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Předvolací číslo do Mexika: +52
Mexico City: +55

Hotely

Hotel Condesa DF
Báječný hotel, který stojí uprostřed 
Mexico City, ve čtvrti, která připo-
mína Soho. Kdo tu nebydlí, měl by 
sem alespoň zabloudit a dopřát si 
procházku po terasách.
102 Veracruz, Colonia Condesa,  
Tel.: 52412600, 
www.condesadf.com

Hotel Habita
První hotel v Mexico City s butiky 
navrhl Enrique Norten a patří mezi 
důležité mezníky tohoto milionového 
města. Navíc stojí v ulici pro Čechy 
významné.
201 Presidente Masaryk,  
Colonia Polanco, Tel.: 52823100
www.hotelhabita.com

Nákupy/Design

Chic by Accident
Co dělá francouzská značka v 
Mexico City? Nabízí exkluzivnost 
a tím přitahuje do města zákazníky 
z celého světa. Zkuste si nechat 
od Emmanuela ukázat jeho klasiky 
nábytku dvacátého století. Sbírka se 

nachází v horním patře a má muzej-
ní kvality. Rozhodně stojí za to si ji 
prohlédnout. 
180 Colima, Colonia Roma,  
Tel.: 55145123,
www.chicbyaccident.com

Galería Mexicana de Diseño
Prodávají zde známí mexičtí desig-
néři design a díla všech stylů. 
Galerie je především místem, kde 
získáte přehled o současném 
designu, ačkoliv naším favoritem je 
Héctor Galván.
13 Anatole France, 
Colonia Polanco,  
Tel.: 52800080,
www.galeriamexicana.net

Mob
Najdete tu mexický design 21. 
století. Pro případ, že byste se do 
jednoho kousku nábytku zamilovali, 
ptejte se po volném exempláři.
322 Campeche, Colonia Condesa,  
Tel.: 52867239,  
www.mob.com.mx

Nákupy/Móda

Arroz con Leche
Dětské oblečení, které jinde nena-
jdete: mexické, ručně šité, umělec-
ky vypracované. Název obchodu 
znamená doslova „rýže s mlékem“, 

protože mléčná rýže je určitě nejoblí-
benější pochoutkou malých dětí.
21 Pasaje Polanco Local, 
Colonia Polanco, Tel.: 54334365,
www.arrozconleche.com.mx

Des Folies de Mon Corps
Pierre nabízí kompletní obnovu 
šatníku od hlavy až po paty pro 
všechny, kteří se na to cítí. Butik má 
i vlastní kadeřnictví. V oddělení  
s oblečením najdete mimo jiné 
módu od Julie a Renaty a Nestora 
Osuny, což znamená, že návštěva 
„Folies“ je povinná pro všechny, 
které zajímá mexická modní scéna.
101C Orizaba, Colonia Roma, 
Tel.: 55143458

El Local
Tento obchod prodává díla skupiny 
mexických designérů, kteří před-
stavují modní avantgardu Mexico 
City. Tomu odpovídají návrhy Carla 
Férnandeze, které jsou jak tradiční, 
tak i neortodoxní. 
248 Amsterdam, Colonia 
Condesa, Tel.: 55649148

Juana de Arco
Jedinečný a heboučký výběr mexic-
kého spodního prádla, výhradně 
pro ženy.
14 Fernando Montes de Oca, 
Colonia Condesa, Tel.: 52120559

Kavárny/Snackbary

Caravanseraï
Hezká čajovna, staromódní a odpo-
činková, s koťátkem, které je tichou 
hvězdou salonu.
101A Orizaba, Colonia Roma,  
Tel.: 55112877

El Califa
Tento podnik není oblíbený jen přes 
den, ale je ideální pro noční probu-
zení po návštěvě barů. Otevřeno do 
4 hodin do rána. 
22 Altata

Nevería Roxy
Výborná domácí zmrzlina servírova-
ná v atmosféře šedesátých let. 
80 Mazatlán

Restaurace

Aguila y Sol 
Když už jste v Mexico City, 
rozhodně byste neměli dávat 
přednost mezinárodní kuchyni 
před domácí. Vaří tu tolik variant 

různých tradičních pochoutek. 
Mexická národní kuchyně je díky 
mnoha regionům jednou z nejroz-
manitějších na světě. Kuchařská 
celebrita Marta Ortiz Chapa to ve 
své restauraci dokazuje.
42 Avenida Molière,
Colonia Polanco, Tel.: 52818354

Contramar 
Máte rádi ryby? Pak sem musíte!  
Začněte s tostadas s tuňákem 
a budete ho chtít jíst pořád. 
Kdybyste měli chuť na něco jiné-
ho, může být bez starosti, restau-
race se otevírá kolem oběda  
a specializuje se na mořské plody. 
Vše tu chutná výborně. Jako důkaz 
nechť slouží tacos s garnelkami.
200 Durango, Colonia Roma, 
Tel.: 55143169

Izote
Izote je rival restaurace Aguila y Sol 
(která z nich je lepší, je velmi spor-
né) a nabízí regionální mexická jídla, 
jejichž inovativní příprava je dílem 
šefky kuchyně Patricie Quintany.
213 Presidente Masaryk,
Tel.: 52801671

Lamm Restaurant 
Do nádherného interiéru restau-
race Casa Lamm musíte alespoň 
nakouknout. Ale nezůstávejte za 
dveřmi. Světelné paprsky vás v pro-
vzdušněných prostorách dovedou 
až do krásného vnitřního dvorku. 
Výhled na pouliční dění je stejně 
skvělý jako kuchyně.
99 Álvaro Obregón, 
Colonia Roma, Tel.: 55148501

San Angel Inn
Tato restaurace rozhodně není  
z nejlevnějších, ale návštěva po 
celodenní prohlídce města se roz-
hodně vyplatí. Obzvláště doporuču-
jeme vynikající puntas de filete, na 
nichž si můžete pochutnat v příjem-
ném prostředí zahrady a vnitřního 
dvorku.
50 Diego Rivera, Colonia San 
Angel, Tel.: 56160537

Kluby/Bary

La Terraza
Terasový bar hotelu Condesa 
je hned vedle místního Hamam. 
Návštěva stojí za to, poskytne 
vám překrásný výhled na hrad 
Chapultepec z terasy baru.
102 Veracruz, Colonia Condesa,  
Tel.: 52412600
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Covadonga
Tento bar a restaurace (místní ho 
nazývají „Cantina“), je oblíbeným 
místem designérů, umělců a všech 
příslušníků místní kreativní scény.
Potkáte zde mimo jiné již usedlé 
nadšence domina a budete obslou-
ženi ve velmi ležérní atmosféře.
121 Puebla, Colonia Roma

Pasagüero
Nejlepší klub k seznámení nejen s 
divokou čvrtí El Centro, ale  
i s mexickou hudební scénou, která 
je plná energie. V krásných prosto-
rách tohoto klubu proudí pozitivní 
vibrace stejně jako Mezcal. 
33 Motolinía, Centro Historico,  
Tel.: 55124644

Tiki Bar
Kdo by si jen pomyslel, že mexická 
hudební fúze může tak dobře chut-
nat? Takže, na zdraví!
227 Querétaro, Colonia Roma,  
Tel.: 55842668

Zinco
Místo, kam si občas po vystoupení 
zajde jeden z bratrů Marsalisů na 
malý drink a při velkém štěstí si 
můžete vychutnat jeho improvizo-
vané vystoupení. Vynikající džezový 
klub s příjemnou zakouřenou atmo-
sférou. 
20 Motolinía, Centro Historico,  
Tel.: 55186369

tiPy Na DáRKy

Veselá loterie
„Lucha Libre 
Loteria“ je 
příjemná hra pro 
přátele binga  
a řeckořímského 
zápasení. 
Caravanseraï, 
101A Orizaba, 
Colonia Roma, 
Tel.: 55112877

Mobilní nábytek
Nábytek, který 
si můžete vzít 
hned s sebou:  
Pouf od Mob. 

322 Campeche, 
Colonia Condesa, 

Tel.: 52867239, 
www.mob.com.mx

Konečně bez červů
Nové druhy Mezcalu jsou stejně silné jako ty 
staré, ale bez červů.
Hotel Condesa DF Shop, 102 Veracruz, 
Colonia Condesa, Tel.: 52412600

Silná káva
Víc než dobrá káva. 
Směs, která je  
k dostání v kavárně 
„La Habana“, má 
revoluční nádech. 
62 Morelos,  
Colonia Juárez,  
Tel.: 55460255

Rychlé podrážky
Radost pro nohy. Pár limitovaných bot od 
D.F. Vans. Neskutečně pohodlné.
Miscelánea Naco, 126B Yautepec, Colonia 
Condesa, Tel.: 52861343

Sunset RestaurantHector Esrawe

Chic by accident

Joy Sex Shop 

Naco

El Milagrito


