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Po prílete na druhé najväčšie mexické 
letisko v Cancúne, v Mundo Maya, teda vo 
svete Mayov, ktorého služby ročne využije 
viac ako desať miliónov cestujúcich, nás 
okamžite obalilo tropické teplo spríjemne-
né miernym vetríkom. Určitú trpezlivosť 
si vyžiadalo požičanie auta, ktoré trvalo 
o niečo dlhšie, ako býva zvykom, a to 
i napriek tomu, že sme si auto rezervova-
li vopred. Prenájom vozidla však nie je 
nutný, ak sa nechystáte po krajine priveľmi 
cestovať. Môžete využívať aj služby hro-
madnej autobusovej dopravy, ktorá má 
veľmi hustú sieť zastávok. Platíte u vodiča 
po nastúpení, a tak je lepšie nachystať si 
pár drobných.

Hrniec zlata
Pomenovanie mesta Cancún, ktoré má 

päťstotisíc obyvateľov, v jazyku Mayov 
znamená hrniec zlata. Táto rybárska de-
dinka sa v sedemdesiatych rokoch začala 
meniť na obľúbenú turistickú destináciu – 
mayskú riviéru – známu plážami s be-
lostným pieskom a úžasným tyrkysovým 
morom, koralovými útesmi a lagúnami. 

Návštevníkov tu čaká viac ako päťdesiatti-
síc izieb a každý rok sem zavíta osem mili-
ónov hostí. Cancún leží na dvadsaťsedem 
kilometrov dlhom a asi kilometer širokom 
ostrove v tvare sedmičky, na ktorom sa 
nachádza vyše sto hotelov s Karibským 
morom na jednej a lagúnou na druhej stra-
ne. Cancún leží v mexickom štáte Quinta-
na Róo a od Yucatánskeho polostrova ho 
oddeľuje len desať metrov vody.

Neľútostné slnko
Najobľúbenejšej dovolenkovej činnosti 

– pobytu pri mori a v mori – sa však treba 
venovať opatrne. Tropické slnko neľútost-
ne opaľuje aj v tieni, a preto neslobodno 
zabudnúť na opaľovacie krémy, aby ste sa 
nespálili hneď v prvý deň. Pobyt pri mori 
možno vhodne doplniť niektorou z turistic-
kých atrakcií, ktorých je tu bohatý výber. 
Priamo na pláži môžete využiť lietajúci 
balón ťahaný člnom, vodné skútre či 
vodné lyže.

Za najslávnejšími historickými pamiat-
kami – pyramídami – sa možno vydať do 
Chichén Itzá (celodenný výlet z Cancúnu) 

pod pyramídami

alebo do bližšieho Tulumu. Hosťom ich približuje 
aj kópia najslávnejšej pyramídy z Chichén Itzá 
na golfovom ihrisku Iberostar. V tejto replike 
veľkolepej stavby si okrem prezretia historických 
pamiatok môžete príjemne posedieť vo veľko-
priestorovom luxusnom bare, ktorý starostlivo 
stráži bájny had.

Dovolenka 
v Mexickom zálive
{ Text a foto Miroslava Dulová }
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Atrakcie pre turistov
Aj nepotápačov nadchne poldenný výlet Cesta 

džungľou (cena za osobu 55 USD). Môžete sa 
rozhodnúť pre jazdu na vodnom skútri alebo mo-
torovom člne, ktorý si sami šoférujete. My sme 
mali šťastie – tento výlet sme si vybrali v turistic-
kej kancelárii ležiacej trochu bokom od centra. 
Ukázalo sa to ako dobré rozhodnutie. V skupine 
bolo len niekoľko člnov a o to viac sa nám náš 
sprievodca mohol venovať. Rýchlou jazdou cez 
lagúnu pomedzi mangrovy sme sa dostali na 
kotvisko, kde sme sa stretli s ďalšími skupinami. 
Vybavili nás potápačskými plutvami, okuliar-
mi a trubicami, aby sme pozorovali nádherný 
podmorský svet koralov s množstvom tropických 
rýb. Patrili sme k šťastlivcom, ktorí mohli obdi-
vovať aj raju elektrickú. Na tento výlet sa môžu 
vybrať aj skutoční nešportovci. Sprievodca kaž-
dého účastníka spoľahlivo vytiahne naspäť do 
člna. Pobyt pri mori určite spríjemní aj prechádz-
ka džungľou na koňoch, ktorá vrcholí plávaním 
na koňoch v mori (cena za osobu 55 USD). Mohli 
sme jej vytknúť len to, že poskytnuté informácie 
neboli celkom presné. Čas nezahrnoval dobu 
potrebnú na prepravu na miesto a z miesta 
výletu a nástup a výstup skupín ubytovaných 
v rôznych hoteloch. Zaujímavý je aj celodenný 
kombinovaný výlet, pri ktorom je návšteva histo-
rických pamiatok spojená s plávaním s delfínmi. 
Na svoje si prídu aj golfoví nadšenci – aj v tejto 
turistickej oblasti je vybudovaných viacero 
výborných ihrísk. Buďte však pripravení na pre-
kvapenie vo forme veľmi vysokých hráčskych 
poplatkov, ktoré by skutočne len málokto čakal 
práve v Mexiku.Mexiko
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Ochutnajte Mexiko!
Po príjemne strávenom dni príde vhod dobrá večera s typickými mexickými 

špecialitami. Môžu to byť napríklad tortilly, placky z kukuričnej múky, ktoré 
chutia výborne s guacamole, avokádovým pyré s cibuľou, rajčinami a cesnakom. 
Vynikajúce sú enchiladas, placky s mäsom a zeleninou, alebo sopa de limas, 
yucatánska citrónová polievka. Určite nevynechajte špecialitu ceviche, marino-
vané surové plody mora s citrónom. K nim možno len odporučiť mexické pivo 
cerveza, podávané s citrónom, tequillu, mezcal s červíkom či piňakoládu a na 
záver kávový likér Kahlua a Tía Mariá. A potom sa už možno vybrať za nočným 
životom do jedného z mnohých podnikov ponúkajúcich zábavu až do skorého 
rána priamo v Cancúne. Vo vrcholnej sezóne sa však odporúča rezervácia, inak 
budete musieť vystáť hrozivo dlhý rad na lístky.

Zopár rád pre turistov
Cestovanie autom v okolí Cancúnu má isté re-

zervy. Problémy sú napríklad so značením – nie-
kedy hľadané informácie zbadáte až v poslednej 
chvíli a potom budete musieť, tak  ako mnohí 
ďalší turisti, po niekoľkých kilometroch použiť 
obľúbenú mexickú značku retorno, otáčanie. Pri 
jazdení sa treba skutočne plne venovať riadeniu 
vozidla – často sa napríklad vyskytujú spomaľo-
vacie prahy, a to bez akejkoľvek výstrahy.

Všade môžete platiť americkou menou, 
v niektorých obchodoch kurz prepočítavajú 
podľa ofi ciálneho, v iných zaokrúhľujú vo svoj 
prospech. Dolármi môžete platiť aj v prostried-
koch hromadnej dopravy, lístky predáva vodič, 
vydá vám však v mexickej mene.

V Cancúne môžete veľmi dobre nakúpiť 
v nákupnom stredisku Isla s bohatým výberom 
a v luxusnom nákupnom stredisku na Plaza 
Kukulcán v hotelovej zóne. V bežnom supermar-
kete sú ceny v priemere nižšie ako v Spojených 
štátoch amerických. Nízkorozpočtoví turisti 
vyhľadávajú Mercado 28 v centre Cancúnu, 
na ktorom môžu využiť svoje vyjednávacie 
schopnosti. Možno tu kúpiť skutočne originálne 
suveníry typické pre mexické umelecké remes-
lá, napríklad výrobky z dreva, kovu, keramiky 
či kože.

V celej nami navštívenej turistickej oblasti 
Cancúnu je o bezpečnosť turistov veľmi dobre 
postarané. Zodpovedné orgány sa snažia, aby sa 
turisti skutočne nemuseli obávať nepríjemných 
zážitkov spojených s krádežami a podobnou 
kriminálnou činnosťou a odchádzali domov 
veľmi spokojní. 

Personál pracujúci v tejto oblasti je na kontakt 
s turistami pripravený aj jazykovo. Bez problé-
mov sa dohovoríte po anglicky či nemecky.

Dovolenku v Mexiku v Cancúne možno nao-
zaj len odporučiť. Všetky potrebné informácie 
nájdete na www.visitmexico.com. A poznámka 
na záver: Týždeň ubehne veľmi rýchlo a len veľ-
mi ťažko sa dajú zosúladiť návštevy historických 
pamiatok, využitie turistických atrakcií a prí-
padné športové záujmy, napríklad golf, v takom 
krátkom čase. Odporúčame preto naplánovať si 
dlhšiu dovolenku, trvajúcu aspoň dva týždne.

Návštevu pyramíd odporúčame v Chichén Itza. 
Tento najväčší a najzachovalejší pyramídový kom-
plex v Mexiku sa nachádza stodvadsať kilometrov 
na východ od hlavného mesta Yucatánu, Meridy. 
Mesto ukryté pod bujnou vegetáciou objavili až 
v roku 1850. Navštíviť v ňom treba určite Kukulcá-
novu pyramídu (El Castillo).  Stotridsať kilometrov 
južne od Cancúnu leží chrámové mesto Tulum, vy-
budované v jedenástom storočí, s hlavnou dominan-
tou El Castillo, ktorá sa týči nad skalnými útesmi. 
Pri návšteve pyramíd treba počítať s mimoriadne 
vysokými dennými teplotami.

Mexiko


