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WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2017 roku 
postanowiłam wybrać się do Meksyku, 
aby stanąć na szczycie jednego  
z meksykańskich wulkanów 
Iztaccihuatl. 
 
Ponieważ ostatnimi czasy Meksyk  
stał się atrakcyjnym kierunkiem 
wyjazdowym, nie tylko ze względu na przepiękne plaże i nadmorskie kurorty, ale 
również ze względu na wulkaniczny górski krajobraz, dlatego też postanowiłam 
przygotować przewodnik, który ułatwi także i Tobie zorganizowanie wyprawy do 
Meksyku na wulkan Iztaccihuatl. 
 
W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po 
kroku zorganizować całą wyprawę. Dzięki zawartym informacjom przygotujesz plan 
wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy budżet. A wszystko bez 
stresu i tracenia czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji w internecie. 
 
Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na wulkan 
Iztaccihuatl możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com 
 
Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 
 
Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 
www.magdalenaboczek.com 
 

 
 
Z górskimi pozdrowieniami, 
Magdalena Boczek 
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Meksyk – Iztaccihuatl  
Iztaccihuatl (5230 m n.p.m.) stratowulkan położony w meksykańskim paśmie kordyliery wulkanicznej. 
Jest to trzeci co do wysokości szczyt Meksyku po wulkanie Pico de Orizaba (5636 m n.p.m.)  
i Popocatepetl (5452 m n.p.m.). 

Wulkan Iztaccihuatl składa się z czterech liniowo ułożonych stożków wulkanicznych. Cały masyw 
zajmuje powierzchnię 450 km2. Wulkan leży na północ od aktywnego wulkanu Popocatepetl, od 
którego oddziela go przełęcz Paso de Cortes.    

Nazwa wulkanu Iztaccihuatl w języku Indian oznacza „biała kobieta” i pochodzi od 
charakterystycznego kształtu wulkanu przypominającego leżącą kobietę. Poszczególne wierzchołki 
kojarzą się z głową, piersiami czy nogami. 

Wulkan Iztaccihuatl w historii odgrywał istotną rolę w miejscowych kulturach jeszcze przed 
kolonizacją hiszpańską, czego dowodem są pozostałości na zboczach wulkanu kompleksu 
świątynnego, gdzie składano także ofiary z ludzi. 

Z wulkanem Iztaccihuatl związana jest legenda azteckiej mitologii o wojowniku Popocatepetl  
i księżniczce Iztaccihuatl, którzy będąc niegdyś ludźmi byli zakochani w sobie. Według legendy 
księżniczka Iztaccihuatl, dowiadując się o śmierci swojego ukochanego, umiera z rozpaczy. Nie wie 
jednak o tym, że, jej ukochany wciąż żyje. Kiedy zakochany wojownik wrócił w wojny i dowiedział 
się o śmierci swojej ukochanej, zabrał jej ciało w góry, by tam pogrzebać siebie i ją. Bogowie widząc 
tą rozpacz postanowili zlitować się nad losem kochanków. Zmienili oboje w góry – uśpiony wulkan 
Iztaccihuatl i wyrzucający w gniewie chmury dymu i popiołu Popocatepetl. 

Ile czasu planować na wyjazd? 

Wejście na sam wierzchołek wulkanu Iztaccihuatl nie powinno zająć więcej czasu niż dwa dni, 
bezpośrednio spod bramy wejściowej do parku narodowego.  

Biorąc pod uwagę czas podróży z Europy do Ameryki Północnej oraz atrakcje turystyczne jakie oferuje 
Meksyk warto w tym kraju zostać co najmniej dwa tygodnie. Jest to optymalny czas aby 
zaaklimatyzować się przed wyjazdem w góry, zwiedzić pobliskie azteckie piramidy i trochę 
poplażować m.in. nad Zatoką Meksykańską. 

Dojazd z Polski  
Samolot 

To najszybsza opcja dotarcia się do Ameryki Północnej, w tym także do Meksyku. Niestety do 
Meksyku nie ma bezpośrednich lotów z Polski. Dlatego też należy liczyć się z międzylądowaniem na 
terenie któregoś z krajów europejskich lub pozostałych krajów Ameryki Północnej. Zarówno do 
Kanada, jak i USA z Polski realizowane są loty bezpośrednie. 

W Meksyku loty międzynarodowe obsługiwane są m.in. przez największe w kraju lotnisko w Mexico 
City (Miasto Meksyk) w stolicy kraju, gdzie obsługiwanych jest 32 linii lotniczych do ponad 100 
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miejsc na całym świecie. Port ten jest drugim po Brazylii najbardziej ruchliwym portem lotniczym 
Ameryki Łacińskiej. Port lotniczy obsługuje też loty krajowe. 

Lotnisko położone jest 5 km od centrum stolicy i można do niego dostać się za pomocą taksówki, metra 
lub autobusu. 

Ceny lotów z Polski do Meksyku są zróżnicowane i kosztują ok. 4000 zł w obie strony. 

Warto pokusić się o wylot w mało turystycznym okresie, ponieważ promocje lotów bywają bardzo 
korzystne, a sam Meksyk można odwiedzać przez cały rok. Warto też zainteresować się cenami lotów 
charterowych, bowiem Meksyk to także atrakcyjne miejsce dla turystyki zorganizowanej i wśród 
zwolenników plażowania. 

Transport na miejscu 
Autobus 

Najpopularniejszym środkiem transportu na dłuższych trasach w Meksyku jest autobus. Autobusy 
dalekobieżne są wygodne i tanie, a przede wszystkim możemy nimi dojechać niemal w każdy zakątek 
kraju. Bilety obejmują rezerwację z miejscówką. Bardzo często na dłuższych trasach w czasie podróży 
organizowany jest postój w porze posiłku.  

Ceny autobusów kształtują się różnie, zarówno w zależności od rodzaju przewoźnika jak i trasy 
przejazdu oraz klasy cenowej.  

Wybierając się na wulkan Iztaccihuatl należy udać się na autobusowy dworzec centralny La TAPO  
w Mexico City, skąd odjeżdża autobus m.in. do miejscowości Amecameca. Koszt autobusu wynosi 30 
peso. 

Obok autobusów dalekobieżnych w Meksyku kursują także w poszczególnych większych miastach 
autobusy miejskie. To także popularny środek transportu w stolicy Meksyku, gdzie w godzinach 
szczytu autobusy są zatłoczone i ze względu na przepełnione ulice często stają w korkach. Koszt 
przejazdem komunikacją miejską to niecały 1 USD. 

Taksówka 

Taksówka to stosunkowo tani środek transportu w Meksyku. Koszt taksówki z lotniska do centrum 
Mexico City wynosi 250 peso. Koszt taksówki z autobusowego dworca centralnego La TAPO  
w Mexico City do centrum miasta wynosi 130 peso. 

Z uwagi na występowanie szybkich porwań turystów dla okupu należy unikać korzystania z taksówek 
bezpośrednio na ulicy. Zdecydowanie polecam rezerwować taksówkę w punktach autoryzowanych,  
w hostelach lub na dworcach autobusowych.  

Metro 

W Mexico City metro obsługiwane jest przez przewoźnika STC (Sistema de Transporte Colectivo). 
Poszczególne stacje metra mają niepowtarzalny wygląd. Na przykład na stacji Pino Suarez jest 
oryginalna świątynia aztecka okryta podczas budowy metra. Koszt przejazdu metrem jest 
porównywalny z kosztem przejazdu autobusem miejskim. W godzinach szczytu metro na 
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popularniejszych stacjach jest mocno przepełnione, dlatego też należy szczególne uważać na 
kieszonkowców. 

Samolot 

Lokalne loty obsługiwane są na terenie Meksyku przez krajową linię lotniczą Aeromexico. Samolotem 
można dostać się do większości największych miast Meksyku. 

Nocleg 
Hostel 

W Meksyku występuje bogata oferta noclegowa począwszy od  najtańszych hosteli skończywszy na 
droższych hotelach. Cena za nocleg w hostelu wynosi ok. 200 peso. W mniejszych miejscowościach 
wybór noclegu może być znacznie zawężony.  

Nocleg w hostelu w centrum Mexico City wynosi 200 peso za noc (Mexico City Hostel). 

Nocleg w miejscowości Amecameca wynosi 250 peso – pokój jednoosobowy z łazienką. (Hotel San 
Carlos). W miejscowości Amecameca jest tylko jeden hotel w centrum miasta. Standard hotelu jest 
bardzo słaby. Obsługa nie mówi w języku angielskim. 

Namiot 

Nie obszarze Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl można nocować w namiocie,  
w szczególności w drodze do schronu Grupo de Los Cien w przygotowanych platformach 
namiotowych lub wokół schronu bez dodatkowych opłat. 

Formalności 
Wiza 

Obywatele polscy wybierający się do Meksyku mogą przebywać na terenie tego kraju bez wizy do 180 
dni w celach turystycznych, prywatnych lub służbowych.  

Na terenie Meksyku nie ma obowiązku meldunkowego. 

Do Meksyku standardowo nie wwozimy roślin, nasion, mięsa i wędlin. Zakazem wywozu są objęte 
rzadkie gatunki zwierząt oraz przedmioty o wartości archeologicznej. Za posiadanie narkotyków lub 
ich obrót na terenie Meksyku grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. 

Zezwolenie  

Permit (zezwolenie na wejście do parku narodowego Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl 
gdzie znajduje się wulkan Iztaccíhuatl-Popocatépetl) jest obowiązkowe i kosztuje 32 peso za każdy 
dzień pobytu na terenie parku. Opłaty dokonuje się w kasie dość sporego budynku położonego w Paso 
de Cortes. Na miejscu można kupić kawę, magnesy na lodówkę i zostawić samochód na parkingu. 
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Kwestie bezpieczeństwa 
Na co uważać 

Co do zasady Meksyk można uznać za kraj bezpieczny. Jedyne zagrożenie stanowi przestępczości 
pospolita i napady z bronią w ręku, a sami Meksykanie nie są nachalni i natrętni. Ja poruszając się 
samotnie po centralnej części tego kraju czułam się na prawdę bezpiecznie.  

Należy unikać zatłoczonych uliczek i spacerów po mieście w godzinach nocnych. Należy uważać  
w środkach komunikacji miejskiej i korzystać z autoryzowanych taksówek, ponieważ w Meksyku 
popularne jest tzw. porywanie ekspresowe dla okupu. 

Należy unikać niektórych prowincji Meksyku wyszczególnione na stronie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, położonych na zachodzie i północy kraju przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki. Działają tam grupy przestępcze, które zajmują się m.in. produkcją i handlem narkotykami, 
uprowadzaniem i wymuszaniem, a także przemytem towarów i ludzi. Często na tych terenach dochodzi 
do porachunków między kartelami oraz policją lub siłami zbrojnymi. 

Meksyk leży w strefie aktywnej sejsmicznie. To kraj często nawiedzany przez trzęsienia ziemi, 
wybuchy wulkanów, zagrożeń huraganami oraz fal tsunami. O ile zagrożenie trzęsieniami ziemi 
występuje w Meksyku przez cały rok, to sezon huraganowy rozpoczyna się w czerwcu, a kończy  
w listopadzie. Warto ten okres wziąć pod uwagę planując datę wyjazdu. 

Zdrowie 

Wybierając się do Meksyku nie ma obowiązku posiadania szczepień, jednak podobnie jak w przypadku 
innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie.  

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych widnieje informacja o konieczności posiadania 
szczepienia przeciw żółtej febrze. Podczas mojego pobytu potwierdzam, iż nie ma wymogu posiadania 
takiego szczepienia. Przy przejściu granicznym nie było wymogu pokazywania żółtej książeczki 
zdrowia. Ponadto na stronie szczepieniadlapodróżujących.pl w wykazie szczepień nie ma wskazanego 
obowiązku szczepienia na żółtą febrę dla osób wybierających się do Meksyku.  

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 
powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu na 
możliwość wystąpienia objawów i samego obrzęku płuc. 

W Meksyku nie pijemy wody bieżącej z kranu, a jedynie butelkowaną, a w górach po przegotowaniu. 
Uważamy podczas stołowania się na mieście. Nie spożywamy potraw surowych i niektórych świeżych 
owoców i warzyw.  

W Meksyku istnieje ryzyko zachorowania na malarię w szczególności w regionach rolniczych  
i uprawnych. Poza tym w Meksyku występują również wirusy zika i chikungunya, które przenoszone 
są przez komary.  
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Pieniądze, internet i elektryczność 
Pieniądze 

Walutą Meksyku jest peso (MXN – peso meksykańskie). Na dzień przygotowania informatora średni 
kurs peso wynosi 1 MXN = 0,18 PLN. 

1 USD = 24,21 MXN     1 EUR = 26,36 MXN 

Peso meksykańskie dzieli się na 100 centavo i ma symbol $, który dopiero 15 lat później został 
zaadoptowany do waluty w Stanach Zjednoczonych. 

W dużych turystycznych miastach można w Meksyku płacić dolarami amerykańskimi. 

W większych centrach turystycznych akceptowane są karty kredytowe i płatnicze typu VISA  
i Mastercard oraz w ograniczonym zakresie American Express. 

Kurs przeliczeniowy waluty lokalnej w stosunku do dolara jest zbliżony w bankach jak i w kantorach. 
Nie ma znaczących różnic. Rekomenduję wymiany waluta w autoryzowanych kantorach lub  
w bankach. 

Internet 

W Meksyku nie ma problemu z dostępem do sieci bezprzewodowej w hotelach/hotelach. Wifi dostępne 
jest także w niemal każdej restauracji i kafejce. 

Telefon 

Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Oczywiście koszty połączeń i przesyłanych 
wiadomości zależą od taryfy operatora. Należy uważać z przesyłaniem danych, ponieważ taki koszt 
może być bardzo wysoki. 

Elektryczność 

Na terenie Meksyku napięcie wynosi 127 V i spotkamy wtyczki typu A z dwoma prostokątnymi 
bolcami.   

Klimat i pogoda 
Klimat 

W Meksyku głównie występuje klimat umiarkowany i suchy (pustynny). Co do zasady północna część 
kraju jest bardziej sucha i występują tutaj najwyższe temperatury w ciągu roku. Wschodnia i środkowa 
część kraju ma zdecydowanie umiarkowany i bardziej wilgotny klimat. Natomiast część południowa 
kraju charakteryzuje się największą zmiennością klimatu w różnych jego regionach od suchego po 
wilgotny. 

Największe opady w Meksyku występują w porze deszczowej która przypada na kalendarzowe lato, 
czyli od lipca do sierpnia. W niektórych regionach kraju granica pory deszczowej jest płynna i może 
ona przechodzić także w okres jesienny. 
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Warto też pamiętać, iż w okresie późno letnim na wybrzeżach Zatoki Meksykańskiej i Zatoki 
Kalifornijskiej oraz na wybrzeżu Oceanu Spokojnego występują huragany, w szczególności na 
Półwyspie Jukatan. 

Szczyty górskie w Meksyku, w szczególności te powyżej 5000 m n.p.m. są ośnieżone przez cały rok. 
Nawet w okresie najlepszym na wspinanie, czyli późną jesienią, należy liczyć się z dość mocnym 
zalodzeniem kopuły szczytowej. 

Sezon i pogoda 

Najbardziej popularny sezon wspinaczkowy na meksykańskie wulkany to okolice Bożego Narodzenia. 
Pora sucha w środkowej części kraju występuje od listopada do marca.  

Wiosną rozpoczyna się sezon większych opadów oraz opadów śniegu w wyższych partiach gór, ale  
i w tym okresie wspinanie jest możliwe. Zimą należy liczyć się z większym ośnieżeniem i oblodzenie 
szczytów. 

Przy wyborze terminu wejścia na wulkan Iztaccihuatl należy też, w miarę możliwości, unikać dni 
przypadających w weekendy. Ponieważ szczyt ten jest dość popularnym szlakiem pieszych wycieczek 
wśród miejscowej ludności.  

Ludzie, kultura, zwyczaje, język, kuchnia 
Język 

Urzędowym językiem Meksyku jest język hiszpański. Meksykanie mówią po hiszpańsku bardzo 
twardo, wyraźnie, jednak często wykorzystują różne znaczenia poszczególnych słów. 

Niestety znajomość języka angielskiego lub innych języków na terytorium całego kraju jest bardzo 
słaba. Za wyjątkiem agencji turystycznych lub większych ośrodków turystycznych. 

Kultura 

Meksyk to mieszanka kultury Indian oraz tradycji chrześcijańskiej. Nawet w dzisiejszych czasach 
współczesnych wciąż praktykowane są obrzędy pogańskie np. kult śmierci podczas religii katolickiego 
święta zmarłych. 

Ludzie 

Meksykanie są pomocni i chętni do rozmowy. Są też bardzo otwarci na ludzi i bardzo przyjaźnie 
nastawieni do turystów, w szczególności w mniejszych miejscowościach. 

Meksykanie są też bardzo weseli i towarzyscy. Kochają meksykańska muzykę, która można słuchać 
wszędzie na ulicach i autobusach. Są też niestety bardzo głośni i spontaniczni. Podobnie jak 
mieszkańcy Ameryki Południowej lubią gestykulować, dużo rozmawiać i tańczyć na ulicy.  

W niektórych miejscach należy pamiętać o napiwkach, które są mile widziane. 
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Kuchnia 

Kuchnia meksykańska to przede wszystkim warzywa, tropikalne owoce i mięso oraz ryby i owoce 
morza. Jednym słowem warto spróbować wszystkiego, ponieważ kuchnia meksykańska jest 
rewelacyjna, ale bardzo ostra, ale nie cierpka. 

Na pewno nie można przegapić popularnych tortilli, w szczególności tych z ciemniej maki 
kukurydzianej, oraz tacos z sosem salsa. 

Co warto zobaczyć? 
Meksyk to kraj w którym ciężko się nudzić. Każdy tu znajdzie coś dla siebie począwszy od 
współczesno – kolonialnej zabudowy miejskiej oraz pozostałej zabudowy po kulturze Indian, po 
trekkingi wśród wulkanów, przepięknych piaszczystych plaż zachęcających nie tylko do plażowania, 
ale także nurkowania.  

Mexico City 

Miasto Meksyk to stolica samego Meksyku oraz czwarta pod względem liczby mieszkańców (ok. 25 
mln) aglomeracja miejska na świecie. 

Współczesne miasto zostało wybudowane na pierwotnej osadzie Azteków (Tenochtitlan). Ówcześnie 
osada ta stanowiła stolicę i ośrodek całego Imperium Azteków, która została założona przez Indian w 
1325 roku na wyspie jeziora Texcoco, a następnie w wyniku powiększenia liczby mieszkańców została 
rozszerzona poprzez budę sztucznych pływających wysp. 

Kiedy Hiszpanie w 1521 roku zajęli stolicę Azteków, zburzyli większość budynków i świątyń,  
a z pozostałych materiałów wybudowali nowe Miasto Meksyk. 

W samym Mexico City można podziwiać współczesne budynki, jak i te o kolonialnych charakterze. 
Najstarsza część miasta, to także samo centrum współczesnego Meksyku. Region ten nosi nazwę 
Zocalo, gdzie znajdują się najważniejsze i najciekawsze atrakcje turystyczne miasta. To właśnie tutaj 
znajduje się barokowo – klasycystyczna Katedra Miejska. Ogromna, pięcionawowa budowla.  
Na ruinach byłego pałacu królewskiego Azteków położony jest Pałac Narodowy, obecnie siedziba 
władz Meksyku. Wokół samego placu Konstytucji (Zocalo) można podziwiać liczną zabudowę  
z okresu kolonizacji miasta, ciągnącą się wzdłuż dość sporych uliczek.  

Warto też będąc w stolicy Meksyku zobaczyć „pływające ogrody”. Są to trzcinowe łodzie, na których 
Indianie, już od czasów prekolumbijskich hodują rośliny. 

Polecam także odwiedzić najważniejszą budowlę sakralna Azteków – Tempo Mayor, położoną obok 
bazyliki przy placu Konstytucji. Świątynia miała postać piramidy o 60 metrowej wysokości. To m.in. 
w tej świątyni składano ofiary z ludzi poprzez wyrwanie serca w celu zapewnienia sobie pomyślności 
społeczeństwa wśród bogów. 

Niedaleko centrum miasta Meksyk znajduje się odwiedzane przez liczne pielgrzymki Sanktuarium 
Matki Boskiej z Guadalupe. 
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Amecameca 

Miasto we wschodniej części stanu Meksyk, położone u podnóża pasma górskiego Sierra Nevada, 
gdzie znajdują się dwa wulkany Iztaccihuatl i Popocatepetl.  

Miasto Amecameca jest popularnym miejscem weekendowych wycieczek wśród lokalnych 
mieszkańców, ze względu na krajobrazy górskie, lokalne potrawy oraz inne atrakcje turystyczne  
w samym mieście. 

Największą atrakcja miasta jest Sanktuarium Señor del Sacromonta wraz z kościołem La Asuncion, 
wybudowane w 1564 roku.  

W centrum miasta Amecameca można spotkać zabudowę charakterystyczna dla okresu kolonialnego. 
Znajduje się tutaj w samym sercu miasta główny plac i rynek miasta, gdzie położone jest ogromne 
targowisko, w którym można zakupić niemal wszystko od ubrań, poprzez suweniry, pirackie płyty  
z filmami i muzyką oraz produkty spożywcze, w tym także egzotyczne owoce. Na targowisku działa 
sektor z punktami gastronomicznymi z lokalną meksykańską kuchnią. 

 Obecnie miasto Amecameca nazywana jest stolicą meksykańskiego alpinizmu. 

Iztaccihuatl  
Iztaccihuatl (5230 m n.p.m.) jest trzecim najwyższym szczytem Meksyku i siódmą najwyższą górą 
Ameryki Północnej. Ten wygasły wulkan o charakterystycznym kształcie przypomina leżącą kobietę, 
dlatego też wyróżnia się w jego masywie kilka mniejszych szczytów: Los Pies – stopy, Las Rodillas – 
kolana, La Barriga – brzuch, El Pecho – klatka piersiowa, El Cuello – szyja, La Oreja – ucho,  
La Cabeza – głowa, La Cabellera – włosy.  

Najpopularniejszą droga wejścia na szczyt Iztaccihuatl jest droga La Arista del Sol (Grzbiet Słońca). 
Trasa wejścia rozpoczyna się od „stóp” i „kolan”, a następnie prowadzi przez „brzuch” i „pierś”, aż do 
najwyższego szczytu. Pod względem technicznym wejście na szczyt nie jest trudne, ale podczas dość 
długiego podejścia, w szczególności w momencie wejścia na wierzchołek w dość szybkim tempie, 
może być odczuwalna jest różnica wysokości. 

Mimo, że szczyt nie należy do tych najwyższych, to jednak zalecam dobre zaklimatyzowanie się  
i przenocowanie w obozie wysokim na wysokości 4750 m n.p.m. 

Wulkan Iztaccihuatl położony jest w Parku Narodowym Iztaccihuatl – Popocatepetl. Aby się do niego 
dostać należy najpierw dotrzeć do Paso de Cortes (około 3800 m n.p.m.), dość rozległej przełęczy 
pomiędzy dwoma wulkanami, wciąż aktywnym Popocatepetl oraz właśnie wulkanem Iztaccihuatl. 
Następnie należy przedostać się do La Joya (nieco ponad 4000 m n.p.m.), gdzie rozpoczyna się pieszy 
szlak na Iztaccihuatl. 

Istnieje wiele sposobów dojazdu spod lotniska w Mexico City do Paso de Cortes. W tym celu należy  
z lotniska udać się na centralny dworzec autobusowy TAPO w stolicy Meksyku skąd odjeżdżają 
autobusy do miasta Amecameca. Ponieważ miejscowość ta jest położona blisko Miasta Meksyk mamy 
dość spory wybór autobusów, które odjeżdżają nawet co 15 minut. 
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W samej miejscowości Amecameca można przenocować np. w Hotelu San Carlos lub innym 
mniejszych prywatnych hotelach. Można też uzupełnić zapasy jedzenia, a przede wszystkim wody do 
picia.  

Z miejscowości Amecameca można przedostać się do La Joya za pomocą taksówki, która w jedną 
stronę kosztuje do 300 peso. Istnieje też możliwość dojazdu małym busem jadącym do Paso de Cortes. 
Jest to opcja znacznie tańsza, ale nie obejmuje przejazdu bezposrednio do La Joya.  

Z Paso de Cortes do La Joya poprowadzony jest dość widoczny szlak, a właściwie szutrowa i asfaltowa 
droga, która ma 8 km długości. W samej La Joya znajduje się spory parking oraz liczne chatki 
sprzedające ciepłe  przekąski, napoje i ewentualnie podstawowy sprzęt turystyczny. Należy liczyć się 
z tym, że są one tylko otwarte w weekendy, kiedy pod górą panuje dość spory ruch turystyczny. 

Do La Joya można przedostać się taksówką bezpośrednio spod lotniska w Mexico City. Koszt takiego 
przejazdu może wynieść ok. 75 USD za jedną osobę. W przypadku liczniejszej grupy warto 
zainteresować się zorganizowaniem większego środka transportu lub ewentualnie wynająć samochód 
z wypożyczalni, co też jest dość popularnym rozwiązaniem. 

Wjeżdżając do Parku Narodowego należy uiścić opłatę. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości 
opłat zostały opisane w niniejszym informatorze w rozdziale „Zezwolenie”. Brama przejazdowa  
w Paso de Cortes jest czynna tylko w ciągu dnia (m.in. od godz. 8:00 do godz. 18:00).  

Należy pamiętać, że na terenie parku położony jest aktywny wulkan Popocatepetl, dlatego też droga 
do Paso de Cortes może być czasami zamknięta. W szczególności, gdy wulkan jest bardzo aktywny  
i wydobywa się z niego dużo dymu. 

Zezwolenie można uzyskać bezpośrednio przy przekraczaniu granicy parku w Paso de Cortes lub  
w siedzibie Parku Narodowego Izta-Popo, mieszczącej się na głównym placu miasta Amecameca, 
niedaleko kościoła. Zezwolenie jest obowiązkowe. 

Schron Grupo de los Cien – 4750 m n.p.m. 

Od parkingu w La Joya szlak wiedzie dość wyraźną ścieżką stromo pod górę. Cała trasa do schronu na 
wysokość ponad 4700 m n.p.m. nie jest trudna, ale dość stroma i długa. Wiedzie głównie przez skały  
i niewielkie urwiska, gdzie rozmieszczone są gotowe usypane z kamieni platformy namiotowe. 

Schron Grupo de los Cien to blaszany niewielki budynek mieszczący na dwu piętrowych pryczach 
maksymalnie 20 osób. Wewnątrz znajduje się niewielki korytarz, mała półka na ustawienie kuchenki 
gazowej. W środku jest bardzo brudno. Wszędzie walają się śmieci i inne worki. W nocy zatrzęsienie 
myszy. W okresach szczytu należy wziąć pod uwagę brak miejsc. Warto rozważyć wyruszenie do 
schronu wcześniej, ewentualnie warto zabrać ze sobą  namiot. Namiot można bez problemu rozbić 
wokół schronu na przygotowanych platformach. 

Z La Joya do schronu Grupo de los Cien wiedzie ok. 4 km szlak. 

Iztaccihuatl - 5230 m n.p.m. – wejście na szczyt 

Podejście pod szczyt nie jest trudne i prowadzi głównie przez strome piargi lub progi skalne. Za to 
szlak jest dość długi i męczący, ponieważ droga wiedzie przez liczne szczyty pośrednie. Przed 
najwyższym wierzchołkiem należy przejść przez lodowiec, który nie jest stromy i nie posiada szczelin.  
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Na szlaku nie ma dostępu do wody pitnej. Należy się w nią zaopatrzyć najlepiej jeszcze w mieście 
Amecameca przed wyruszeniem do Paso de Cortes.  

Mniejsze butelki z wodą można kupić w Paso de Cortes lub w La Joya, ale tylko w zatłoczone 
weekendy. 

Informacje dodatkowe 
Co warto kupić 

W Meksyku jest dość spory wybór przeróżnych suwenirów z ceramiki i drewna. Warto zainteresować 
się także kocami, ponczem czy różnymi narzutami w charakterystycznych kolorowych wzorach. Poza 
tym smakosze tez znajdą coś dla siebie m.in. ostre przyprawy i dobrej jakości tequilę produkowana  
z agawy. 

Meksykańskie plaże 

Z uwagi na położenie Meksyku, kraj ten posiada bogata ofertę przepięknych plaży zarówno tych 
położonych od strony Pacyfiku, jak i z drugiego końca kraju nad Morzem Karaibskim. 

Od strony Pacyfiku spotkamy liczne i ogromne kurorty z bogata oferta hotelową, plażami z żółtym 
piaskiem. To idealne miejsce dla osób kochających szalone życie nocne. Miejscami z najpiękniejszymi 
plażami tej części Meksyku są Acapulco, Bucerias, Ixtapa, Huatulco, Sayulita czy Mazatlan.  

Wschodnia część kraju położona nad Morzem Karaibskim to propozycja dla osób, które poszukują 
mniejszych plaż i większego spokoju. Najpopularniejszym i największym kurortem tej części Meksyku 
jest miejscowość Cancun. Znajdziemy tutaj plaże z białym drobniutkim piaskiem, krystalicznie czystą 
wodę oraz piękne rafy koralowe. W Tulum można połączyć plażowanie ze zwiedzaniem, ponieważ 
znajduje się tutaj nadmorska twierdza majów. Warto też odwiedzić pobliskie wyspy, gdzie można 
podziwiać najpiękniejsze meksykańskie rafy na wyspie Cazumel oraz Isla Holbox. 

Meksykańskie piramidy 

Meksykańskie piramidy to budowle w kształcie piramid budowane przez ludy zamieszkujące ten 
region kontynentu z okresu prekolumbijskiego. Służyły celom religijnym, przede wszystkim 
wszelkiego rodzaju obrzędom składania ofiar, także tych z ludzi. W Meksyku znajdują się zarówno 
budowle pochodzące z czasów Azteckich, jak i z okresu Majów. Najpopularniejsze z nich to budowle 
na Jukatanie: Piramida Czarownika w mieście Uxmal, Chichen Itza i Piramida Kukulkana, El Castillo 
w Tulum, budowla, która nie tylko pełniła role religijne, ale także role strażnicy i latarni morskiej, oraz 
Palenque i Świątynia Inskrypcji w stanie Chiapas. Pozostałe popularne meksykańskie piramidy  
to Centrum Kultowe Monte Alban w stanie Oaxaca oraz Teotihuacan i Piramidy Słońca i Księżyca, 
położone niedaleko Miasta Meksyk.  

Przydatne adresy i strony internetowe 

Ambasada RP w Meksyku 

adres: Calle Cracovia 40, Colonia San Ángel, 01000 Ciudad de México 
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telefon: +52 55 5481 2050 

e-mail: meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

Telefon dyżurny 

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod 

numerami telefonów:  

z Meksyku: 04455 43771970 

spoza Meksyku: +52 1 55 43771970 

Szczepienia dla podróżujących 

https://szczepieniadlapodrozujacych.pl/ 

Noclegi w Meksyku 

Hostel Mexico City – Mexico City (gorąco polecam) 

http://mexicocityhostel.com/ 

 

Hotel San Carlos – Amecameca Główny rynek Zacalo (słaby, ale mały wybór) 

Calle Constitucion No. 10, Amecameca 

Więcej na temat wejścia na wulkan Iztaccihuatl 

https://www.summitpost.org/iztaccihuatl/150193 

Przykładowe ceny (2017 r.) 

Mexico City – Dworzec Autobusowy TAPO:  

Ciastko duże – 28 peso 

Kanapka – 23 peso 

Chipsy (małe opakowanie) – 15 peso 

Coca Cola (butelka mała) – 15 peso 

Amecameca: 

Dwudaniowy obiad (rosół, kurczak, sałata, avocado, napój – 1 litr, tortilla) – 50 peso 

Obiad (kurczak z ryżem w sosie słodko-pikantnym, 5 tortilli, 2 soki owocowe) – 80 peso 

Empanadas (duży – warzywa, krewetki, kraby, ośmiornice), coca cola (butelka mała) – 40 peso 

Sok z kokosa – 1 litr – 10 peso 

Banany (duże) – 3 sztuki – 3 peso 

Maracuja – 5 sztuk – 7 peso 

Banany (małe) – 16 sztuk – 10 peso 
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Spotkajmy się online 
 

 
 
 

 
 www.magdalenaboczek.com 

 
 
 

 
Facebook - Magdalena Boczek 

 
 
 

 
Twitter - @geotramper 

 
 
 

 
Instagram - @geotramper 

 
 
 

 
You Tube - Magdalena Boczek 

 

Inne przewodniki praktyczne znajdziesz  
na stronie: 
 

http://www.magdalenaboczek.com/przewodniki/ 
 

 


