Meksyk (Jukatan) – nurkowanie, zwiedzanie 10 dni
(dodatkowo możliwość 7 dni Belize – Blue Hole)
Termin: 5 listopada – 14 listopada 2010
Karaiby: nurkowanie w cenotach – świętych studniach Majów na Jukatanie i na rafie koralowej. Meksykańskie
cenoty należą do najlepszych miejsc nurkowych na świecie. Te jaskinie, wypłukane w wapiennych skałach w
okresie ostatniego zlodowacenia, zostały zalane wodą wraz podniesieniem się poziomu oceanów. Spływa nimi
do morza cała woda pochodząca z opadów deszczowych na Jukatanie(nie ma tam ani jednej rzeki!).
Przejrzystość wody sięga 100 m, niezwykłe kolory stalaktytów i stalagmitów oraz gra światła, wpadającego
przez pęknięcia w powierzchni skał sprawiają, że nurkowanie w Cenotach jest niezwykłym przeżyciem.
Możliwość zwiedzenia ruin dawnych miast Majów: Chichén Itzá, Tulum, Koba i in. Wzdłuż Jukatanu, w wybrzeży
Meksyku i Belize ciągnie się druga na świecie pod względem długości rafa barierowa. W rafie na wodach Belize
znajduje się jeden z cudów natury – słynny Blue Hole. To ogromna dziura w dnie, powstała po zapadnięciu się
sufitu podwodnej jaskini. Dno jaskini jest na głębokości 120 m. Między 20 a 40 m głębokości są gigantyczne
stalaktyty, pomiędzy którymi pływają nurkowie.
Dzień 1: 05.11.2010
Przylot do Cancun, transfer do hotelu Mimi del Mar, czas wolny, nocleg.
Dzień 2: 06.11.2010
Śniadanie, 2 * nurkowanie w cenotach, nocleg Mimi del Mar.
Dzień 3: 07.11.2010
Śniadanie, 2 * nurkowanie w cenotach, nocleg Mimi del Mar.

Dzień 4: 08.11.2010
Śniadanie (zabieramy ze sobą w postacie lunch box). Całodzienna wycieczka do Chichén Itzá, nocleg Mimi del
Mar.
Całodzienna wycieczka do Chichén Itzá uznanego w 2007 r. za jeden z cudów świata. Lunch w meksykańskim
stylu. W drodze powrotnej zwiedzanie kolonialnego miasta Vallolidad z jego przepięknym parkiem i pobyt w
podziemnym basenie. Powrót do hotelu.

Dzień 5: 09.11.2010
Śniadanie. 2 * nurkowanie w cenotach, nocleg Mimi del Mar.
Dzień 6: 10.11.2010
Śniadanie. 2 * nurkowanie na rafie koralowej, nocleg Mimi del Mar.
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Dzień 7: 11.11.2010
Śniadanie (zabieramy ze sobą w postacie lunch box). Całodniowa wycieczka do przepięknych ruin Majów
zlokalizowanych w dżungli i bezpośrednio nad oceanem: Tulum + Coba, nocleg Mimi del Mar.

Dzień 8: 12.11.2010
Śniadanie. 2 * nurkowanie na rafie koralowej, nocleg Mimi del Mar.
Dzień 9: 13.11.2010
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu Mimi del Mar, przejazd autobusem Cancun. Wylot do Europy.
Dzień 10: 14.11.2010
Przylot do Polski.
OPCONALNIE WYPRAWĘ MOŻNA ROZPOCZAĆ OD POBYTU W BELIZE NA WYSPIE AMBERGRIS CAYE:
Dzień 1: 30.10.2010
Przylot do Cancun, przejazd do Chetumal, rejs water taxi na Ambergris Caye, transfer i zakwaterowanie w
hotelu Banana Resort. Czas wolny. Kolacja.

Dzień 2: 31.10.2010
Śniadanie. Nurkowanie 2 * Wieka Rafa Barierowa, nocleg Banana Resort.

Dzień 3: 01.11.2010
Śniadanie. Nurkowanie 2 * Wielka Rafa Barierowa, nocleg Banana Resort.
Dzień 4: 02.11.2010
Śniadanie. Nurkowanie całodniowe Blue Hole / Light House Reef Atol (3 nurkowania), nocleg Banana Resort.
Dzień 5: 03.11.2010
Śniadanie. Nurkowanie 2 * Wielka Rafa Barierowa, nocleg Banana Resort.
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Dzień 6: 04.11.2010
Śniadanie. Nurkowanie 2 * Wielka Rafa Barierowa, nocleg Banana Resort.
Dzień 7: 05.11.2010
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer do San Pedro, rejs do Chetumal, przejazd autokarem I kl. Do
Playa del Carmen (Meksyk). Zakwaterowanie w Mimi del Mar. Kolacja. Czas wolny. Nocleg. Dalej jak w
programie Meksyk- nurkowanie i zwiedzanie.

CENA WYNOSI:
Meksyk: 4950 PLN + przelot
Meksyk – Belize: 9450 + przelot
CENA ZAWIERA:
• transfer Cancun – hotel w Playa del Carmen – Cancun,
• transfer Cancun – Chetumal – Ambergris Caye – Playa del Carmen – Cancun (z opcją z Belize),
• transfer na Ambergris Caye: San Pedro – hotel – San Pedro (z opcją z Belize),
• zakwaterowanie:
o Meksyk 8 nocy w hotelu Mimi del Mar BB: pokoje 2-osobowe, AC, prywatna wanna, TV, sejf,
lodówka, budzik / radio, taras, bar / restauracja, basen,
o Ambergris Caye 6 nocy w Banana Beach Resort BB: pokoje 2-osobowe, AC, TV, sejf, 2 baseny,
bar dzienny, bar nocny, restauracja, dostęp do internetu,
• wyżywienie:
o Meksyk:
 Playa del Carmen: śniadania,
 Podczas całodniowej wycieczki do Tulum i Coba oraz Chitzen Itza: dodatkowo lunch,
o Belize: śniadania,
• nurkowanie:
o Meksyk: 3 dni Cavern Tour (po 2 nurki dziennie) => wliczone: nurkowanie w cenotach (Kukulkan
/ Little Brother, Dos Ojos, Dreams Gate, Gran Cenote / Carwash), 4 nurkowania na rafie
koralowej w pobliżu wyspy Cozumel (słynna Wyspa Jaskółek), transfer do Cenotów (AC bus),
przewodnicy, opłaty za wstęp do cenotów, lunch pomiędzy nurkowaniami w Cenotach, butle,
balast,
o Ambergris Caye: 8 nurkowań na rafie koralowej, całodniowe nurkowanie na Blue Hole: 1
nurkowanie głębokie + 2 nurkowania ścianowe (Lighthouse Reef) => wliczone: butle, balast,
woda do picia, owoce, transfer hotel – łódź – hotel, rejs, w trakcie resju na Blue Hole dodatkowo
lunch; kawa, herbata, woda w bazie nurkowej,
• całodniową wycieczkę do Tulum i Coba,
• całodniową wycieczkę do Chichén Itzá,
• transport lokalny: klimatyzowany bus / autokar, water taxi,
• opiekę przewodnika angielsko-hiszpańskojęzycznego,
• podstawowe ubezpieczenie AXA – KL, NNW oraz ubezpieczenie bagażu,
• ubezpieczenie AXA rozszerzone o nurkowanie z aparatem tlenowym (komora).
CENA NIE ZAWIERA:
• przelotu do Cancun liniami rejsowymi z Polski lub Niemiec; lub czarterem z Londynu,
• ewentualnych noclegów w Londynie i transferów przy opcji przelotu czarterowego,
• ewentualnego dodatkowego noclegu w Playa del Carmen po przylocie do Cancun (przy opcji z Belize),
• dodatkowych posiłków nie wymienionych w programie,
• dodatkowych napojów do posiłków i alkoholi,
• wydatków własnych,
• departure fee w Meksyku, Belize,
• opłat parkowych: Blue Hole – 40 USD, Half Moon Caye – 10 USD,
• wycieczek fakultatywnych,
• ewentualnych formalności związanych z załatwianiem wizy do USA przy locie liniami rejsowymi z
międzylądowaniami w USA.
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Wycieczki na Belize:
• Lamanai Jungle River Adventure $155.00 US
• Altun Ha Mayan Ruin & Maruba Jungle Spa $90.00 US
• Altun Ha Wild Life $150.00 US
• Tikal Day Tour $405.00 US
• Tikal Overnight Tour $430.00
• US Cave Tubing & Belize Zoo $175.00 US
• Cave Tubing with Cahal Pech $182.00 US
• Cave Tubing with Xunantunich $205.00 US
• Cave Tubing on the Sibun Caves Branch $175.00 US
• Cave Tubing & Horseback riding $230.00 US
• Aerial Trek & Cave Tubing $230.00 US
• Aerial Trek & Xunantunich $250.00 US
• Aerial Trek & Zoo $220.00 US
• Aerial Trek & Cahal Pech $250.00 US
• Altun Ha and Belize Zoo $155.00 US
• Inland Blue Hole, St. Herman's Cave & The Belize Zoo $155.00 US
• Xunantunich & Belize Zoo $205.00 US
• Xunantunich & Cahal Pech $200.00 US
• Butterfly Farm $200.00 US
• Barton Creek Cave Tour $200.00 US
• Belize Jungle on Horseback $165.00 US
• Blue Hole & Barrier Reef. Air Tour $220.00 US
INFORMACJE DODATKOWE:
MEKSYK (Meksykańskie Stany Zjednoczone)
Stolica: Meksyk
Waluta: peso meksykańskie (MXN), 1 MXN = 100 centavo
Język urzędowy: hiszpański
Inne języki: nahuatl, maja
WIZY, PRZEPISY WJAZDOWE. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych,
prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności
handlowej, nauki, 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. Szczegółowe informacje o zasadach
wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 180 dni można uzyskać w centrali Narodowego Instytutu Migracji (Instituto Nacional de Migracion – INM) w stolicy kraju lub w licznych oddziałach terenowych.
Informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można też uzyskać na stronie internetowej
www.inm.gob.mx.
Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej 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 (FMT), który w przypadku podróży
samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego 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 nie-ostemplowania paszportu mogą być utrudnienia 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.
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PRZEPISY CELNE. Podczas przekraczania granicy należy wypełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży rodzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę.
Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wymaganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu
do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym
karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obowiązujące przepisy zezwalają na wwóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w
innych walutach.
Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu
przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane 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 archeologicznej.
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 radiomagnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku
leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l 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.
PRZEWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH. Podróżujące zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane – poprzez chip lub
tatuaż. Właściciele muszą posiadać ich paszporty. Wzór paszportu jest jednolity dla całej Unii. Okręgowe Izby LekarskoWeterynaryjne w Polsce prowadzą listę lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i dokonywania w nich
stosownych wpisów (www.wilw.waw.pl, www.piwwawa.com.pl lub www.vetpol.org.pl). W przypadku podróży do Meksyku ze
zwierzęciem towarzyszącym, podróżującym w celach niehandlowych, konieczne jest posiadanie stosownego zaświadczenia /
świadectwa weterynaryjnego o stanie zdrowia zwierzęcia i szczepieniach (wymagane jest bezwzględnie szczepienie
przeciwko wściekliźnie, ponadto zwierzę powinno być odrobaczone i odkleszczone). Zaświadczenie weterynaryjne,
wystawione na 48 godzin przed wyjazdem z Polski przez uprawnionego lekarza weterynarii, powinno być zalegalizowane
tzw. „czerwoną pieczęcią” Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie: ul. Gagarina
15, tel. 022 840 43 33 lub 022 841 13 19). Właściciele zwierząt powinni przed podróżą do lub z Meksyku skontaktować się z
przedstawicielem linii lotniczej, celem uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących wewnętrznych regulacji wybranego
przewoźnika. 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. Szczegółowe informacje można uzyskać
na http://www.senasica.sagarpa.gob.mx.
PRZEPISY PRAWNE. Nielegalny obrót narkotykami zagrożony jest sankcją karną od 10 do 25 lat pozbawienia wolności
oraz dodatkowo grzywną.
MELDUNEK. Cudzoziemcy przyjeżdżający na pobyty turystyczne do 180 dni nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.
UBEZPIECZENIE. Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. Z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowe
jest OC. Zalecamy wykupienie przed podróżą do Meksyku polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i
chorób w jednym z międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych, które mają swe oddziały na terenie Meksyku lub
Stanów Zjednoczonych.
SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Podczas przekraczania granicy nie wymaga się przedstawienia zaświadczeń o
szczepieniach przeciw chorobom zakaźnym. Praktycznie na całym terytorium kraju istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W
porze deszczowej, głównie na terenach pokrytych lasem tropikalnym, występuje zagrożenie malarią. W celu zmniejszenia
ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spożywania posiłków przygotowywanych 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. Za wszelkiego typu usługi medyczne (konsultacje lekarskie, leczenie
szpitalne, leczenie ambulatoryjne itp.) opłaty wnosi się z góry. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka
medyczna jest ogólnie dostępna. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 40–60 USD. Doba w szpitalu, w zależności
od przyczyny hospitalizacji, kosztuje od 500 USD do 2000 USD, a rachunki szpitalne obejmują wszelkie zabiegi, badania
analityczne, użycie aparatury oraz oddzielnie wysokie honoraria lekarzy. Apteki są dobrze zaopatrzone i powszechnie
dostępne, nawet w późnych godzinach wieczornych. Warto jednak zabrać ze sobą niezbędne środki pierwszej potrzeby:
opatrunkowe, przeciwbiegunkowe i przeciwbólowe.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Kierowcy powinni legitymować się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że
samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów
samochodowych. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa
jazdy może przysporzyć problemów. Na podstawie 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).
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BEZPIECZEŃSTWO. Obecnie najbardziej zagrożone przestępczością zorganizowaną rejony kraju to stany Sinaloa, Baja
California, Chiapas oraz Michoacán. 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 małym stopniu w stanie Guerrero zagrożenie związane też jest z działalnością 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
Juárez.
W ostatnim czasie odnotowano wzrost przestępczości pospolitej w stanach Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora oraz
w mieście Meksyk, 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. Najczęstszym rezultatem porwań „ekspresowych” jest doprowadzenie do
opróżnienia konta bankowego, kradzież kart płatniczych i innych wartościowych rzeczy, które cudzoziemiec ma przy sobie.
W porwaniach mogą brać udział osoby podające się za funkcjonariuszy policji. Zaleca się, aby nie stawiać oporu
napastnikom, oddać pieniądze i posiadane przy sobie przedmioty wartościowe. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w
hotelowych sejfach, a w szczególnych sytuacjach w depozycie placówki. W mieście Meksyk powszechne są kradzieże
kieszonkowe, do których dochodzi najczęściej podczas podróży stołecznym metrem oraz tzw. metrobusem. Zaleca się
sporządzenie fotokopii paszportu i dowodu osobistego i trzymanie ich w głównym bagażu, a w czasie podróży transportem
publicznym trzymanie dokumentów i pieniędzy na klatce piersiowej pod ubraniem. Turyści zagraniczni bywają także ofiarami
oszustów pod różnymi pretekstami 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, Cancún, Mérida), a także okolice międzynarodowych lotnisk to miejsca, w których najczęściej
odnotowywano przypadki tego typu przestępstw.
Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem w rejonie Zatoki Meksykańskiej 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 użyteczności publicznej.
ŚWIĘTA. W Meksyku obchodzone są główne święta katolickie. Dniami wolnymi od pracy są ponadto: 5 lutego – rocznica
ogłoszenia Konstytucji, 21 marca – rocznica urodzin Benito Juáreza, 1 maja, 16 września – rocznica uzyskania
niepodległości oraz 20 listopada – rocznica Rewolucji Meksykańskiej. Kiedy dzień wolny od pracy przypada w środku
tygodnia, zazwyczaj przesuwa się go na poniedziałek. W dni wolne zamknięte są urzędy publiczne. Instytucje publiczne i
niektóre firmy prywatne praktycznie zamierają od połowy grudnia do ok. 5 stycznia.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE:
•
Wiele przydatnych informacji znajduje się na stronie www.meksyk.polemb.net.
•
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 American 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 (od 10 do 15%) w restauracjach, barach i kawiarniach.
•
Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać negatywnie. Meksykanie
chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubionym kierowcom czy turystom, co nie oznacza iż naprawdę wiedzą jak
dojechać czy dojść do wskazanego miejsca.
•
Nie należy otwarcie krytykować życia w Meksyku ani zachowania Meksykanów. Krytyka, nawet konstruktywna, nie jest
dobrze przyjmowana.
•
W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptora i
transformatora.

BELIZE
Stolica: Belmopan
Waluta: dolar Belize (BZD), 1 BZD = 100 centów;
Język urzędowy: angielski
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy przy pobytach do 90 dni.
Paszport powinien być ważny co najmniej przez 6 miesięcy od planowanej daty wyjazdu. Wymagane jest okazanie biletu
powrotnego lub na kontynuację podróży oraz środków finansowych wystarczających na utrzymanie w czasie pobytu.
Turystów podróżujących samolotem obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości 20 USD od osoby.
Podróżujący lądem przed opuszczeniem granicy muszą wnieść opłatę w wysokości 14 USD od osoby, na którą składają się
opłata klimatyczna (4 USD) i stawka graniczna (10 USD).
PRZEPISY CELNE. Nie ma szczególnych regulacji, które dotyczyłyby wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy. Restrykcje celne
nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Nie są wydawane zezwolenia na wywóz dzieł sztuki prekolumbijskiej,
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a próba ich wywozu wiązać się może z surowymi karami, nawet z aresztowaniem. Na wywóz okazów flory i fauny potrzebne
jest zezwolenie CITES – konwencji o międzynarodowym obrocie zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory.
UBEZPIECZENIE. Ubezpieczenia osobowe lub komunikacyjne nie są obowiązkowe, aczkolwiek posiadanie polisy, która
byłaby ważna w tym kraju, jest zalecane.
SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno epidemiologicznych ani wymogu szczepień
profilaktycznych. Tak jak w całym regionie nie należy pić nie przegotowanej wody. Dostęp do opieki medycznej jest
ograniczony. Lekarze i szpitale najczęściej żądają niezwłocznego opłacenia usług medycznych gotówką. Koszt wizyty: 20–50
USD, pobyt w szpitalu: 50–100 USD za dobę.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Nie jest wskazane podróżowanie
samochodem nocą. W żadnym wypadku, szczególnie w nocy, nie należy się zatrzymywać w celu udzielenia pomocy
kierowcom stojących przy drodze pojazdów. Warto pamiętać, że w Belize nie ma pomocy drogowej, a stacje benzynowe i
telefony publiczne są nieliczne.
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń.
BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością jest stosunkowo duże, szczególnie częste są napady i kradzieże. Nie
należy nosić biżuterii i zegarków oraz trzymać w widocznych miejscach
rzeczy wartościowych (kamery itp.).
PRZYDATNE INFORMACJE:
•
Bankomatów jest niewiele. Wymiany pieniędzy najlepiej dokonywać w miejscowych bankach.
•
Szczegółowe informacje o kraju można uzyskać na stronach internetowych: www.travelbelize.org, (www.belize.gov.bz
oraz www.embajadadebelize.org).

Źródło: Poradnik MSZ „Polak za granicą” http://www.msz.gov.pl/Polak,za,granica,2009,25696.html
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