
Корисна інформація про країну Мексика 
 

Столиця: Мехіко. 

Час: Відстає від Київського на 8:00. З першої неділі квітня до жовтня – літній час (7 годин). 

Свята та неробочі дні: 16 вересня (День проголошення незалежності (1810 р.), 

1-2 листопада (День поминання померлих), 12 грудня (День Богоматері Гваделупе), 25 

грудня (Різдво). Крім цих свят, у країні відзначається Страсний тиждень (березень чи 

квітень); великою популярністю користується Карнавал, проходить він у березні чи 

лютому. 

Клімат: Субтропічний на півночі, тропічний на півдні. У районі Мексиканського нагір'я зазвичай 

прохолодніше, ніж на узбережжі, де температура повітря не опускається нижче +20°С навіть 

узимку. У північній частині Мексики взимку випадає незначний сніг. На курортах (Акапулько) 

температура від +22°С (взимку) до +35°С (влітку). Зазвичай розрізняють сухий і вологий сезони, 

які формуються під впливом тропічних циклонів, що приносять рясні опади, і іноді досягають 

руйнівної сили. Дощовий сезон триває з червня по вересень і особливо яскраво виражений на 

узбережжі Мексиканської затоки. 

Мова: Офіційна мова – іспанська (Мексика – найбільша іспано-мовна країна у світі). Крім цього 

місцеві етнічні групи розмовляють своїми рідними мовами (науатл, майя, отомі, сапотека та ін.). 

Широко розповсюджена англійська мова. 

Валюта: Грошова одиниця – Мексиканське песо. У обігу знаходяться банкноти номіналом 100, 

50, 20 і 10 песо і монети в 50, 20, 10 і 5 сентаво (центів). 1 песо = 100 сентаво (центів). Ввезення 

іноземної валюти не обмежене (декларація є обов'язковою), національною - не більше 5 тис. 

песо. Дозволено вивезення ввезеної іноземної валюти, національної – не більше 5 тис. песо. 

Обмін валюти: Банки працюють з 9.00 до 17.00 – у робочі дні та з 9.00 до 14.00 у суботу. У 

неділю банки не працюють. Валюту можна обміняти у великих готелях, в аеропортах, в офісах з 

обміну валюти. 

Митні правила: Заборонено ввезення: фруктів, овочів, м'ясних виробів, рослин, живців та 

насіння рослин, квітів; медикаментів, якими не користується пасажир; психотропних речовин; 

порнографічних видань. Заборонено вивезення: археологічних цінностей, антикваріату, 

рідкісних тварин та птахів, їх шкур та опудал, національної валюти понад 10 тисяч доларів 

США. Безмитне ввезення: особисті речі (одяг, предмети туалету тощо), цигарки – до 200 шт. 

(або до 50 сигар, або до 250 грам тютюну), спиртних напоїв - до 3 л, побутова техніка, фото-, 

аудіо-, радіо- та відеоапаратура, спортінвентар з 1 предмета на людину, сувеніри та подарунки, 

вартість яких не перевищує 300 доларів США.  

Електрика: Напруга у мережі 110/127 вольт. 

Зв'язок: Міжнародні дзвінки надзвичайно дорогі через високий податок – 49%. 

Рекомендується користуватися телефонним зв'язком, якщо є можливість оплати Вашим 

кореспондентом, навіть у цьому випадку до його рахунку додадуть високий податок за послуги. 

Магазини: Магазини працюють із 10.00. до 22:00. Перерва на традиційну "сієсту" з 14.00. до 

16:00. Можлива оплата кредитними картками. ПДВ (IVA) у Мексиці становить 15%. За законом 

він має бути включений у ціну, але у деяких дорогих готелях ціни наводяться без урахування 

податку. 

Національна кухня, напої: Мексиканська кухня славиться своїми кулінарними традиціями у 

всьому світі. Можливо, деякі страви спочатку здадуться вам дещо гострими, але ви все одно 

оціните їх смак. Як правило, національні страви не обходяться без принаймні одного з трьох 

типових компонентів: тортильяс (кукурудзяні коржики), квасолі та гострого перцю чилі. 

Закуски геніальні, як і все просте. Власне, більшість популярних закусок - начос, кесадильяс, 

такос, тостадос, чимічанги - це все ті ж прісні кукурудзяні коржики (не тільки з кукурудзи, а й з 

"імпортованої" іспанцями пшениці) з начинками з кукурудзи, квасолі, перцем, сиром, м’ясними 

фаршами з томатами, наприклад, пікадильйо. Поширені юшка з морепродуктами, бобовими, зі 

спеціями. На столі обов'язково має стояти сіль, чилі та тортильяс. Гарячі страви готують з 

кількох сортів м'яса, популярні гуляші «олія підрида», смажені яловичі стрічки з квасолевим 

гарніром карне асадо і навіть знамените, з приготування якого проводяться справжні 



чемпіонати, чилі кон карне. Знову ж таки гарячі коржики з начинками: нагадують наші 

пельмені або кулеб'яки емпанадас, що були колись простим омлетом, а потім перетворилися на 

своєрідні рулети енчіладас, товсті, як в'юки на спині осла, бурітос. Ну а для любителів давнини - 

ароматні тамалес, приготовлені на пару шматки кукурудзяного тіста, обгорнуті листом 

кукурудзяного качана і политі соусом на вибір. 

Найвідоміший мексиканський десерт - це солодкий королівський хліб роску де рейес, 

серцевина якого заповнюється сушеними фруктами, а всередину кладеться лялечка, що 

символізує Христа-немовля і настання фієсти. 

Чайові: Прийнято залишати у ресторанах, барах, носіям, таксистам тощо. – 10% від загального 
рахунку. 
Безпека: Зона готелів - це спокійна і надійна частина міста, але звичайні запобіжні заходи, як у 
будь-якому іноземному місті будуть не зайвими. 
Здоров'я: Більшість готелів, особливо високого класу, мають очищену та придатну для пиття 
воду, але рекомендується вживати питну воду в пластикових пляшках промислового розливу, 
яка продається у всіх продовольчих магазинах і барах. 

  Екстрені телефони: Поліція, швидка допомога, пожежна охорона та інші надзвичайні ситуації –         
06. 
 

Важливо!!!! 

-Водій на трансфері очікує не більше ніж 2 години після приземлення літака. У разі затримки просимо 

зателефонувати за вказаними контактними телефонами приймаючої сторони. 

-У разі прильоту в аеропорт Канкуна в Термінал 4 дуже важливо звернути увагу на вказівник "EXIT: 

TOUR OPERATOR / Вихід для туроператорів". Це поворот наліво. Справа в тому, що на початку є вихід 

тільки з вказівником «FAMILY AND FRIENDS ONLY / для гостей, які подорожують самостійно» і після 

цього – ліворуч є вихід «TOUR OPERATOR», де і знаходиться представник приймаючої сторони. Для 

зручності на фото вихід помічений червоною стрілкою. 
 

 
Просимо звернути увагу, в аеропорту по прильоту до Вас можуть підходити 
англомовні або іспаномовні громадяни, які: 
- представляються співробітниками приймаючої компанії; 
- пропонують допомогу із трансфером; 
- дзвонять по мобільному телефону у присутності клієнта нібито до офісу компанії 
приймаючої сторони; 
- після розмови повідомляють, що наступний трансфер буде через тривалий 
проміжок часу; 
- пропонують організувати трансфер негайно без будь-якого очікування, оплата 
готівкою 
- гарантують, що приймаюча компанія компенсує вартість трансферу; 



НЕ ДОВІРЯЙТЕ незнайомим особам та НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ їхніми послугами. 
У разі виникнення будь-яких питань/сумнівів, якщо не можете зорієнтуватися в 
новому терміналі аеропорту, переконливо просимо НЕПОМІТНО зв'язуватися з 
представником приймаючої компанії за вказаними в програмі туру телефонами. 
Повідомляємо Вас, що приймаюча компанія не несе відповідальності за ненадання 
трансферу у вищевказаних випадках!!! 
- Обов'язкова оплата на місці готівкою у місцевій валюті (мексиканський песо) при 
заселенні в готель на стійці реєстрації: у зоні Плайя дель Кармен / Рив'єра Майя 
(Playa Del Carmen / Riviera Maya) у розмірі 40 песо (близько 2 доларів США) за номер/ 
добу; у зоні Канкун (Cancun) у розмірі 50 песо (приблизно 2,64 долара США) за 
номер/добу. 
- При виїзді з Мексики ви повинні зареєструвати Ваш виїзд у Міграційній службі.



 


