Kod programu: MEXS

MEKSYK
Z wizytą u Matki Bożej z Guadalupe

Warszawa – Mexico City – Puebla – Villahermosa – Palenque – Agua Azul – San Cristobal –
Sumidero – Tehuantepec – Mitla – Oaxaca – Monte Alban – Taxco – Acapulco

Liczba dni: 14

Liczba noclegów: 12

Środek transportu:
samolot/autokar

PROGRAM WYJAZDU
I dzień (9.11. – piątek)
[Warszawa – Mexico City]
Zbiórka na lotnisku, odprawa paszportowo-bagażowo-biletowa. Wylot do Mexico City
z przesiadką we Frankfurcie. Po wylądowaniu w Mexico City transfer do hotelu, na
obiadokolację i nocleg.
II dzień (10.11. – sobota)
[Mexico City]
Po śniadaniu wyruszymy zwiedzić Mexico
City. Udamy się między innymi na plac
Tlatelolco, który stanowił najważniejsze
centrum handlowe w stolicy Azteków.
Zobaczymy również Plaza de la Constitucion,
który jest jednym z największych placów na
świecie (inna nazwa tego placu to Zócalo).
Obok niego znajduje się katedra, w której obejrzymy między innymi pełen złota ołtarz
królewski (Altar de los Reyes). Następnie wybierzemy się do Muzeum Antropologii, w którym
znajdują się znane na całym świecie eksponaty meksykańskich kultur prekolumbijskich. Po
południu przejedziemy do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, które jest jednym
z największych sanktuariów maryjnych na świecie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu na terenie
Mexico City.
FAKULTATYWNIE:
Mexico Show
Wieczorny pokaz muzyczno taneczny przedstawiający historię I kulturę Meksyku. Koszt: 40 USD/ os.

III dzień (11.11. – niedziela)
[Mexico City - Puebla]
Po śniadaniu udamy się do Teotihuacan – miejsca,
w którym znajdują się niezwykłe piramidy
prekolumbijskie, w tym słynna Piramida Słońca. Po
zwiedzeniu tego stanowiska archeologicznego,
wyruszymy autokarem w drogę do Puebla.
Wieczorny spacer po mieście. Po całym dniu czeka
na nas obiadokolacja i nocleg w hotelu w Puebla.
IV dzień (12.11. – poniedziałek)
[Puebla - Villahermosa]
Po śniadaniu przejedziemy autokarem na południe Meksyku, do miasta Villahermosa. Ta stolica

stanu Tubasco słynie z niepowtarzalnego muzeum w plenerze, w którym znajdują się
pozostałości po cywilizacji Olmeków. Obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu w okolicach
Villahermosa.
V dzień (13.11. – wtorek)
[Villahermosa - Palenque]
Piątego dnia przeżyjemy niezwykły czas w meksykańskiej dżungli. Po śniadaniu wyruszymy do
Palenque, gdzie znajdują się ruiny po świątyniach Majów. Jedną z najsłynniejszych piramid
schodkowych z Palenque jest Świątynia Inskrypcji, która została zbudowana jako grobowiec
króla – kapłana. Po zakończeniu zwiedzania udamy się do hotelu na obiadokolację i nocleg.
VI dzień (14.11. – środa)
[Palenque – Agua Azul – San Cristobal]
Po wczesnym śniadaniu wyruszymy do San
Cristobal – XVI-wiecznego miasta, które było
kiedyś stolicą Chiapas. Po drodze zobaczymy
Agua Azul – niezwykłe wodospady położone
w dżungli. Będziemy mieli również okazję
wykąpać się i wypocząć w ich otoczeniu. Po
dotarciu do San Cristobal udamy się na spacer,
po którym będzie na nas czekać obiadokolacja
i nocleg w hotelu.
VII dzień (15.11. – czwartek)
[San Cristobal – Sumidero - Tehuantepec]
Po śniadaniu przejedziemy autokarem w kierunku kanionu Sumidero, który będziemy
podziwiać podczas rejsu statkiem rzeką Grijalva, która jest położona w jego dnie. Po tej
niezwykłej przygodzie udamy się w dalszą podróż do przesmyku Tehuantepec, który położony
jest między zatokami Campeche i Tehuantepec. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
VIII dzień (16.11. – piątek)
[Tehuantepec – Mitla - Oaxaca]
Ósmy dzień tradycyjnie rozpoczniemy od śniadania, po którym udamy się do miejscowości
Mitla. W niej pójdziemy na prawdziwy meksykański targ oraz zobaczymy najstarsze drzewo
świata. Dodatkową atrakcją dnia będzie wizyta w tradycyjnej meksykańskiej bimbrowni.
Wieczorem w hotelu będzie na nas czekać obiadokolacja i nocleg.
IX dzień (17.11. – sobota)
[Oaxaca – Monte Alban - Taxco]
Po spędzonej nocy w Oaxaca i śniadaniu wyruszymy
do Monte Alban – dawnego ośrodka obrzędowego
Zapoteków. Po zwiedzaniu prekolumbijskich
pozostałości przejedziemy do Taxco, gdzie zjemy
obiadokolację i udamy się na nocleg w hotelu.
X dzień (18.11. – niedziela)
[Taxco - Acapulco]
Po śniadaniu wyruszymy do Taxco. Jest to jedno z najmniej zmienionych miast kolonialnych
Meksyku. Przez ponad 100 lat wydobywano tu srebro, stąd też jest ono powszechnie znane
jako „srebrne miasto”. Pod wieczór dojedziemy do Acapulco na obiadokolację i nocleg.

XI – XII dzień (19 - 20.11. – poniedziałek/ wtorek)
[Acapulco]
Po śniadaniu, chętni będą mieli możliwość plażowania i kąpieli, aby nabrać sił na powrót do
Polski. Nocleg i obiadokolacja w hotelu.
FAKULTATYWNIE:
Rejs po Zatoce Acapulco + oglądanie skoków ze skał La Quebrada
Rejs statkiem po Zatoce Acapulco z uświadczeniem willowej zabudowy nabrzeża; następnie
- przepłynięcie nad urwisko skalne La Quebrada. Czas trwania: ok. 4 – 5 godzin. Koszt: 50 USD/ os.

XIII/XIV dzień (21 - 22.11. – wtorek/ środa)
[Acapulco – Mexico City – Warszawa]
Ostatniego dnia po śniadaniu przejedziemy autokarem z hotelu do Mexico City. Stamtąd, po
odprawie paszportowo- biletowo- bagażowej, wylecimy do Warszawy (międzylądowanie we
Frankfurcie).
*Każdego dnia w programie przewidziana jest Msza Święta.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Cena uzależniona jest od terminu i szczegółowego programu pielgrzymki. W celu ustalenia
ceny prosimy o kontakt z Biurem Podróży „Pielgrzymuj.pl”.

Koszt wyjazdu: 5 950 PLN + 1150 USD/ os.*

*Cena obejmuje:
przelot samolotem w dwie strony (przesiadka we Frankfurcie),
przejazd komfortowym autokarem na terenie Meksyku (klimatyzacja, WC, DVD),
12 noclegów w hotelach*** lub innych obiektach noclegowych o podobnym
standardzie (pokoje 2-, 3-osobowe),
● 12 śniadań, 12 obiadokolacji,
● opieka licencjonowanego pilota,
● koszty biletów wstępu,
● przewodników lokalnych,
● ubezpieczenie NNW i KL,
● Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
● podatek VAT,
● upominek od Pielgrzymuj.pl.
●
●
●

Cena nie obejmuje:
●
●
●
●
●
●
●
●

posiłków i napojów na pokładzie samolotu, które nie są uwzględnione w cenie biletu
lotniczego
napojów do obiadokolacji,
dodatkowego wyżywienia
dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróży,
dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji,
dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenie chorób przewlekłych,
dopłaty do pokoju jednoosobowego,
wydatków osobistych.

