówki są często bezcenne i pozwalają 
odkryć mniej znane miejsca. 

 Jak będziemy podróżować?

AKTYWNIE – dla osób lubiących 
aktywność, zwykle 1-2 dni w jednym 
miejscu; choć nie potrzebna jest po-
nadprzeciętna kondycja. 

BACKPACKER – podróżujemy z ple-
cakiem; aby zobaczyć więcej, odbę-
dziemy kilka przejazdów nocnym au-
tobusem. Nieraz pozwolimy sobie na 
więcej komfortu. 

WYPRAWA – zobaczymy sporo 
miejsc, choć nie zabraknie nam czasu 
na relaks.

Gotowy plan podróży



9  Zanim wyjedZiesZ 

 CO MUSISZ WIEDZIEĆ  
PRZed wyjaZdem?

UBeZPieCZenie
Wychodzę z założenia, że 
trzeba być ubezpieczonym 
w czasie wyjazdu. Najtańszą 
opcją są karty ubezpieczenio-
we EURO26 (do 30. roku życia), 
Planeta Młodych (do 39. roku 
życia). Swoje ubezpieczenie 
oferuje również karta Revolut. 
Ofertę różnych firm ubezpiecze-
niowych można porównać także 
w Rankomacie. Niezależnie od 
firmy, na jaką się zdecydujecie, 
warto przeczytać szczegóło-
wo 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 
podstawowe środki bezpie-
czeństwa. W tym kontekście 
ważne jest zadbanie o prze-
chowywanie dokumentów 
i pieniędzy, które mamy ze 
sobą. Oto trzy podstawowe 
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 3

Wyspa Holbox 

Isla Holbox to spora wyspa, oddalona o 140 km od Cancún. 
Stanowi ucieleśnienie naszego wyobrażenia o Karaibach – 
bieluteńki, miękki piasek, palmy delikatnie kołyszące się na 
wietrze i turkusowa woda. Logistyka dotarcia jest trudniej-
sza niż w przypadku Isla Mujeres. Korzyścią jest zdecydo-

wanie mniej jedno-
dniowych turystów 
z Cancún. Dużo się 
tutaj obecnie bu-
duje, ciągle jednak 
warto tu przyjechać.

http://plecakpodroznika.pl


19  wysPa HOlBOx 

dROGa dO isla HOlBOx

Autobusem ADO dotrzesz do 
Chiquilá (270 peso, czas jaz-
dy od 2 h 20 min do 3 h 30 
min), skąd dalej na Isla Holbox 
dotrzesz promem. W momen-
cie pisania tego przewodnika 
z terminalu ADO odjeżdżają do 
Chiquilá trzy autobusy dzien-
nie. Na tym samym odcinku 
kursują również firmy Oriente 
i Mayab. Promy (9 Hermanos 
lub Holbox Express) kursują co 
30 minut między 6.00 a 21.30, 
koszt przejazdu dla dorosłych 
obcokrajowców to 150 peso.

LOGISTYKA

Przed odjazdem z Cancún ko-
niecznie wybierz pieniądze z ban-
komatu. Na Isla Holbox zdarzają 
się dni, w których bankomaty są 
puste albo ze względu na pro-
blemy techniczne nie działają 
prawidłowo. Zapas gotówki po-
zwoli na bezproblemowy pobyt.

Na wyspie jest dużo komarów. 
Najlepiej zabrać ze sobą silny re-
pelent, np. Mugga Spray Strong. 

WAŻNE: Pamiętaj, aby dojeż-
dżając do Chiquilá, potwierdzić 
godzinę odjazdu autobusu do 
Méridy. Uważam, że warto od 

razu kupić bilet na ten odci-
nek (Chiquilá – Mérida). Wtedy 
unikniesz sytuacji, w której 
zabraknie biletów. Będziesz 
mógł bez stresu o dalszą logi-
stykę cieszyć się Isla Holbox.

PO POŁUDNIU I WIECZOREM

Po zakwaterowaniu warto wybrać 
się na plażę. Warto kupić jakieś 
miejscowe piwko, usiąść w kry-
stalicznie czystej wodzie i cieszyć 
się Karaibami. :-) Tu można rado-
wać się wakacyjnym klimatem.

Na zachód słońca warto wy-
brać się na spokojną plażę 
Punta Coco (ok. 2,5 km na 
zachód od centrum). Fajne 
miejsce na relaks z książką 
i drinka o zachodzie słońca. 

nOCleGi

REKOMENDACJA
Casa Vainilla Holbox Island – 
nowocześnie urządzone, koloro-
we pokoje z prywatną łazienką. 
Bardzo blisko plaży, 10 minut 
piechotą od centrum. Bardzo 
dobry stosunek jakości do ceny. 

ALTERNATYWA
Golden Paradise Hostel – prosto 
urządzone, stosunkowo obszer-
ne pokoje. Dostępne zarówno 

http://plecakpodroznika.pl
https://goo.gl/maps/GFJS4MMRegWPeLAB6
https://goo.gl/maps/nKjyjmC67LA9nHiB6
https://www.booking.com/hotel/mx/vainilla-b-amp-b-holbox-island-isla-de-holbox1234567.pl.html
https://www.booking.com/hotel/mx/golden-paradise-hostel.pl.html
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w wersji z łazienką w pokoju, jak 
i poza nim. Duży ogród, sporo 
hamaków, wspólna kuchnia. 

OPCJA BUDŻETOWA
Mapache Hostel & Camping – 
najtańszą opcją noclegową jest 
wynajęcie namiotu. Wyposażone 

są w materac, pościel i podusz-
ki, więc nie trzeba mieć nic ze 
sobą. Dodatkowym plusem jest 
śniadanie wliczone w cenę oraz 
bliskość do promu (750 m). 
Dostępny również dorm. 

 Zarezerwuj na dwie noce 

http://plecakpodroznika.pl
https://www.booking.com/hotel/mx/mapache-hostel.pl.html?aid=356980;label=gog235jc-1FCAsooAFCHmxhLWNhc2EtZGVsLWNhcGktaG9sYm94LWlzbGFuZEgeWANotgGIAQGYAR64AQfIAQ3YAQHoAQH4AQKIAgGoAgO4AqD5-esFwAIB;sid=d9aeb6ddec5c65e948de590c9cc48d0b;all_sr_blocks=392333604_204520958_2_1_0;checkin=2020-01-13;checkout=2020-01-15;dest_id=900048082;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=392333604_204520958_2_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%252CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepocINCLUDEPICTURE


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

TAJLANDIA

LAOS, WIETNAM, KAMBODŻA 

INDONEZJA 

więcej szczegółów na 
 

http://plecakpodroznika.pl

