
MEKSYK 03.11. – 12.11.2022 
PIELGRZYMKA KARMELITAŃSKA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE 

CIUDAD DE MEXICO – TEOTIHUACAN – TENANCINGO – TAXCO – ACAPULCO – PUEBLA 
 

  
 
Dzień 1 
PRZYLOT DO MEKSYKU 
Spotkanie na lotnisku. Lot z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych. Przylot do Miasta Meksyk i transfer do hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
 
Dzień 2 
SZTUKA PREKOLUMBIJSKA, REJS I MUZYKA MARIACHI 
Śniadanie. Msza Św.  Zwiedzanie Miasta Meksyk rozpoczniemy od Mszy św. Spacer po starówce i głównym placu - Zócalo,  
przy którym znajduje się katedra, pałac prezydencki oraz ruiny azteckich świątyń. Zwiedzanie katedry, a następnie przejazd do 
Muzeum Antropologicznego, zawierającego najbogatsze na świecie zbiory sztuki mezoamerykańskiej. Po zwiedzaniu muzeum 
czeka nas relaksująca, tradycyjna meksykańska rozrywka - rejs po ogrodach Xochimilco z obiadem na łodziach. Po drodze 
napotykać będziemy „pływających Mariachi”, którzy chętnie umilą nam czas swoją muzyką. Powrót do hotelu.  
 



 
Dzień 3 
MATKA BOŻA Z GUADALUPE I POZOSTAŁOŚCI IMPERIUM – WIZYTA W BAZYLICE I PIRAMIDACH TEOTIHUACAN 
Wczesnym rankiem opcjonalnie możliwość ok. 45-minutowego lotu balonem z niesamowitym widokiem na piramidy w 
Teotihuacan i otaczające je górskie szczyty - cena 190 USD. W cenie poranna kawa, certyfikat lotu, ubezpieczenie, śniadanie i 
niezapomniane wrażenia. 
Śniadanie. Przejazd do Teotihuacan. Zwiedzanie największych piramid prekolumbijskiej Ameryki – zobaczymy Piramidę Słońca, 
Piramidę Księżyca, kompleks pałaców, gdzie zachowały się jeszcze oryginalne polichromie, przejdziemy Aleją Umarłych.  
Wizyta w lokalnej wytwórni przedmiotów z wydobywanego tu od stuleci „świętego” obsydianu i tradycyjnej biżuterii 
inkrustowanej kamieniami szlachetnymi. 
Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Zwiedzanie i udział we Mszy Św. na terenie Bazyliki. 
Powrót do hotelu, kolacja.   
Wieczorem fakultatywnie możliwość wyjścia na wieczór Mariachi do lokalu na Placu Garibaldiego - cena 50 USD.  
 
Dzień 4 
PARK NARODOWY SANTO DESIERTO DEL CARMEN – „ŚWIĘTA PUSTYNIA” MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu w Mieście Meksyk i przejazd do Tenancingo, położonego w sercu Gór Sierra Madre. 
Przystanki na punktach widokowych w Parku Narodowym Matki Bożej z Góry Karmel, nazywanym też Świętą Pustynią. Wizyta w 
tutejszym klasztorze karmelitów, wzniesionym na przełomie XVIII i XIX w. Msza Św. i dalszy przejazd przez góry do Taxco – 
„Srebrnego Miasta” położonego na górskich stokach. Kolacja, nocleg w hotelu w stylu kolonialnym.  
 
Dzień 5 
SREBRNE MIASTO - TAXCO 
Śniadanie. Zwiedzanie centrum miasta i Msza Św. w przepięknym, barokowym kościele Santa Prisca y San Sebastian. Czeka nas 
także wizyta w manufakturze srebra, gdzie powstają piękne wyroby, z których słynie Taxco. Czas wolny na indywidualny spacer po 
starówce i zakupy pamiątek.  
Przejazd do Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu All Inclusive. 
 
Dzień 6 
UROKLIWE PLAŻE ACAPULCO 
Wypoczynek na plaży.  
Wieczorem dla chętnych wycieczka fakultatywna – oglądanie skoków ze skały la Quebrada – cena 25 USD. All inclusive na terenie 
hotelu. Msza Św. 
 
Dzień 7 
ACAPULCO 
Msza Św. Dla chętnych wycieczka fakultatywna nad przepiękną Lagunę Coyuca: rejs po malowniczej lagunie, gdzie wśród 
mangrowców i wysepek spotkać można niezliczone ilości wodnego ptactwa, degustacja kokosa, obiad, plażowanie, wypoczynek 
nad czystymi wodami Coyuca. Popołudniowy powrót do hotelu.  Cena 60 USD. All inclusive na terenie hotelu. 
 
Dzień 8 
PUEBLA – MIASTO ANIOŁÓW 
Poranna Msza św. w hotelu. Śniadanie. Żegnamy plaże w Acapulco i ruszamy w stronę krainy wulkanów. Zwiedzamy Puebla de 
los Angeles – kolorowe miasto „lukrowanych” kościołów, gdzie budynki wykładane są kolorowymi kafelkami. Zwiedzanie kościoła 
Santo Domingo z przepiękną, złotą Kaplicą Różańcową, zócalo, katedry,  XVI-wiecznego kościoła Matki Bożej z Góry Karmel i targu 
Mercado de San Pedro, gdzie kupić można meksykańskie rękodzieło. Obiadokolacja, nocleg w Puebli. 
 
 



 
Dzień 9 
BAZYLIKA MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE I POŻEGNANIE Z MEKSYKIEM 
Śniadanie. Msza Św. w Puebli. Przejazd malowniczą trasą z widokiem na 5-tysięczniki: wulkany Popocatepetl oraz Iztaccihuatl do 
miasta Meksyk i ponowne odwiedziny w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe. Obiad w lokalnej restauracji. Transfer na lotnisko. 
Wylot z Meksyku do Europy.  
 
Dzień 10 
Przylot do Polski.  
 
Cena: 4790 PLN + 1020 USD + dopłata 800 USD płatna po przylocie do Meksyku* 
 
Cena zawiera: 
- Przelot na trasie Polska – Meksyk – Polska 
- Opłaty lotniskowe 
- Zakwaterowanie w hotelach 4* według lokalnej kategorii w pokojach dwuosobowych 
- Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje lub obiady – według programu. 
- All inclusive w hotelu w Acapulco 
- Przejazdy klimatyzowanym autokarem 
- Opiekę polskojęzycznego pilota 
- Opiekę księdza 
- Asystę lokalnego przewodnika w strefach archeologicznych i muzeach 
- Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 
- Ubezpieczenie KL + NNW + bagaż 
 
Cena nie zawiera: 
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego - 280 USD  
- Zwyczajowych napiwków dla bagażowych i pozostałego personelu hotelowego, lokalnego przewodnika, kierowcy- 40 USD   
- Wycieczek fakultatywnych  
- Wydatków osobistych  
- Dodatkowych napojów do obiadokolacji  
- Rozszerzonych ubezpieczeń, np.: w przypadku rezygnacji, zachorowania na covid-19 oraz chorób przewlekłych  
 
*UWAGA: Gwarantujemy utrzymanie ceny przy zapisach dokonanych do dn. 30.06.2022 
 
KONTAKT: 
 
Zapisy i ubezpieczenia: Piotr Wiktorko – POLAN TRAVEL 

tel: 502 351 876, e-mail: piotr.wiktorko@polan-travel.com.pl   

Zapisy i koordynacja programu: Aleksandra Czemko Mazurek – GUADALUPANA PIELGRZYMKI 

tel. 600 510 813, e-mail: aleksandra@aruba.poznan.pl 

 
 
 


