
MEKSYK  
w miesiąc

poleca



OAXACA – zachwyciła nas jak 
żadne miasto w Meksyku, a wi-
dzieliśmy 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 tygo-
dni. Stosunkowo trudna logisty-
ka dojazdu sprawia, że nie ma 
tu (jeszcze) masowej turystyki. 

MIASTO MEKSYK – jest 
punktem obowiązkowym 
miesięcznej wyprawy. Trzy 
dni w stolicy pozwolą nam 
poczuć klimat najludniejszego 
miasta Ameryki Północnej oraz 
poznać architekturę, historię 
i współczesność Meksyku. 

Meksyk w miesiąc
TOP 11 MIEJSC



MAHAHUAL – niektórzy twier-
dzą, że tutejsza plaża jest jedną 
z najpiękniejszych na karaibskim 
wybrzeżu. Ta senna rybacka wio-
ska zmieniła się wraz z budową 
w okolicy terminalu dla wyciecz-
kowców. Dalej pozostaje jednak 
miejscem wartym odwiedzenia.

PALENQUE – najpiękniejsze ruiny, 
jakie widzieliśmy. Przepiękne położe-
nie w dżungli, możliwość wchodzenia 
do wnętrza oraz na piramidy, mniej 
turystów niż w przypadku najbar-
dziej hitowych ruin w Chichén Itzá. 

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS – unikalny miks kulturalny, 
kolonialna architektura, dobre 
jedzenie, ciekawe usytuowanie 
i rękodzieło sprawiają, że każdy 
powinien odwiedzić stolicę 
stanu Chiapas. Często nazywa-
ny miastem hipisów, świetna 
baza wypadowa na wycieczki.



VALLADOLID – małomiastecz-
kowy Meksyk zapakowany 
w architekturę kolonialną. Świetna 
baza wypadowa do eksploracji 
okolicy (flamingi, cenote, ruiny). 

CANCÚN – przepiękne pla-
że i turkusowa woda jak 
z pocztówki co roku przy-
ciągają miliony turystów. Tu 
zakończymy naszą podróż. 

ISLA MUJERES – ta niewielka 
wyspa stanowi ucieleśnienie 
naszego wyobrażenia o Kara-
ibach. To miejsce wręcz idealne 
pod koniec naszej wyprawy.

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? 



 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 – przekopy-
wanie się przez przewodniki, recenzje 
restauracji i hoteli, blogi oraz podcasty 
w poszukiwaniu praktycznych (i aktu-
alnych) informacji u wielu osób wywo-
łuje frustrację. 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 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
Meksyk staje się 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).

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 4

 Miasto Meksyk

Nasz czas w mieście Meksyk powoli dobiega końca. 
Punktem obowiązkowym tego dnia jest wizyta 
w Muzeum Antropologicznym. W zależności od potrzeb, 

resztę czasu 
warto spędzić, 
odkrywając 
modną dzielnicę 
Roma albo 
bardziej lokalną 
Santa María.
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LOGIsTYKA

Najważniejsza decyzja logistycz-
na tego dnia dotyczy momentu 
przejazdu do Oaxaca. Bardzo po-
lecam nocny autobus – pozwala 
on zaoszczędzić czas (przejazd 
trwa ok. 7 godzin, kupując bilet 
z wyprzedzeniem dwudniowym, 
można skorzystać z promo-
cji). Można również pojechać 
kolejnego dnia, ale wtedy cały 
dzień spędzisz w autobusie. 

Autobusy do Oaxaca odjeż-
dżają z dworca TAPO. Biorąc 
autobus nocny, trzeba dogadać 
w hostelu możliwość zosta-
wienia bagaży na cały dzień. 
Przemieszczając się z pełnym 
bagażem, proponuję skorzy-
stać z Ubera bądź taksówki.  

NARODOWE MUZEUM 
ANTROPOLOGICZNE

Muzeum na światowym pozio-
mie. Wystawa podsumowuje 
historię wszystkich ludów 
i cywilizacji prekolumbijskich. 
Znajdziecie tam wiele artefaktów 
znalezionych w czasie wykopa-
lisk. W ogrodach wybudowa-
no miniatury najważniejszych 
budynków. Informacji jest tak 
wiele, że głowa nie jest w stanie 

tego wszystkiego objąć. Warto 
sobie wcześniej nieco poczytać 
o kulturach prekolumbijskich. 

Na zwiedzanie zarezerwuj mi-
nimum 3 godziny. Skorzystaj 
z Google Maps, by poznać 
szczegóły dojazdu z miej-
sca, gdzie mieszkasz. 
 
ROMA

Bogata, hipsterska strona sto-
licy. Pełno tu modnych restau-
racji, pomysłowo urządzonych 
knajp. Chodząc ulicami Romy, 
w ogóle nie czuć, że znajdujesz 
się w wielkim mieście Meksyk. 
O dzielnicy dowiedzieliśmy się 
za sprawą filmu Roma, któ-
ry został wyprodukowany dla 
Netflixa i zdobył trzy Oscary. Tu 
mieszkaliśmy przez większość 
naszego czasu w stolicy. 

Colonia Roma, bo tak oficjalnie 
nazywa się ta część miasta, 
powstała na początku XX wie-
ku jako kolonia dla arystokra-
tów i Europejczyków. Mimo 
trzęsienia ziemi w 1985 roku, 
można ciągle podziwiać wiele 
budynków z pierwszej połowy 
XX wieku. Dużo dobrej archi-
tektury znajdziemy w okoli-
cach Plaza Río de Janeiro.

https://goo.gl/maps/5XQYBdVEMSoJrME48
https://goo.gl/maps/LBbucvSk977F6VhT6
https://goo.gl/maps/LBbucvSk977F6VhT6
https://goo.gl/maps/XLuHK3njavYgXM9N7
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Wyrazem współczesnych am-
bicji i stylu życia dzielnicy jest 
Mercado Roma. Targiem jest 
tylko z nazwy. Przypomina ra-
czej warszawską Halę Koszyki. 
Modne restauracje, bary, kawiar-
nie skoncentrowane na stosun-
kowo niewielkiej powierzchni. 

Przeciwwagą dla stylu tam pa-
nującego jest Mercado Medellín. 
Znajdziecie tu świetne owoce 
i warzywa, ale przede wszyst-
kim comedory z jedzeniem rów-
nież z Ameryki Południowej. 
Zdecydowanie jest to bardziej 
egalitarna przestrzeń.

Churrería El Moro sprzedaje 
absolutnie najlepsze churros, 
jakie mieliśmy okazję zjeść 
w Meksyku. Przy ich pakowa-
niu poproście koniecznie o cy-
namonową posypkę i kupcie 
sos czekoladowy. Mają kilka 
lokalizacji w mieście Meksyk, 
także w Mercado Roma. 

SANTA MARÍA

Santa María to dzielnica, w której 
niemal 30 lat mieszkał Diego. Nie 
jest to turystyczne miejsce, choć 
pozwala poczuć klimat stolicy 
poza turystycznym szlakiem. 
Bardzo ciekawym elementem 
architektonicznym jest położony 

w Parku Alameda Kiosco 
Morisco of Santa Maria la Ribera. 

Ten pawilon w stylu neomaure-
tańskim powstał na Wystawę 
Światową w Nowym Orleanie 
w 1884 roku. Warto przysiąść 
tu na dłuższą chwilę i poobser-
wować zwykłych mieszkańców 
stolicy. W okolicy placu znaj-
dziecie kilka lokalnych barów, 
w których niewiele zmieniło się 
od przynajmniej 30 lat. Warto 
usiąść tam na piwo. Polecam 
chociażby Salón Cantina París

Absolutnie wspaniałe pozole 
dostaniecie w okolicznej restau-
racji Casa de toño. Pozole to 
bardzo treściwa zupa na bazie 
mięsa i kukurydzy, którą podaje 
się z ostrym sosem i limon-
ką. Meksykański klasyk, który 
jest tak samo ważny, jak dla 
Polaków rosół. Podobno to je-
dyne meksykańskie danie, które 
jest zdrowe i dostarcza potrzeb-
nych substancji odżywczych.

Gdybyście chcieli mieć wyobra-
żenie, jak wiele osób dojeżdża do 
pracy do miasta Meksyk, pole-
cam zajrzeć w godzinach szczy-
tu na stację kolei podmiejskiej 
Buenavista. Architektonicznie 
godna odwiedzenia jest futury-
styczna Biblioteca Vasconcelos.

https://goo.gl/maps/J5bHrhEJnSTZKW678
https://goo.gl/maps/KtEFrZ8dzSDcycxR9
https://goo.gl/maps/VjdgRRMDeGqHUbxv6
https://goo.gl/maps/AmQCZFjXKVspRJuy7
https://goo.gl/maps/AmQCZFjXKVspRJuy7
https://goo.gl/maps/o34vyR61ubeakHBVA
https://goo.gl/maps/sYUkbkpRyaPyVTHJA
https://goo.gl/maps/GGDNGAWqjTncdn1y6
https://goo.gl/maps/yZjJh2SownxGVkJr7


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

TAJLANDIA

LAOS, WIETNAM, KAMBODŻA 

INDONEZJA 

więcej szczegółów na 
 

http://plecakpodroznika.pl

