
Vstupní formality 

 

Platí oboustranně bezvízový styk pro pobyt max. 90 dnů 

 

Placení 

 

V městečku jsou dvě banky. Pokud chcete měnit dolary za pessos (cca 1:10) musíte mít v 

bance sebou pas. Z bankomatu je výběr bez problému. Platba pessos vyjde o něco levněji, ale 

skoro všude je možno platit i dolary. Euro v bance vyměníte taky, ale kurz je méně výhodný 

než u dolaru. 

 

České mobily fungují normálně a internet pointy jsou na každém rohu, cena je cca. 5 Kč za 15 

minut.  

 

Nakupuje se v místním supermarketu (pivo stojí asi 1 dolar). Jíst samozřejmě můžete i v 

restauracích, ceny za hlavní jídlo se pohybují od 4-12 dolarů. Pivo v restauraci stojí 3 dolary.  

 

Očkování 

 

Na cestu do Mexika není předepsáno žádné povinné očkování, přesto doporučujeme očkování 

proti hepatitidě a zkontrolovat tetanus, jako ostatně vždy při cestách do zahraničí. Ostatní 

očkování jsou pro vaši informaci.  

 

1) Hepatitida A a B (očkovací látka TWINRIX, 3 dávky, cena 

pro dospělé /pro adultis/ je cca 3.120,- Kč)  

Očkovací schema: po první dávce druhá za měsíc a třetí za šest měsíců. 

2) Žlutá zimnice (očkovací látka STAMARIL inj., 1 dávka, 

cena cca 330,- Kč. 

Očkování je nutno provést nejméně 10 dní před cestou. 

3) Břišní tyfus (očkovací látka TYPHIM-Vi inj, 1 dávka 

cena cca 410,- Kč).  

Očkování je nutno provést 2 týdny před cestou. 

4) Nutno zkontrolovat očkování proti tetanu!!! Je-li poslední očkování před 10 lety je nutno 

přeočkovat 1 dávkou (očkovací látka ALTEANA inj., hradí pojišťovna), je-li poslední 

očkování před 15 lety je nutno se nechat přeočkovat 3 dávkami, buď řádně, to je po první 

dávce druhá za 2-3 měsíce a třetí za 6 - 10 měsíců, nebo ve zkráceném režimu, to je po první 

dávce druhou již za měsíc a třetí za 6 měsíců. Již dvě dávky dostatečně účinně chrání proti 

jinak smrtelnému tetanu. 

5) Je nutno zkontrolovat očkování proti záškrtu (mělo by být z dětských let). 



6) Malárie: nebudete se pohybovat v malarické oblasti, takže preventivní užívání přípravků 

zvažte. 

Možno brát počas pobytu DELAGIL tbl., 2 tablety 1x týdně, první dávku 1 týden před 

příletem do rizikové oblasti, v užívání pokračovat 1 měsíc po odletu z ohrožené oblasti. (cena 

cca 37,- Kč 30 tbl.- vázáno na předpis). Po čas užívání není vhodné kontumovat alkohol. 

Další možností je přípravek Lariam, který se bere až po vypuknutí příznaků.  

 

Důležitá informace:  

Očkování provádí obvodní lékaři (tetanus, záškrt), Centrum cestovní medicíny, Havelská 14, 

PRAHA 1, tel.: 222 094 121, 

Zdravotní ústav - oddělení cestovní medicíny, Myslíkova 6, PRAHA 2, tel.: 224 910 757 

ORIENTAČNÍ CENY ZA JÍDLO A PITÍ 

 

Pivo........................15 Kč 

Voda 1,5l..................7 Kč  

Zmrzlina.................10 Kč 

Tortilla.....................5 Kč 

Banány 1Kg..............5 Kč 

Míchaný nápoj.........35 Kč 

Tequila.................100 Kč 

   

TEPLOTY v °C 

 

   
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Nejvyšší teplota 28 29 32 33 34 33 33 33 32 31 29 28 

Nejnižší teplota 17 17 19 21 22 23 23 23 23 22 19 18 

Teplota vody 25 25 26 26 27 27 28 29 29 28 27 26 

Délka slun. svitu 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 5 5 

Deštivé dny 8 6 4 4 8 13 12 12 16 14 10 10 

Relativní vlhkost 70 66 65 61 63 73 72 74 76 75 71 70 

 


