
  

Sanktuarium Świętego Józefa 
Pl.  Św. Józefa 7  62-800 Kalisz 

tel. 62 757 58 22 
organizuje i zaprasza na 

 
 
 
 
 

 
 
 

MIASTO MEKSYK – GUADALUPE - TEOTIHUANACAN - PUEBLA - CHOLULA – TONANTZINTLA – 
CUERNAVACA – TAXCO - CACAHUAMPILA - ACAPULCO – GUADALUPE - MIASTO MEKSYK 

 

TERMIN:  17.01 - 28.01.2016 r. 
 
 
Dzień 1:  Wylot z Polski 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie (w godzinach rannych). Wylot do Meksyku z przesiadką w Paryżu (lub innym 
europejskim lotnisku). Przylot do miasta Meksyk w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu. Lekka kolacja. Nocleg 
w Mieście Meksyk. 
 
Dzień 2:  Miasto Meksyk  
Rano po śniadaniu zwiedzanie Miasta Meksyk, wzniesionego w miejscu dawnej stolicy Imperium Azteków. Zobaczymy 
Zocalo czyli centrum współczesnego Meksyku, Katedrę, Muzeum Antropologiczne, Pałac Prezydencki. Przejazd do 
Xochimilco, na pływające ogrody. Rejs gondolami w rytm muzyki mariachi przy lokalnych przekąskach. Wieczorem 
powrócimy do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
  
Dzień 3:  Guadalupe  
Po śniadaniu udamy się do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe, które jest największym Sanktuarium Maryjnym na 
świecie. Msza Święta w jednej z kaplic na terenie Bazyliki. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na modlitwę i zakup 
religijnych pamiątek i prezentów. Powrót do Mexico City. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
 
 
 
Dzień 4:  Teotihuanacan, Puebla  
Po śniadaniu Msza Święta w kościele Santiago, na Placu Trzech Kultur, gdzie został ochrzczony św. Juan Diego. 
Następnie udamy się do Teotihuacan, które w języku Azteków znaczy „miejsce w którym ludzie zmieniają się w 
bogów”. To najbardziej znane w Meksyku centrum cywilizacji prekolumbijskiej sięgające swoją historią do II w przed 
Chrystusem. Zobaczymy słynną Piramidę Słońca, Piramidę Księżyca, Drogę Zmarłych. Po wrażeniach związanych ze 
zwiedzaniem, przejazd do miasta Puebla. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
Dzień 5:  Puebla, Cholula, Tonantzintla  
Rano śniadanie. Zwiedzamy Puebla, zwane „Miastem Aniołów”, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Zobaczymy historyczne centrum miasta z kolonialnymi domami, kościół Santo Domingo, Katedrę, lokalny 
bazar. Wyjazd do położonego w okolicy miasteczka Cholula. To właśnie tutaj znajduje się największa piramida na 
świecie, która dzisiaj jest porośnięta trawą i drzewami, a na jej szczycie Hiszpanie wybudowali kościół. W tym pełnym 



wrażeń dniu odwiedzimy też kościółek w wiosce Tonantzintla, który jest jednym z najwspanialszych przykładów w 
całej Ameryce łączenia sztuki kolonialnej i indiańskiej. Powrót do Puebla na nocleg. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 6:  Cuernavaca, Taxco  
Rano po śniadaniu wyjazd z Puebla. Przy dobrej pogodzie na horyzoncie pojawią się potężne wulkany: Popocatepetl i 
Ixtacihuatl. Zatrzymamy się w Cuernavaca, nazywanym  "miastem wiecznej wiosny", ze względu na niezwykle 
łagodny klimat. Zobaczymy Katedrę oraz Stare Miasto. Następnie podróż do Taxco, pełnego uroku „miasta srebra”. 
Zwiedzanie Taxco. Wjazd na punkty widokowe, spacer starymi uliczkami, zwiedzanie przepięknego kolonialnego 
kościoła Santa Prisca. Dysponujemy też czasem na zakup pamiatek i wyrobów ze srebra – Taxco to po prostu raj dla 
miłośników zakupów. Obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 7:         Cacahuampila, Acapulco 
Po śniadaniu jedziemy do największych jaskiń Ameryki – Cacahuamilpa, które zwiedzamy z lokalnym pzrewodnikiem. 
Po południu przejedziemy do Acapulco. Pobyt i nocleg w hotelu z wyżywieniem All Inclusive. 
 
Dzień 8:         Acapulco  
Pobyt w Acapulco, “Perle Pacyfiku”, jak niegyś nazywano miasto. Wypoczynek, plażowanie. Po południu dla chętnych 
wycieczka fakultatywna - zwiedzanie miasta oraz udział w pokazach karkołomnych skoków do wody ze skał La 
Quebrada. Pobyt i nocleg w hotelu z wyżywieniem All Inclusive. 
 
Dzień 9:         Acapulco 
Czas wolny, wypoczynek. Dla chętnych wycieczki fakultatywne - przejazd nad słynną ze scenerii filmowych Lagunę 
Coyuca.  Wypoczynek przy otwartych plażach Oceanu Spokojnego. Pobyt i nocleg w hotelu z wyżywieniem All 
Inclusive. 
 
Dzień 10:        Acapulco  
Czas wolny. Wypoczynek w Acapulco. Fakultatywna wycieczka statkiem po zatoce Acapulco. Atrakcją jest oglądanie 
jedynego w swoim rodzaju podwodnego posągu Matku Boskiej z Guadelupe.  Pobyt i nocleg w hotelu z wyżywieniem 
All Inclusive. 
 
Dzień 11:       Guadalupe  
Przejazd autostradą do Mexico City. Ponowne odwiedziny Bazyliki Matki Bożej z Guadelupe. Czas na modlitwę i 
refleksję. Msza Święta. Transfer na lotnisko w Mexico City i o godz. .... wylot do Polski z przesiadką w Paryżu (lub na 
innym europejskim lotnisku).  
 
Dzień 12:        Powrót do Polski  
Przylot do Warszawy w godzinach popołudniowych. Zakończenie pielgrzymki. 

 
 

CENA ZA OSOBĘ W POKOJU 2-OSOBOWYM:  2 350 USD/os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENA  obejmuje: 
 

• Bilety lotnicze Warszawa –  Meksyk – Warszawa; 
• Opłaty i podatki lotniskowe; 
• Hotele lokalne 3* lub 4* (pokoje dwuosobowe) oraz lokalne 5* podczas pobytu w Acapulco (pokoje 2 

osobowe); 
• Wyżywienie:  Śniadania i obiadokolacje (wg programu); All Inclusive w Acapulco; 
• Transport i transfery podczas całej pielgrzymki klimatyzowanym autokarem; 
• Wszystkie bilety wstępu do atrakcji według programu; 
• Pilota polskojęzycznego i lokalnego przewodnika na całej trasie Pielgrzymki  (PILOT WYLATUJE Z GRUPĄ JUŻ 

Z POLSKI!) ; 
• Msze Święte w kościołach lub poza nimi; 



• Ubezpieczenie: KL, NWW, bagaż. 
 
Cena nie zawiera: 

- napojów do posiłków  (oprócz All inclusive w Acapulco); 
- wycieczek opcjonalnych w Acapulco (La Quebrada – około 35 USD i La Coyuca – około 65 USD oraz Rejsu po 

Zatoce Acapulco); 
- zwyczajowych, obowiązkowych napiwków (2 USD dziennie dla kierowcy i 2 USD dziennie dla lokalnego 

przewodnika) – łącznie ok. 50 USD od osoby; 
- dopłata do pokoju 1- osobowego (400 USD/osobę). 
- Transferu z i na lotnisko w Warszawie (istnieje możliwość jego zorganizowania przez Orlando Travel za 

dodatkowa opłatą); 
 

UWAGI:   

• Żadne rezerwacje nie zostały dokonane. 
• Ponieważ wycenę programu przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem czasowym względem jego realizacji, 

chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w razie wzrostu cen paliwa, opłat lotniskowych, kursu walut itp. podana cena 
może ulec zmianie.  Na miesiąc przed wylotem linie lotnicze aktualizują koszty przelotu – co może wpłynąć na 
cenę.  

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.  
• B.P. Orlando Travel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez linie lotnicze. 
• Hotele w Meksyku nie dysponują pokojami 3 – osobowymi.  Możliwe zakwaterowanie wyłącznie w pokojach 2 

– osobowych lub 1 – osobowych za dopłatą 400 USD/osobę.  
• Prosimy o zabranie paszportu ważnego minimum 6 miesięcy ! 

 


	Pielgrzymka do Meksyku 17.01.-28.01.2015r.

