Pielgrzymka do Matki Boskiej z Guadalupe
08.11. – 21.11.2022
DZIEŃ 1 PRZYLOT – MIASTO MEKSYK
Przylot do stolicy Meksyku Odprawa paszportowo bagażowa, spotkanie z
przewodnikiem, transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Mieście
Meksyk.
DZIEŃ 2 GUADALUPE – TEOTIHUACAN
Śniadanie, przejazd do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe. Zwiedzanie tzw.
Miasteczka Matki Bożej, na które składają się piękne kościoły i kaplice związane
z kultem Madonny objawionej na Tepeyaku. Msza Święta w jednej z kaplic
bocznych w głównym sanktuarium. Czas wolny na indywidualną modlitwę i
zakupy pamiątek. Przejazd do strefy archeologicznej Teotihuacan, oddalonej o 48
km od stolicy. Wspaniałe Piramidy: Słońca, Księżyca, Pierzastego Węża są
najczęściej fotografowanymi budowlami w całym Meksyku. Zwiedzanie zespołów
pałacowych m.in. Quetzalpapalotla. Obiado-kolacja w restauracji w pobliżu
piramid. Krótki pokaz folkloru indiańskiego. Powrót do Miasta Meksyk na nocleg.
Msza Święta Bazylika nowa w Guadalupe przed wizerunkiem Matki Boskiej z
Guadalupe w jednej z kaplic górnych
DZIEŃ 3 PUEBLA - VERACRUZ
Śniadanie. Przejazd malowniczą drogą biegnącą wzdłuż słynnych wulkanów El
Popo i Drzemiąca Kobieta do najbardziej katolickiego stanu kraju Puebla.
Zwiedzanie tego najbardziej hiszpańskiego miasta Meksyku: kolonialna Starówka,
kościół św. Dominika z niezwykle piękną Kaplicą Różańcową, Katedra, Rynek
Parian z najbardziej charakterystycznymi wyrobami z Puebla, czyli kolorową
ceramiką zwaną talavera i słodyczami. Przejazd do tętniącego życiem portowego
miasta Veracruz, położonego nad Zatoką Meksykańską. Veracruz jest jednym z
najstarszych miast hiszpańskich na stałym lądzie, miejscem, w pobliżu którego
wylądował w 1519 roku hiszpański konkwistador Herman Cortez. Spacer po
Veracruz. Kolacja i nocleg w hotelu w Veracruz.

Msza Święta Kaplica Różańcowa w Kościele Św. Dominika Guzmana

DZIEŃ 4 VILLAHEROMOSA – LA VENTA - PALENQUE
Śniadanie. Długi przejazd do stolicy stanu Tabasco, jednego z najcieplejszych miast
Meksyku - Villahermosa. Zwiedzanie archeologiczno- przyrodniczego Parku La
Venta, w którym znajdują się oryginalne tzw. Głowy Olmeckie i inne pozostałości
najstarszej prekolumbijskiej cywilizacji Mezoameryki – Olmeków. Poza tym w Parku
znajduje się mały ogród zoologiczny z licznymi zwierzętami występującymi w stanie
Tabasco takimi jak jaguary, jelenie, małpy czepiaki itd. Przejazd na nocleg do
Palenque, do hotelu położonego w dżungli. Kolacja w i nocleg.
Msza Święta hotel w Veracruz
DZIEŃ 5 PALENQUE – AGUA AZUL – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Śniadanie. Zwiedzanie porozrzucanych w dżungli budynków jednej z
najwspanialszej cywilizacji prekolumbijskich, czyli Majów, w Palenque: świątynia
Inskrypcji, Świątynia Krzyża, Świątynia Słońca. Po drodze wizyta pod otoczonymi
bujną tropikalną roślinnością kaskadami Agua Azul których woda w porze suchej
ma niezwykły szmaragdowy kolor. Możliwość kąpieli i spacer wzdłuż kaskad.
Przejazd do San Cristobal de las Casas. Kolacja, nocleg w hotelu w SCC.
Msza Święta ze wspólnotą w kościele parafialnym lub hotelu w Palenque.
DZIEŃ 6 CHAMULA – ZINACANTAN – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Śniadanie. Wizyta w indiańskiej wiosce San Juan Chamula, gdzie znajduje się
jedyny na świecie synkretyczny kościółek rzymsko-katolicki, w którym mieszają się
ze sobą chrześcijaństwo z praktykami szamańskimi. Przejazd do zamieszkałej przez
potomków Majów Indian Tzotzilów wioski Zinacantan. Odwiedziny jednej z rodzin
indiańskich. Wieczorny spacer po uroczym i jednym z najbardziej
kosmopolitycznych miast Meksyku San Cristobal de Las Casas. Powrót do hotelu,
kolacja i nocleg w hotelu w SCC.
Msza święta w domu w wiosce Zinacantan.
DZIEŃ 7 CANION SUMIDERO - TEHUANTEPEC
Śniadanie. Zjazd w kierunku stolicy stanu Chiapas Tuxtla Gutierrez na obrzeżach
której znajduje się jeden z najbardziej spektakularnych kanionów na świecie
Kanion Sumidero. Spływ motorówkami w dramatycznej scenerii kanionu i
podziwianie niezwykłych formacji skalnych i majestat kanionu. Poszukiwanie
mieszkających tam małp czepiatek i krokodyli. Przejazd na kolacje i nocleg w hotelu
w Tehuantepec.
Msza Święta w hotelu w SCC
DZIEŃ 8 TULE – MONTE ALBAN - OAXACA
Śniadanie. Wyjazd w kierunku kolonialnego miasta Oaxaca. Po drodze krótki
postój przy najstarszym drzewie Meksyku w miejscowości Tule (ma ono ponad
2000 lat w jego pniu zmieści się dużą ciężarówką. Wizyta w rodzinnej fabryczce
wytwarzającej mezcal, napój alkoholowy z agawy z robakiem w środku. Zwiedzanie,
położonej na wzgórzu, dawnej stolicy cywilizacji Zapoteków – Monte Alban. Przyjazd
do Oaxaca. Wieczorny spacer po centrum miasta. Kolacja w restauracji, przejazd do
hotelu i nocleg w Oaxaca.
Msza Święta w kościele Św. Dominika w Oaxaca

DZIEŃ 9 TAXCO
Śniadanie. Przejazd malowniczą drogą, w scenerii charakterystycznych dla Meksyku
kaktusów (krótka przerwa na zdjęcia) do „srebrnego miasta” Taxco. Wieczorem
przyjazd do Taxco. Spacer po krętych uliczkach kolonialnego miasta. Kolacja i
nocleg w starym pięknym hotelu, z którego rozpościera się wspaniały widok na
miasto. Kolacja i nocleg w Taxco
Msza Święta w jednej z najwspanialszych świątyń barokowych Meksyku, w kościele
Św. Priski i Św. Sebastiana.
DZIEŃ 10 ACAPULCO
Śniadanie, przejazd do najsłynniejszego kurortu Pacyfiku – Acapulco.
Zakwaterowanie w hotelu przy plaży w formule all inclusive.
Msza święta Hotel w Acapulco, jedna z sal konferencyjnych.
DZIEŃ 11 ACAPULCO
Śniadanie. Plażowanie (możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych).
Msza Święta Hotel w Acapulco, jedna z sal konferencyjnych.
DZIEŃ 12 ZOCALO – PALACIO – KATEDRA - XOCHIMILCO
Śniadanie, wyjazd do miasta Meksyk, City tour po Centrum Historycznym
(m.in. Plac Zocalo, Pałac Narodowy, Katedra Metropolitarna).
Przejazd do południowej dzielnicy miasta, Xochimilco i przejażdżka stylizowanymi
gondolami po dawnych kanałach azteckich w rytm muzyki mariachi. Kolacja i
nocleg DF
Msza Święta Hotel w Acapulco, jedna z sal konferencyjnych.
DZIEŃ 13 PLAC III CULTUR – GUADALUPE - WYLOT
Śniadanie 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 soboty uczestniczył w katechezie, a także
miejsce przekazania biskupowi Zumarraga relacji z objawień Matki Boskiej.
Przejazd i pożegnalna wizyta w Sanktuarium w Guadelupe. Przejazd na lotnisko i
wylot z Meksyku
Msza Święta Bazylika nowa w Guadalupe przed wizerunkiem Matki Boskiej z
Guadalupe w jednej z kaplic górnych
DZIEŃ 14 przylot
Przylot d kraju. Koniec pielgrzymki

Cena

zawiera:
- transfery na lotnisko
- hotele 4 i 5*wg. lokalnej kategorii, pokoje dwuosobowe i jednoosobowe
- wyżywienie wg. programu śniadania i obiadokolacje, all inclusive w Acapulco
- napiwki w hotelach i restauracjach ujętych w programie
- transport klimatyzowanym środkiem transportu na całej trasie

- bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu, łodzie w
Xochimilco, Canion Sumidero
- przewodnika-pilota w języku polskim w trakcie pielgrzymki
- msze święte

Cena nie zawiera:
- napojów do posiłków (oprócz all inclusive w Acapulco),
- opłat za wózki bagażowe na lotnisku,
- napiwków dla obsługi bagażowej na lotnisku,
- napiwków na łodziach ok 1 usd od osoby
- dopłaty do pokoju SGL 360 usd
- innych świadczeń niż wymienione w programie
Wykaz wycieczek fakultatywnych
1. wieczór folklorystyczny w San Cristobal de las Casas –
2. La QUEBRADA – podczas pobytu w Acapulco
wyjazd na La Quebrada, gdzie od kilkudziesięciu lat odważni clavadistas –
skoczkowie, skaczą do wody z pionowej 35-metrowej skały – symbol Acapulco.
3. LAGUNA COUYCA – podczas pobytu w Acapulco.
Przejazd na całodniową wycieczkę do wioski rybackiej Barra de Coyuca. Rejs
zadaszoną łodzią w rezerwacie ptactwa wodnego, pośród tropikalnych ogrodów na
rzece i lagunie Coyuca, słynnej ze scenerii kręconych tutaj filmów Tarzan i Rambo.
Degustacja zakrapianego mezcalem i sokiem z limonki mleczka kokosowego.
Możliwość skorzystania z regenerującego zabiegu fangoterapii, kąpiele w lagunie i
oceanie. Obiad i wypoczynek na znanej z wysokich fal plaży Revolcadero. Napoje
podczas wycieczki. Powrót do hotelu.

