
 

MEKSYK- pielgrzymka

Mexico City – Tula – Queretaro - Xochimilco – Guadelupe  - Teotihuacan –
Tenago del Air – Cacaxtla – Oaxaca – Monte Alban – Mitla – Tule – Puebla –

Cholula – Taxco – Cuernavaca – Acapulco – Quebrada - Guadelupe

Dzień 1: Spotkanie we Wrocławiu o godz. 02.00 , przejazd na lotnisko w Berlinie, odprawa bagażowo-biletowa i wylot o
godz. 10.00, lądowanie w Amsterdamie o godz. 11.35 i  następnie wylot do Meksyku o godz. 14.35. Lądowanie w
Mexixo City godz. 19.25, transfer do hotelu, obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 2: Śniadanie, zwiedzanie miasta Meksyk: Plac Trzech Kultur – Zocalo: Pałac Narodowy z freskami Diego Riwera,
Katedra Metropolitańska, Templo Major. Godzinny rejs w Xochimilco, po słynnych azteckich kanałach w towarzystwie
tradycyjnej muzyki i śpiewu Mariachis. Podczas rejsu obiad na łodziach. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 3:  Śniadanie, przejazd do Tuli – podziwianie słynnych Atlantów na szczycie piramidy. Przejazd do Queretaro –
zwiedzanie Wzgórza Dzwonów, akwedukt, stare miasto. Słynny Kościół Santa Cruz z nietypowym drzewem rodzącym
igły w kształcie krzyża. Obiad w lokalnej restauracji. Powrót do miasta Meksyk.

Dzień 4: Śniadanie, wizyta w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe połączona ze Mszą Święta. Wizyta w religijnym sercu
kraju, w Bazylice Matki Boże z Guadelupe: stara i nowa bazylika, Wzgórze Objawień, Templo del Pocito.  Przejazd do
słynnych piramid w Teotihuacan: Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Piramida Pierzastego Węża i zespoły pałacowe z
malowidłami. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie, przejazd do  Tenango del Air,  Msza św. i  spotkanie z polskimi księżmi Palotynami. Przejazd do
Cacaxtla,  wyjątkowa strefa archeologiczna z doskonale zachowanymi freskami. Zwiedzanie Oaxaca- miasto położone
na wysokości 1500 m., wraz ze stanowiskiem archeologicznym w Monte Alba zostało wpisane na listę UNESCO w 1987
r. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień  6:  Śniadanie,  zwiedzanie  prehiszpańskiej  stolicy  Zapoteków,  Monte  Alban.  Przejazd  malowniczą  drogą,  w
scenerii  charakterystycznych dla Meksyku kaktusów (krótka przerwa na zdjęcia)  do ośrodka Misteków w  Mitla.  Po
drodze  krótki  postój  przy  najstarszym  drzewie  Meksyku  w  miejscowości  Tule.  Podczas  dnia  wizyta  w  rodzinnej
fabryczce wytwarzającej mezcal i targi wyrobów indiańskich. Obiad w restauracji lokalnej. Nocleg.

Dzień 7: Śniadanie, przejazd do Puebli - najbardziej hiszpańskiego miasta Meksyku. Zwiedzanie kolonialnej  starówki:
kościół św. Dominika, Katedra.  Po drodze sesja w scenerii tak charakterystycznych dla Meksyku kaktusów, różnych
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odmian,  kształtów i  wysokości.   Następnie  przejazd  malowniczą  drogą biegnącą wzdłuż  słynnych wulkanów obok
symbolu konkwisty – piramidy w Cholula, największa objętościowo struktura, którą kiedykolwiek wybudował człowiek.
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień  8: Śniadanie.  Przejazd  do  „srebrnego  miasta”  Taxco.  Po  drodze  spacer  po  mieście  ,,wiecznej  wiosny”
Cuernavaca. Zwiedzanie Taxco: spacer po krętych uliczkach kolonialnego miasta. Czas wolny na odwiedzenie licznych
warsztatów oferujących wyroby ze srebra. Kolacja i nocleg w Taxco.

Dzień 9: Śniadanie, wyjazd do centrum Taxco charakterystycznymi taksówkami do  barokowego, uroczego kościoła Św.
Priscylii i Św. Sebastiana. Wczesnym popołudniem przejazd do najsłynniejszego kurortu Pacyfiku – Acapulco, wersja w
hotelu All Inclusive.

Dzień 10: Śniadanie.  Acapulco.  Plażowanie, wypoczynek (wersja All inclusive). Wieczorem przejazd na słynne skoki
Quebrada. Nocleg.

Dzień 11: Śniadanie. Acapulco. Plażowanie, wypoczynek (wersja All inclusive).

Dzień  12: Śniadanie,  w  godzinach  południowych  zwiedzanie  XVI  wiecznej  hacjendy  Vista  Hermosa-  historyczna
hacjenda przekształcona obecnie w  Powrót do Miasta Meksyk. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 13: Śniadanie, przejazd do Bazyliki w  Guadelupe. Wieczorem przejazd na lotnisko w Mexico City, wylot godz.
19.55.

Dzień 14: Przylot do Paryża godz. 13.35 następnie wylot o godz. 15.20, w Berlinie godz. 17.00. Transfer autokarem do
Wrocławia

ŚWIADCZENIA:
 przejazdy na terenie Meksyku
 zakwaterowanie w hotelach 3/4* wg programu, pokoje 2-os. z łazienkami
 wyżywienie wg programu
 bilety wstępów do zwiedzanych obiektów wg programu
 godzinny rejs w Xochimilco połączony z obiadem na łodziach 
 wjazd garbusami do centrum Taxco
 opiekę pilota oraz przewodnika
 obowiązkowe napiwki dla obsługi hotelowej, kelnerów w czasie posiłków, pokojowych w hotelach
 obsługa walizkowa w dniu przylotu
 ubezpieczenie KL: 30.000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 2000 PLN
 przelot z/do Europy
 transfer na lotnisko do/z Berlina 

Cena nie zawiera:
 Napiwki dla kierowcy i przewodnika lokalnego: 60 USD/os.
 Dopłata do pokoju 1- os, dla chętnych: 370 USD

UWAGI:
 Cena jest aktualna dla kursu dolara do 3,9 zł./ USD. W przypadku kursu wyższego niż 3,9 zł./USD 

ostateczna cena będzie przeliczona wg aktualnego kursu na miesiąc przed wylotem biorąc pod uwagę 
różnicę kursową.

CENA:  9700 zł.   TERMIN: 17.11 – 30.11.2020
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