Háttérinformációk Mexikóról

Utazás:
Air France, KLM, Lufthansa vagy más európai légitársaságok menetrendszerinti járataival.
Mexikóvárosból Acapulcoba vagy autóbusszal (kb. 4 óra), vagy helyi légitársaságok járataival.
természetesen a helyi légitársaságokat használjuk.

Cancun esetén

Utazási (repülési) idő:
Európai nagyváros - Mexikóváros kb. 11 óra
Időeltolódás:
Mexikóváros, Acapulco, Cancún -6/7 óra évszaktól függően
Transzfer, transzferidő:
Acapulco Mexikóvárosból Taxco érintésével egész napos kirándulás során érhető el. A visszaút 3-4 órát tart autóbusszal,
gyönyörű kaktusz övezte úton. Repülővel ugyanez alig egy óra.
Cancunt a fővárosból repülővel közelítjük meg, ez közel 2 órás repülést jelent.
Hálózati feszültség:
110 V, hagyományos kétpontos konnektorok
Vízum:
Vízum turista célú beutazás esetén: Magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak be Mexikóba turistaként.
A turistaként való tartózkodás feltételei: érvényes útlevél a tartózkodás teljes idejére, maximum 180 napig tartó tartózkodás
1 éven belül, oda-vissza repülőjegy. A beutazáskor a határon úgynevezett migrációs kártyát (FMM-t) kell kitölteni, amit az
országba lépéskor lepecsételnek. Kilépéskor ezt a kártyát fel kell mutatni. Elvesztése pénzbüntetéssel jár és a kiutazáskor
ismételt kitöltése kötelező.
Valuta:
A hivatalos fizetőeszköz a mexikói Peso. (MXN). 1 USD = 10.5 MXN
Pénzváltás:
Az infláció miatt a szükséges pénzt ajánlatos részletekben beváltani: repülőtéren, bankban, vagy (legrosszabb árfolyamon!)
a szállodákban. Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA, American Express, Mastercard. Utazási csekkje lehetőség
szerint dollár alapú legyen. Hasonlóképpen, készpénz esetén is az amerikai dollár a legelőnyösebb - a pénzváltásnál kapott
dokumentumot a biztonság kedvéért őrizze meg.
Vásárlás, nyitva-tartás, borravaló:
A helyi készítésű jellegzetes ajándéktárgy a helyi színes bazaltkövekből készített kultikus szobrok, színes kancsók, szőttesek,
kancsók. Érdemes a helyi készítésű kerámiák, arany és ezüsttárgyak árusai között körülnézni. Az üzletek hétköznap 9.00 20.00-ig, szombat-vasárnap 9.00-14.00-ig vannak nyitva. Borravaló széles körben elterjedt, mértéke általában 10 % (nem
kötelező).
Időjárás:
A domborzathoz igazodik. A partközeli területek középhőmérséklete és a páratartalom magas. Az ország középső része
mérsékelten meleg, a napi hőingadozás azonban rendkívül nagy. Valódi hideg klíma csak 2000 m felett található. Eső
szempontjából az időjárás nagyon változékony. A legcsapadékosabb Acapulco környéke, júniustól augusztusig.
Öltözék:
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Az október és március közötti intervallumra szervezett útjaink a mexikói nyári időszakra esnek, így javasoljuk, hogy könnyebb
nyári ruhadarabokat hozzanak magukkal. A hideg éjszakákra való tekintettel javasolt pulóver és átmeneti kabát csomagolása
is. A terep okozta olykori nehézségek miatt nélkülözhetetlen a jó túracipő.
Egészségügyi előírások, oltások:
Nincs kötelező védőoltás. Hepatitis A és B esetenként ajánlott. Mindemellett a mindenkor érvényes előírásokról kérdezze
meg a helyi tisztiorvosi szolgálatot.
Ivóvíz:
A csapvíz, fogyasztásra nem alkalmas. Kizárólag palackozott vizet igyon, s kerülje az ismeretlen eredetű vízből készült
jégkockával hűtött italokat. Kiszáradás ellen fogyasszon elegendő folyadékot. Legyen óvatos az utcai élelmiszer-vásárlásnál
is. Kerülje a nyers élelmiszerek és hámozatlan gyümölcsök fogyasztását. Cancún kiemelt partszakaszára ez kevésbé
vonatkozik, ott minden a látogatók szokásaihoz igazodik.
Ételek, italok:
A mexikói konyha legelterjedtebb összetevője az édes kukorica, melyet a közhiedelem ellenére nem feltétlenül égetően erős
chilipaprika, paradicsom és avokádó követ. Nagyon kedvelt még a ceviche, mely nyers tengeri étel - természetes citruslében
pácolva. Népszerű a kókuszételek széles választéka illetve a mandulatorta is. A maguey kaktuszból párolt tequilla a
legismertebb mexikói alkohol, érdemes azonban megkóstolni a jó minőségű söröket ( Negra Modelo, Léon Negra,
Nochebuena) és borokat (Domecq,Santo Tomas, Hidalgo), illetve a kamilla-és mentateát is.
Emberek, szokások, vallások:
Mexikóban számos nemzetiségű és kultúrájú ember él. A lakosság legnagyobb részét a spanyol-indiánok (mestizo) teszik ki,
létezik azonban még több egészen ősi indián törzs, melynek tagjai még nagyrészt a Mexikó-völgy körüli falvakban élnek. Bár
a lakosság jelentős része (mintegy 90%-a) római katolikus vallású, a kikeresztelkedett indiánok ma is őrzik hagyományaikat.
A turisták felé nagyon udvariasak, ugyanakkor távolságtartóak is.

Nyelv:
Mexikó hivatalos nyelve a spanyol. Széles körben használatosak még az indián nyelvek,( több mint 50 féle!!), melyeket
Mexikó lakosságából több, mint 5 millióan beszélnek.
Városokban, nagyobb településeken sokan beszélik az angolt is.
Ünnepek, események:
október 12. - Nemzeti ünnep vagy Kolumbusz-nap - Amerika felfedezésének ünnepe
november 20. - Az 1910-es mexikói forradalom évfordulója, melyet az egész országban felvonulással ünnepelnek meg
december 12. - Guadalupe szűzének ünnepe - tisztelgés Mexikó védőszentje előtt
január 17. - Szent Antónia ünnepe - Az állatok megáldása
február 5. - Alkotmány napja - Megünneplik a Nemzeti Alapokmányt, mely véget vetett az 1910-es forradalomnak.
Egyéb ünnepek - melyek az október-februári időszakra esnek - a Magyarországon is ismert ünnepi kultúrának felnek meg
(Mindenszentek napja, Vízkereszt stb.)
Szórakozási lehetőségek:
Mexikóváros gazdag kulturális élettel rendelkezik: hetente kétszer fellépő tánccsoportja (Ballet Folklórico), a Nemzeti
Hangversenyteremben adott koncertek illetve a Mexikóváros színházában játszott darabok színvonalas szórakozási
lehetőséget kínálnak. Javasolt azonban ügyelni arra, hogy az egyes rendezvények jegyeit legalább 24 órával korábban
szükséges megváltani. Mexikó kisebb városaira nem jellemző a pezsgő éjszakai élet, ez utóbbi elsősorban a hotelekre,
szállodákra korlátozódik.
Autókölcsönzés:
Országszerte jelen vannak a világhálóval rendelkező autókölcsönzők.
Nagyságrendileg egy középkategóriájú autó kölcsönzése 1 hétre 290 USD körül mozog.
Helyi közlekedés:
A mexikói közlekedés kifejezetten olcsónak mondható, főként a minibuszok (peseros), melyek meghatározott útvonalon
járnak - a busz azonosító jelzése szerint. A jó és gyors mexikóvárosi metró jegyei néhány pesóba kerülnek, a buszok illetve
a taxik is elfogadható árúak, bár utóbbiak éjszaka kikapcsolják a taxiórát.
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Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek:
Nagykövetség:
Rómer Flóris utca 58, 1024, Budapest, Magyarország
Tel: +36-1-326-0677, +36-1-326-0447
Fax: (36-1) 326-0485
E-mail: embamexhu@t-online.hu
Magyar Képviselet:
Cím: Paseo de las Palmas 2005, Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México. D.F. 11000
Előhívó: 00 52 55
Telefon: 5596-18-22, 5596-05-23
Ügyelet: 00-521-55-54-55-50-68
Fax: 5596-23-78
Misszióvezető: Medveczky Iván
Email: mission.mex@mfa.gov.hu
Honlap: mexikovaros.mfa.gov.hu

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
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