Meksyk - Gringo na Pico de Orizaba

WSPINACZKA NA PICO DE ORIZABA 5636m
NURKOWANIE W PODWODNYCH JASKINIACH
NURKOWANIE DO WRAKÓW
RAFTING NA GÓRSKIEJ RZECE ACTOPAN

TEOTIHUACAN - MIASTO AZTEKÓW
CHICHEN ITZA - NA TROPIE MAJÓW
MEXICO CITY - Z MUZYKĄ EL MARIACHI
PUEBLA - KOLONIALNA PEREŁKA

MEKSYK
„Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi
me acompana cuando canto mi cancion” Na pewno znacie te słowa z filmu „Desperado”! Ale Meksyk to nie tylko
grupy muzyków Mariachi. Ten kraj jak żaden inny zasługuje
na miano wybuchowej mieszanki kultur, kolorów, smaków i
zapachów. W ojczyźnie Majów i Azteków znajdziemy piaszczyste pustynie, gęste zwrotnikowe lasy, poszarpane góry
Sierra Nevada Oriental i Occidental z najwyższym wulkanem
kontynentu – „gwieździstą górą” Pico de Orizaba. Miłośnicy
archeologii i historii będą wniebowzięci odwiedzając legendarne indiańskie miasta – Teotihuacan i Chichen Itza z potężnym kamiennymi piramidami. Kuchnia? Nigdzie indziej nie
smakuje tak dobrze i tak ostro! Kolorowe fiesty i hucznie
obchodzone święta nawet najbardziej obojętnych na rozrywkę sprowokują do świetnej zabawy. O piaszczystych plażach Meksyku krążą już legendy, charakteryzujące się tym,
że są w stu procentach prawdziwe – Acapulco, Cancun czy
Veracruz – te nazwy zna każdy, a w szczególności osoby,
których pasją jest nurkowanie. To wszystko to zaledwie ułamek tego co ojczyzna Tequili może zaoferować. Gotowy?
Podejmij wyzwanie!

PICO DE ORIZABA - PRZYGOTOWANIE
Biegaj, pływaj, uruchom rower. Po prostu – ruszaj się przed wyprawą, a jej
przebieg sprawi Ci zdecydowanie więcej frajdy bez niepotrzebnej zadyszki.
Ważna jest systematyczność treningu, ćwicz częściej ale mniej intensywnie.
To lepsze niż incydentalne próby od wielkiego dzwonu, ale na pełnych obrotach. Aaa, i pamiętaj – Meksyk to doskonałe miejsce na urlop, nawet jeśli twoim wyjazdowym celem jest wchodzenie na pokryte lodem pięciotysięczniki!

PRZYGOTOWANIE
TECHNICZNE

PRZYGOTOWANIE
KONDYCYJNE

W trakcie wejścia na Pico de Orizaba będziesz potrzebował kijków, raków i
czekana. Nie masz ich? Żaden problem, wypożyczysz na miejscu! Pamiętaj
jednak, że swój sprawdzony sprzęt górski to bezcenny komfort psychiczny. Ponadto będziesz potrzebował ciepłego śpiwora i butów oraz dobrych
okularów lodowcowych? Zerknij do listy z ekwipunkiem – tam jest wszystko!

PICO DE ORIZABA 5636m n.p.m

PICO DE
ORIZABA

Orizaba bezdyskusyjnie przykuwa wzrok, gdy tylko pojawia się w jego zasięgu. Ten piękny wulkan w kształcie regularnego stożka wnosi się z jednej strony nad polami złotej kukurydzy uprawianej przez potomków Majów i Azteków oraz
głębokimi wąwozami z drugiej. Pierwotni mieszkańcy Meksyku nazywali go Celtatlepetl - „Gwieździsta Góra” wierząc,
iż to właśnie w jego czeluściach zniknął pożarty przez boski ogień pierzasty wąż Quetzalcoatl. My wchodząc na szczyt
tego pokrytego lodowcem wulkanu wyruszymy z niewielkiej rolniczej miejscowości Tlachichuca. Droga, którą będziemy się wspinać nie posiada żadnych trudności technicznych. By jednak osiągnąć wierzchołek należy wykazać się dobrą
kondycją i wzorową siłą woli. „El Pico” przebywa obecnie w fazie uśpienia, ostatnia erupcja miała miejsce w 1687 roku.

PROGRAM WYPRAWY
Dzień 1: Wylot z Polski
Spotkanie na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przelot do Mexico City.
Dzień 2: Przylot do Mexico City
Wcześnie rano wylatujemy z Polski, a ze względu na różnice czasu w Meksyku lądujemy
tego samego dnia. Mexico City to największa aglomeracja na świecie zamieszkana przez
30 milionów ludzi! Wieczór spędzimy w najatrakcyjniejszych miejscach – odwiedzimy
główny plac miejski Zocalo, zobaczymy największą i najstarszą katedrę w Ameryce, której budowę rozpoczął Hernan Cortes wykorzystując kamienie ze zburzonych azteckich
świątyń. Kolację zjemy przy akompaniamencie grupy muzyków Mariachi.
Dzień 3: Mexico City - Teotihuacan
Dziś odwiedzimy miejsce, o którym pewnie niejednokrotnie słyszałeś – azteckie miasto
Teotihuacan z olbrzymią piramidą słońca stanowi jedną z największych atrakcji Meksyku,
którą absolutnie trzeba zobaczyć! Odważni będą mogli wejść na jej szczyt – mały trening
przed zbliżającą się wspinaczkę na gwieździstą górę!
Dzień 4: Przejazd do Tlachichuca
Przejazd do miejscowości Tlachichuca leżącej u stóp Orizaby. Droga zajmie niewiele czasu, dzięki czemu będziemy mogli zwiedzić Pueblę – miasto, którego historyczne centrum
zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzień, który sprzyja integracji
grupy, a co ważniejsze pozwoli na aklimatyzację umożliwiającą zdobycie szczytu Orizaby.
Dzień 5: Akcja na Pico de Orizaba
W dniu dzisiejszym podejdziemy do schroniska Pietra Grande położonego na wysokości
4260 m n.p.m. Podejdziemy, zatem ponad 1600 metrów - to duży wysiłek, pozwoli nam
jednak zaaklimatyzować się w odpowiedni sposób (metodą wchodź wysoko / śpij nisko)
Wieczorem nastąpi odprawa przed akcją górską.
Dzień 6: Akcja na Pico de Orizaba
Dziś ponownie ruszymy do schroniska Piedra Grande, by się tam dostać wykorzystamy
samochody terenowe, Śpimy niewiele, bo wyjście do szczytu rozpoczyna się o 2 w nocy!
Dzień 7: Wejście na Pico de Orizaba 5636 m
Po siedmiu godzinach ciągłego podchodzenia powinniśmy osiągnąć szczyt Pico de Orizaba zwanej Gwiaździstą Górą – 5636 metrów n.p.m. Około godziny 13 będziemy z
powrotem w schronisku, skąd samochód 4x4 zabierze nas do Tlachichuca.
Dzień 8: Przejazd w okolice Veracruz
Dzisiejszy dzień pozwoli nam złapać oddech po wyczerpującej wspinaczce, albowiem
już kolejnego dnia ruszamy na rafting górską rzeką Actopan. Przejeżdżamy do Veracruz
po drodze zatrzymując się na obiad w tradycyjnej meksykańskiej knajpie.

Dzień 9: Rafting na rzece Actopan
Rankiem udamy się na całodzienną wycieczkę na rafting. Kombinacja gór Sierra Madre
Oriental z obfitymi opadami skutkuje wymarzonymi miejscami na spływy, z których słynie prowincja Veracruz. Tutejsze rzeki klasyfikowane są w przedziale trudności III-IV. Po
pełnym wrażeń dniu wrócimy na nocleg do hotelu w Veracruz.
Dzień 10: Veracruz – Cancun - Tulum
Wczesnym rankiem wylatujemy z Veracruz do Cancun położonego na półwyspie Jukatan (lot trwa około 2h). Następnie przejeżdżamy (ok. 2h) do niewielkiej miejscowości
Tulum położonej na Riviera Maja. Nieopodal na samej niemal plaży czekają na nas ruiny
prekolumbijskiego miasta Majów. Otoczone murem, położone na 12-metrowym klifie
Morza Karaibskiego stanowią jedną z głównych atrakcji okolicy. Tego dnia popołudnie
spędzamy na plaży.
Dzień 11: Playa del Carmen, nurkowanie w Cenotes
Nad ranem wyjeżdżamy do miejscowości Playa del Carmen (około 1h jazdy) skąd wyruszymy na całodzienne nurkowanie w podwodnych jaskiniach Cenotes. To jedno z tych
miejsc, o których marzy każdy decydując się na podróż do Meksyku. Każdy z uczestników wyprawy przejdzie przed zanurzeniem odpowiednie szkolenie prowadzone przez
instruktora.
Dzień 12: Chichen Itza
W dniu dzisiejszym wyruszamy na wycieczkę do Chichen Itza – prekolumbijskiego miasta Majów wpisanego na listę światowego dziedzictwa Unesco. W 2007 roku obiekt ten
został ogłoszony jednym z nowych siedmiu cudów świata. Wieczór spędzimy na plaży.
Dzień 13: Wyspa Cozumel, nurkowanie
Wczesnym rankiem wyruszymy na wyspę Cozumel (20 km od stałego lądu). U jej brzegów na pułapie 12-24 m. zatopiony jest okręt Felipe Xicotencatl (C53) służący do 1999
roku meksykańskiej marynarce. Cozumel to niesamowita wyspa ze wspaniałymi rafami
wokół rozsławionymi przez Jacquesa-Yves Cousteau – francuskiego badacza oceanów.
Wyspa przez pewien czas służyła jako kryjówka karaibskich piratów. W trakcie nurkowania będziemy mieli okazję podziwiać niesamowite żółwie morskie.
Dzień 14: Przejazd do Cancun i przelot do Mexico City
Przejazd do Cancun i przelot do Mexico City. Wieczorem wylot do Polski.
Dzień 15: Przylot do kraju
Przejazd na lotnisko i wylot do kraju.

MEXICO CITY

MEXICO
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Hiszpańscy konkwistadorzy nie wierzyli w to, że roztaczający się przed nimi widok miasta Tlatelolco istnieje naprawdę. Kanały, mosty, łodzie wiosłowe udające się na olbrzymi targ. Do tego wielkie groble, i przede wszystkim budowane z przepychem świątynie stanowiły o kunszcie budowniczych ówczesnej stolicy Azteków. Ich władca Montezuma II przywitał Hiszpana Hernana Cortesa wraz z jego świtą z honorami. Niestety na nic się to zdało, upraszczając nieco – najeźdźcy zrównali
miasto z ziemią, a na jego miejscu zaczęli budować nową stolicę – nazwaną podobnie jak państwo – Meksykiem. Obecnie
Mexico City to jedna z największych i najludniejszych metropolii na świecie. Pełna zabytków będących mieszanką architektury hiszpańskiej, amerykańskiej i francuskiej. Czas spędzimy w najatrakcyjniejszych miejscach – odwiedzimy główny plac
miejski Zocalo, zobaczymy największą i najstarszą katedrę w Ameryce, której budowę rozpoczął Hernan Cortes wykorzystując kamienie ze zburzonych azteckich świątyń. A co powiecie na kolację przy akompaniamencie grupy muzyków Mariachi?

TEOTIHUACAN

TEOTIHUACAN

Po zabójstwie Juliusza Cezara Rzym pogrąża się w narastającym chaosie – do władzy dochodzi Oktawian August, po
śmierci wliczony w poczet bogów. To on tworzy rzymskie legiony i cesarską gwardię – pretorian. W swoim przekonaniu jest największy, i rządzi najwspanialszym i najpotężniejszym miastem świata, jaki jest mu znany. Nie wie jednak, że w
okolicy dzisiejszego Mexico City swe największy rozkwit przeżywa miasto większe od jego ówczesnego Rzymu. Gdzieś
pośrodku nieurodzajnej doliny przodkowie Azteków wybudowali Teotihuacan – „miejsce gdzie ludzie stają się bogami”. Dziś
opuszczone z nieznanych powodów miasto jest jednym z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych w Meksyku. Gdy w XIV wieku przybyli tutaj Aztekowie puste Teotihuacan robiło wrażenie. My też będziemy mieli okazję zmierzyć
się z jego ogromem – w szczytowej fazie rozwoju mieszkało tutaj nawet dwieście tysięcy mieszkańców. Zobaczymy między innymi wybudowane przez nich świątynie – piramidę słońca i drugą nieco mniejszą – księżyca. Każdy, kto tylko będzie czuł się na siłach będzie mógł wspiąć się na liczącą niemal 250 stopni budowlę. W kompleksie odwiedzimy też
Pałac Jaguarów z doskonale zachowanymi freskami zdobiącymi ściany. Prawdziwa gratka dla miłośników archeologii!

PUEBLA

PUEBLA

Puebla to miejsce, do którego zajrzymy w drodze ze stolicy pod Pice de Orizaba. To rozwiązanie wiąże się z dwoma
wielkimi atutami: Puebla jest piękna, a dodatkowo słynie z najlepszej kuchni w kraju. To stąd pochodzą narodowe dania: mole poblano, chiles en nogada, tinga oraz mixiotes. To nie przypadek, że właśnie w jednej z tutejszych restauracji zatrzymamy się by przekąsić co nieco przed wspinaczką na wielką górę. A co z tym pięknem? Miasto jest skupiskiem ogromnej ilości budowli sakralnych, z których najbardziej znanymi są Capilla del Rosario z przebogatym
barokowym wystrojem oraz jedna Katedra będąca jedną z największych w Meksyku. Potencjał miasta został dostrzeżony przez UNESCO – zabytkową część miasta wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego.

CHICHEN ITZA

CHICHEN
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Chcichen Itza to naprawdę intrygujące miejsce. Prawdziwa fuzja stylów – kultury Tolteków i Majów. Świadectwa tej niesamowitej
mieszanki widoczne są na każdym kroku, zobaczysz między innymi boga deszczu majów – Chaca a także bardzo charakterystyczne wizerunki czczonego przez Tolteków Węża Quetzalcoatla przyozdobionego ptasim pióropuszem. Pierwszą rzeczą, na
którą zwrócisz uwagę będzie olbrzymia piramida poświęcona wężowi (w języku majów Kukulcan) nazwana przez hiszpańskich
konkwistadorów El Castillo, czyli zamek. Pełniła funkcję swoistego kalendarza – co roku w dniu równonocy wiosennej gra promieni słonecznych na północnym ciągu schodów daje złudzenie świetlistego węża pełznącego do podstawy piramidy. Majowie
odczytywali to jako znak od boga wyznaczający czas zasiewów. Co ciekawe w trakcie równonocy jesiennej świetlisty wąż pokonuje odwrotną drogę wskazując tym samym czas zbiorów. Ale to jeszcze nie wszystko, miłośnicy piłki nożnej na pewno zwrócą
uwagę na bardzo charakterystyczne miejsce – największe w Mezoameryce boisko do rytualnej gry w piłkę! Do dziś nie poznano
dokładnych zasad gry – wiadomo, iż zawodnicy mogli odbijać piłkę jedynie łokciami, ramionami i biodrami, a celem było umieszczenie jej w dwóch pierścieniach na krańcach boisko. Zawodnicy mieli wiele do stracenia, przegranym bowiem… odcinano głowy.

RAFTING NA RIO ACTOPAN

RAFTING

Po wspinaczce na najwyższy wulkan Ameryki Północnej wcale nie zmniejszymy ilości emocji – udamy się do
stanu Veracruz, gdzie pośród gór Sierra Nevada Oriental płynie wartkim prądem rzeka Actopan. To idealne miejsce
na rafting! Woda zasilana przez górskie potoki jest niemal niezanieczyszczona, a w swym dolnym nurcie prowadzi miedzy innymi przez lokalne plantacje mango. Podobnie jak inne rzeki w prowincji Actopan klasyfikowany jest w przedziale trudności II-IV. Coś dla początkujących miłośników wrażeń, którzy właśnie mają za sobą wspaniałą górską przygodę!

NURKOWANIE W CENOTES

CENOTES

Ukryte w meksykańskim lesie zwrotnikowym podwodne jaskinie znane były Majom od pradawnych czasów. Stanowiły
one dla nich całoroczne źródło bezcennej wody, przez co to właśnie w ich pobliżu budowali swe miasta ze słynnym Chichen Itza na czele. Dla nas jednak Cenoty, jak nazywa się te miejsca stanowić będą nieprawdopodobny cel nurkowania
– niespotykany w żadnym innym miejscu na świecie. Dzięki wyjątkowej przejrzystości wody wynikającej z naturalnej filtracji
wapiennego podłoża będziemy mieli okazję poczuć się niczym bohaterowie abstrakcyjnej przygody – mijając na swej podwodnej drodze zjawiskowe twory natury – stalagmity, stalaktyty i stalagnaty. To jest jedna z tych przygód, które koniecznie
musisz przeżyć przed podróżniczą emeryturą nawet jeśli podchodzisz do nurkowania z duży dystansem. Daj się oczarować
Cenotom – na pewno się nie zawiedziesz. P.S. Z pewną dozą nieśmiałości dodamy jednak, iż dla Majów Cenoty stanowiły
także obiekt kultu – składano tu ofiary z ludzi, czego najlepszym przykładem są coraz świeższe znaleziska archeologiczne.

COZUMEL

COZUMEL

Zaledwie dziewiętnaście metrów od brzegu półwyspu Jukatan leży niewielka wyspa Cozumel nazywana przez Majów Wyspą Jaskółek. Dla pierwotnych mieszkańców była miejscem szczególnym – czczono tu bowiem bogini Ixchel
sprzyjającą brzemienności. Z innych powodów zaglądali do tego miejsca karaibscy piraci – grabili oni bowiem wybudowany przez Hiszpanów handlowy port. No dobrze: boginie, Hiszpanie, piraci, ale dlaczego my mamy płynąć na Cozumel? Bo tak przejrzystej wody nie ma nigdzie indziej na świecie! Jeśli kiedykolwiek miałeś okazję nurkować to będziesz wiedział, że widoczność sięgająca 70 metrów to nie w kij dmuchał! Na przybrzeżnej rafie słynny
francuski badacz Jacques Cousteau kręcił swoje najlepsze filmy przyrodniczo-dokumentalne. Dodatkowo Cozumel otoczony jest zatopionymi wrakami statków, nurkowanie do nich stanowi jedną z największych atrakcji w Meksyku. Jeśli
dodamy do tego plaże z delikatnym gorącym piaskiem przed oczami nieuchronnie pojawi nam się wizja raju na ziemi.

FELIPE XICOTENCATL

FELIPE
XICOTENCATL

Zacznijmy od cyferek: długość – 56 metrów, wysokość 12, szerokość ponad dycha. Do tego 1000 ton wagi i mamy niezłego potwora do obserwacji. Felipe Xicotencatl to amerykański okręt, który został sprzedany w latach sześćdziesiątych meksykańskiej marynarce wojennej. Przez ponad 30 lat spełniał swoje zadania patrolując
Zatokę Meksykańską i karaibskie wybrzeże zapobiegając nielegalnemu handlowi bronią i
narkotykami. Przyszła jednak kreska na Matyska i biedaczek zatonął w 1999 roku u wybrzeży wyspy Cozumel. Jeśli też czujesz dreszcz na plecach na samą myśl o tym, że można nurkować w jego pobliżu, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Będziemy tam. I ty też!

PLAYA DEL CARMEN

PLAYA DEL CARMEN

Playa del Carmen to jedne z najlepszych plaż w Meksyku. A do tego w tej niewielkiej miejscowości – a właściwie czymś pomiędzy rybacką wsią a niewielkim miasteczkiem panuje spokój i cisza, której próżno szukać w dużych kurortach takich jak
Cancun, czy Acapulco. Właśnie dlatego damy się uwieść tutejszej atmosferze siesty czyniąc z Playa del Carmen naszą bazę wypadową do Chichen Itza oraz miejsc nurkowania.

KUCHNIA MEKSYKU

KUCHNIA
MEKSYKU

Jeśli twoją pierwszą myślą na temat meksykańskiej kuchni jest czerwona papryczka chili – to potwierdzamy – dobra myśl i
dobra wiadomość: będzie ostro! A jeśli nie lubisz na ostro no to mamy złą wiadomość – musisz się przemóc Gringo, bo tutaj
wszystko jest przyrządzane z dodatkiem choćby minimalnej ilości najróżniejszych odmian chili, które potrafią wyciskać łzy z
oczu. Oczywiście spróbujemy dań przygotowywanych z fasoli czy kukurydzy. Jak Meksyk długi i szeroki cienkie, okrągłe placki
z maki kukurydzianej – tortillas (czyt: tortiźas) stanowią podstawę tutejszej kuchni. Można je podawać nadziewane mięsem albo
chili, awokado albo chili, serem albo chili, a nawet w zupie (z chili!). Meksyk to prawdziwy raj dla podniebienia – tutejsza kuchnia
to prawdziwy tygiel składników lokalnych z tymi przywiezionymi przez Hiszpanów. Spróbujemy między innymi pozole – gęstej
zupy kukurydzianej, nadziewanych papryk chile relleno, kurczaka z paprykowym sosem mole, czy przypominających hiszpańskie tapas przekąski nazywane tutaj antojitos. Do tego zimne piwo – jasne Montejo albo ciemne Negro Leon. A może Tequila?

TEQUILA

TEQUILA

Gdzieś pośrodku Meksyku u podnóża wygasłego wulkanu leży miasto znane na całym świecie, choć w gruncie rzeczy
próżno tam szukać czegoś ciekawego – to Tequila. Tutaj wyrabia się popularny na całym świecie trunek – wytwarzany
z Agawe Tequilana Weber, i choć Tequilę można wytwarzać też z innych odmian agaw, to jednak ta jedna – o niebieskawym zabarwieniu odpowiada za wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Tequila zyskała swą popularność głównie za sprawą
amerykańskich żołnierzy spędzających swe urlopy w przygranicznej miejscowości Tijuana w trakcie II wojny światowej.
Podwójnie destylowany trunek spożywa się zgodnie z popularnym rytuałem. W zagłębieniu dłoni między kciukiem a palcem wskazującym należy nasypać nieco soli, którą następnie skrapia się sokiem z limonki. Tak przygotowaną słono-gorzką mieszankę zlizuje się, a następnie popija łykiem słodkiej Tequili z niewielkiego kieliszka nazywanego caballito.

EKWIPUNEK

ZABIERZ ZE SOBĄ:
1. buty trekkingowe sięgające powyżej kostki
2. sandały lub lekkie buty
3. spodnie typu softshell
4. spodnie wodoodporne z membraną
5. spodnie lekkie typu safari – szybkoschnące
6. kurtka polarowa (gramatura 200)
7. kurtka ocieplana – sweter puchowy
8. kurtka przeciwdeszczowa
9. bielizna termoaktywna
10. getry stretch (rozciągliwe) – do spania, i w
trakcie ataku na szczyt
11. skarpety górskie (syntetyczne lub z wełny
merynosów) – 3/4 pary

KURTKA

Wodoodporna i lekka,
zaopatrzona w membranę
np. Gore-Tex lub eVent.
Jeśli nie jest nowa to
przed wyjazdem dodatkowo ją zaimpregnuj.

12. rękawiczki stretch lub polar
13. rękawice ocieplane – puchowe lub syntetyczne - wodoodporne
14. chustka typu buff
15. czapka – ciepła, np. z polaru lub wełny, może
być wiatroszczelna
16. czapka lub kapelusz przeciwsłoneczny
17. plecak podręczny (ok. 30-40 litrów)
18. plecak duży – transportowy, >60 litrów
19. śpiwór o komforcie -5 do -10 stopni
20. kije trekkingowe – teleskopowe
21. okulary przeciwsłoneczne – lodowcowe
22. llatarka czołówka z zapasowymi bateriami

SPODNIE
Uszyte z lekkiego materiału
typu softshell. Dopasowne i
wygodne, szybkoschnące i
odporne na brud.

PLECAK
Pojemność około 60
litrów. Powninien być
bardzo wygodny i zaopatrzony w pokrowiec
przeciwdeszczowy.

23. termos – sprawdzony, pojemność: 0,7-1L
24. butelka do picia na trasie – polecane marki:
Nalgene, Sigg
25. raki i czekan (można wypożyczyć na miejscu)
26. maska i fajka do snorkelingu (można wypożyczyć na miejscu)
27. pomadka do ust
28. krem z filtrem UV (30-50)
29. multiwitamina i sole mineralne rozpuszczalne
w wodzie
30. leki osobiste
31. przybory toaletowe
32. żółta książeczka WHO

BUTY
Wodoodporne
buty trekkingowe za kostkę. Wygodne
- sprawdzone
na poprzednich
wyprawach.

INFORMACJE DODATKOWE
Podróże do egzotycznych krajów niosą ze sobą ryzyko choroby, Zranienia lub nawet utraty życia!
Trzeba zawsze pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności!
Tyfus (Dur Brzuszny) – niestety swystępuje także w Meksyku. Choroba jest uciążliwa a leczenie długie. Szczepienie
zdecydowanie wskazane!
Choroba Wysokościowa (soroche) - bardzo ważny jest odpowiedni proces aklimatyzacji. Możesz nam zaufać – wiemy jak
postępwoać by do niej nie dopuścić
Ze względu na duże zagrożenie pasożytami i bakteriami pokarmowymi zaleca się spożywanie wyłącznie wody butelkowanej
lub długotrale gotowanej oraz częste mycie rąk (koniecznie przed każdym posiłkiem)

ZALECANE
SZCZEPIENIA

CHOROBY

WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A
WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B
BTP - błonica, tężec, polio
DB - dur brzuszny
Szczepień dokonują wszystkie Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne

Przed wyprawą warto poinformować swojego lekarza pierwszego kontaktu o zamiarze wyjazdu, gdyż będzie najlepiej zorientowany jakie szczepienia już
mamy za sobą, a jakie warto wziąć pod rozwagę. Nie powinien również unikać wypisania recept na leki o charakterze zapobiegawczym.

Paszport powinien być
ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu
z Meksyku. Wizę (pieczątkę) otrzymuje się na
granicy – jest bezpłatna.

Zasięg telefonii komórkowej
jest bardzo szeroki. Najpopularniejsze sieci lokalne to
Iusacell, Telcel i Telefonica.
Popularne są budki telefoniczne, z których można
dzwonić także za granicę.
Numer kierunkowy to +52.

Walutą obowiązującą w Meksyku jest Peso
Meksykańskie dzielące się na 100 Centavos.
1PLN = ok. 4MXN. Najlepiej zabrać ze sobą
dolary amerykańskie. Można je wymieniać w
bankach i kantorach (najlepiej na lotnisku)Kartą (Visa i Masetrcard) można płacić w większości miejsc. Bankomaty najłatwiej znaleźć
w miastach z dużym ruchem turystycznym.

PROGRAM, TERMINY I KOSZTY

- przelot tam i z powrotem
- przelot na trasie Veracruz – Cancun
- przelot na trasie Cancun – Mexico City
- opiekę lidera 4Challenge z wieloletnim doświadczeniem górskim
- organizację wyprawy na Pico del Orizaba

- organizację raftingu
- organizację nurkowań
- lokalne przejazdy
- wszystkie noclegi w hotelach i schroniskach
- wyżywienie
- ubezpieczenie KL i NNW

CENA
NIE OBEJMUJE
TERMINY:

Aktualny program wraz z terminami wypraw
znajdziesz na stronie: www.4challenge.org

CENA
OBEJMUJE

- atrakcji dodatkowych nie ujętych w programie
- biletów wstępu do atrakcji
- zwyczajowych napiwków
- własnych wydatków
- wypożyczenia sprzętu do nurkowania
- nadbagażu

KOSZTY:

Aktualne koszty wypraw znajdziesz
na stronie: www.4challenge.org

AGENCJA WYPRAW 4CHALLENGE OUTDOOR SPORTS CLUB 50-566 WROCŁAW ul. Śliczna 35/8
tel. +48 507 176 285 +48 72 412 92 56 email: info@4challenge.org www.4challenge.org

