PIELGRZYMKA DO MEKSYKU
DZIEN 1: 04.11 – 19.11.2019
Przylot do Miasta Meksyk, transfer do hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: ZOCALO – MUZEUM ANTROPOLOGII – XOCHIMILCO – 05.11
Śniadanie. Zwiedzanie centrum historycznego Mexico City (lista UNESCO) - stolicy Meksyku, a przed
konkwistą państwa Azteków, w programie: Zocalo – plac Konstytucji z barkową katedrą Metropolitana
- jedna z pierwszych świątyń powstałych zaraz po konkwiście Meksyku (msza święta), Pałac Narodowy
wzniesiony w miejscu pałacu ostatniego władcy Azteków – Montezumy, a w nim freski Diego Riviery,
siedziba urzędującego Prezydenta państwa Meksyk, ruiny Templo Mayor – dawnej świątyni Azteków.
Przejazd główną aleją miasta Paseo de la Reforma do Parku Chapultepec i zwiedzanie Muzeum
Antropologicznego (olbrzymie zbiory przedmiotów kultur prekolumbijskich, znalezionych na terenach
badań archeologicznych w całym Meksyku). Po południu przejazd do dzielnicy Xochimilco, słynącej z
największego w stolicy targu kwiatowego oraz kanałów wodnych. Przejażdżka ozdobnymi łodziami po
kanałach przy dźwiękach tradycyjnej muzyki i śpiewów mariachis. Po drodze do Xochimilco przejazd
obok stadionu Azteków, głównej areny Igrzysk Olimpijskich w 1968 r. i Mistrzostw Świata w piłce
nożnej w 1970 r. Kolacja na łodziach. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 3: PLAC TRZECH KULTUR – GUADALUPE – TEOTIHUACAN – 06.11
Po śniadaniu wizyta na Placu Trzech Kultur, miejscu ostatniego starcia konkwistadorów i Azteków, a
także związanego z krwawo stłumionym protestem studentów w 1968 r. Kościół św. Jakuba –
świątynia, w której Jan Diego (to jemu ukazała się Najświętsza Panienka) każdej sobty uczestniczył w
katechezie, a także miejsce przekazania biskupowi Zumarraga relacji z objawień Matki Boskiej.
Przejazd do Bazyliki NMP z Guadelupe patronki obu Ameryk i Meksyku. Zwiedzanie dawnej Bazyliki
– dzisiejsza Świątynia Przebaczenia Jezusa Chrystusa, Bazyliki współczesnej, w której znajduje się
Tilim Jana Diego z odbitym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, parafii Indian, miejsca pochówku
Jana Fdiego, ogrodów Tepeyac z fontanną Ofiarowanie, Kaplicy del Cerrito, Dawnego Klasztoru
Kapucynej, Kaplica Studzienki. Po mszy świętej czas wolny na indywidualną modlitwę i zakup
pamiątek. Następnie przejazd do Teotihuacan (lista UNESCO) – najważniejszego i największego miasta
Meksyku. Zwiedzanie imponujących ruin miasta: Cytadela Pierzastego Węża Quetzacoatla, Pałac
Pierzastych Muszli, Pałac Pierzastych Motyli, Aleja Zmarłych, Plac Księżycowy ze słynną Piramidą
Księżycową oraz Piramida Słońca - należących do największych piramid na świecie oraz Świątyni
Pierzastego Węża. Kolacja przy piramidach oraz czas na zakup pamiątek. Krótka wizyta w miejscu
produkcji pięknych wyrobów z kamienia wulkanicznego obsydianu i degustacja lokalnych trunków
Powrót do hotelu.
DZIEŃ 4: CACAHUAMILPA – TAXCO – ACAPULCO – 07.11
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd z Mexico City do tętniącego nocnym życiem Acapulco.
Wizyta w jaskini Cacahuamilpa. Przejazd do Taxco – stolicy srebra Meksyku i jednego z najbardziej
malowniczych miast Meksyku. Do dziś istnieją tu czynne kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie
z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich. Spacer po krętych uliczkach kolonialnego miasta
pełnych kolorowych kamieniczek. Nawiedzenie kapiącego złotem, barokowego kościoła św. Pryscyli i
św. Sebastiana – msza święta. Czas wolny na odwiedzenie licznych warsztatów oferujących wyroby ze
srebra. Wieczorem przyjazd do hotelu przy plaży w Acapulco. Zakwaterowanie. Serwis ALL
INCLUSIVE!
DZIEŃ 5: ACAPULCO - 08.11
Dzień wolny. Wypoczynek w najsłynniejszym kurorcie w Meksyku i popularnym na całym świecie nad
Oceanem Spokojnym. Plażowanie z możliwością skorzystania z wycieczki fakultatywnej. ALL
INCLUSIVE!

DZIEŃ 6: CHOLULA – TONATZINTLA – PUEBLA – 09.11
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Cholula, miejsca gdzie znajduje się największa
piramida Mezoameryki, która została pokryta ziemią, aby obronić ją przed Hiszpanami. Zwiedzanie
kościoła Tonantzintla z czasów konkwisty, zbudowanego na jednej z największych piramid świata.
Przy dobrej widoczności możliwość oglądania słynnej „pary wulkanów” - Popocatapetl i
Ixtacichuatl. Następnie przejazd do Puebla – starego miasta o kolonialnym charakterze.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 7: PEUBLA – GÓRY SIERRA MADRE – OAXACA – 10.11
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie najbardziej hiszpańskiego miasta Meksyku – Puebla,
zwanego „miastem aniołów” (lista UNESCO). Zobaczymy między innymi: Plaza de Armas, stare
miasto z kolonialnymi domami, kościół św. Dominika z Kaplicą Różańcową (msza święta) –
klejnot meksykańskiego baroku. Ulica słodyczy, pełne kolorów targowisko EL Parian, dzielnica
artystów Los Sapos. Dalej udamy się jedną z najpiękniejszych tras widokowych, wśród plantacji
kaktusów prowadzącą przez Góry Sierra Madre do Oaxaca (lista UNESCO) – miasta zbudowanego
z zielonego kamienia. Późnym popołudniem spacer po kolonialnej starówce. XVIII-wieczna katedra
z fasadą w stylu plateresco, kościół Santo Domingo, którego wnętrze zdobione stiukami należy do
najbogatszych w Meksyku. Wizyta w fabryce czekolady połączona z degustacją. Spacer po
kolorowym targu z owocami, warzywami i przyprawami. Czas wolny – wieczorny spacer
malowniczymi krętymi uliczkami kolonialnego miasta i spotkanie z pełną kolorów kulturą Indian.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 8: MONTE ALBAN – SANTA MARIA DEL TULE – TEHUANTEPEC – 11.11
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do najstarszej strefy archeologicznej w
Meksyku - Monte Alban (lista UNESCO). Monte Alban to starożytna stolica Zapoteków, jednego z
najwspanialszych zespołów piramid w Meksyku. Położona na 2000 m n.p.m. na sztucznie
zniwelowanym wzgórzu. Zobaczymy tzw. platformę północną i południową, boisko do gry w piłkę,
obserwatorium i Pałac Tancerzy. Po drodze krótki postój przy najstarszym drzewie Meksyku
(olbrzymi cyprys) o imponujących rozmiarach, które ma ponad dwa tysiące lat. Wizyta w
warsztacie produkującym słynny mezcal – wódkę z agawy z robakiem i targi wyrobów indiańskich.
Przejazd do Tehuantepec. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 9: KANION SUMIDERO – SAN JUAN CHAMULA – SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS – 12.11
Po śniadaniu wyjazd do Sumidero, malowniczego parku narodowego, w którym popłyniemy
motorówkami rzeką Grijalva. Wspaniała przyroda, niezapomniane widoki, skały wznoszące się
czasem nawet na wysokość 1000 m, różne gatunki ptaków - kormorany, jastrzębie i orły. Wizyta w
indiańskiej wiosce San Juan Chamula, gdzie można poczuć atmosferę codziennego życia
mieszkańców oraz ich barwne tradycje. Następnie spacer po stolicy zapatystów San Cristobal stolicy „indiańskiego” stanu Chiapas. „Hiszpańskie centrum” skupione wokół głównego placu
(zocalo), katedra, barokowy kościół Santo Domingo (msza święta), przy którym znajduje się plac ze
straganami, gdzie okoliczna ludność sprzedaje rękodzieło. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 10: ZINACANTAN - PARK NARODOWY AQUA AZUL – PALENQUE – 13.11
Po śniadaniu WIZYTA W WIOSCE Indian Zinacantan. Przejazd do Parku Narodowego Aqua
Azul - chwila wytchnienia przy błękitnych kaskadach wodnych, dzięki dużej zawartości minerałów.
Możliwość kąpieli i spacerów wzdłuż kaskad. Podziwianie wspaniale wkomponowanego w dżunglę
wodospadu Misol Ha. Następnie przejazd do Palenque. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 11: PALENQUE - CAMPECHE – MERIDA – 14.11
Po śniadaniu zwiedzanie Palenque będącego jednym z największych atrakcji Meksyku (lista
UNESCO). Arcydzieła architektoniczne starożytnych Majów wznoszą się na wzgórzach

porośniętych tropikalnym lasem. Zwiedzanie stanowiska archeologicznego - miasta opuszczonego z
nieznanych powodów przez Indian w X w. ponownie odkrytego dopiero w XVIII w. Świątynia
Inskrypcji, wspaniały Pałac Królewski z licznymi komnatami i korytarzami pokrytymi
płaskorzeźbami, Świątynie Słońca i Krzyża (datowane na VII w.) z licznymi inskrypcjami.
Zwiedzanie Campeche, stanowiące żywe muzeum czasów kolonialnych i republikańskich. Spacer
po odrestaurowanym historycznym centrum (lista UNESCO). Baszty, pozostałości po murach
miejskich oraz piękne odnowione wielobarwne kamieniczki nadają miastu specyficzną,
romantyczną atmosferę. Przyjazd do Meridy, kolonialnego miasta na zachodzie półwyspu Jukatan.
Wieczorny spacer malowniczymi uliczkami. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 12: IZAMAL – CHICHEN ITZA – CANCUN – 15.11
Po śniadaniu przejazd do najważniejszego sanktuarium na Yucatanie – Izamal. Zwiedzanie
dominikańskiego klasztoru Matki Boskiej Jukatańskiej (msza święta). Przejazd do Chichen Itza,
najbardziej intrygującego miasta Majów na całym półwyspie Jukatan (lista UNESCO). Zwiedzanie
wspaniałego kompleksu min. schodkową piramidę Cuculcana o wysokości ponad 55 m, ścianę
trupich czaszek, Świątynię Tysiąca Wojowników, boisko do gry w pelotę i obserwatorium
astronomiczne. Zwiedzenie jednej z wielu na Jukatanie studni krasowych – możliwość kąpieli w
kryształowo czystej wodzie Cenocie Ik Kil. Przyjazd do Cancun i zakwaterowanie w hotelu. Serwis
ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 320 km).
DZIEŃ 13-14: CANCUN – 16-17.11
Dzień wolny. Całodzienny wypoczynek na wspaniałych plażach nad Morzem Karaibskim.
Możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej.
DZIEŃ 15: CANCUN – MEXICO CITY 18.11
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko w Cancun i wylot do Europy.
DZIEŃ 16: - 19.11. Przylot do Berlina ,transfer n miejsce zbiorki, zakończenie pielgrzymki.
CENA ZAWIERA:
- hotele 4*, pokoje dwuosobowe i jednoosobowe
- śniadania i obiadokolacje, all inclusive w Acapulco i Cancun
- napiwki w hotelach i restauracjach
- transfery i transport klimatyzowanym autobusem
- bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu
- codzienne Msze Święte
- przewodnika-pilota po polsku w części objazdowej
CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do posiłków, oprócz opcji all inclusive
- napiwków dla kierowcy i przewodnika (ok 40 usd/pax)
PROPONOWANE HOTELE:
Miasto Meksyk: Royal Zona Rosa
Acapulco: El Cano
Oaxaca: Hacienda La Noria
Tehuantepec: El Calli
San Cristobal: Catedral
Palenque: Villas Kin Ha
Merida: Residencial
Cancun: Blue Bay Grand Esmeraldas

