
Program wycieczki do Meksyku
z wypoczynkiem w Acapulco

Dzień I
  Transfer na lotnisko, przelot do Mexico City przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Dzień II
   Przylot do Meksyku i transfer do hotelu. Meksyk jest stolicą i jednym z największych 
miast Meksyku. Jest najważniejszym miejscem politycznym, ekonomicznym, kulturalnym i 
finansowym centrum państwa i głównym miastem Ameryki Łacińskiej. Miasto położone jest
w dużej dolinie na wysokości 2.240 metrów, składa się z 16 gmin, zamieszkałe przez 21.2 
miliony ludzi. Nocleg (bez obiadokolacji).

Dzień III
        Śniadanie w hotelu, przejazd do bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe – najważniejszego

miejsca kultu chrześcijan Ameryki Łacińskiej. Jest to nawiedzany codziennie przez liczne 
pielgrzymki kompleks świątynny złożony z wielkiego nowoczesnego kościoła oraz 
kapliczek wokoło, zwiedzanie Teotihuacan: wejście na Piramidę Słońca i Piramidę 
Księżyca, z których rozciąga się wspaniały widok na cały teren, m.in. na pozostałości 
Świątyni Pierzastego Węża – Quetzalcoatl z kamiennymi płaskorzeźbami. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień IV
   Śniadanie w hotelu, zwiedzanie placu Zocalo, wejście do zabytkowej części Pałacu 
Narodowego (siedziba prezydenta republiki). Spacer po dziedzińcach; na jednej ze ścian 
znajduje się wielki fresk ukazujący najważniejsze wydarzenia z historii kraju, pędzla 
słynnego meksykańskiego artysty Diego Rivery. Po południu wizyta w Narodowym 
Muzeum Antropologicznym, mieszczącym się w nowoczesnym budynku stojącym w Parku
Chapultepec. Znajdują się w nim bezcenne eksponaty prezentujące kultury 
prekolumbijskie, odnalezione w trakcie wielu badań archeologicznych. Wśród nich np. 
odnaleziony w dżungli słynny Kamień Słońca, który służył Aztekom jako rozbudowany 
kalendarz. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień V
   Śniadanie w hotelu, wyjazd do Tula i Tepozotlan, zwiedzanie: w Tepozotlan wizyta w 
Muzeum Narodowym Virreinato znajdującym się w dawnym klasztorze z XVIII wieku, co 
daje nam możliwość poznania dzieł sztuki z czasu kolonialnego. Później przejazd 
autostradą do archeologicznej strefy Tuli w celu odwiedzenia słynnego The Atlantes. 
Powrót do Mexico City, obiadokolacja, nocleg.



Dzień VI
   Śniadanie w hotelu, przejazd do Cuernavaca, miasta będącego ze względu na 
chłodniejszy klimat, przez wieki siedzibą wodzów Azteków, a później - rezydencją 
Hernana Cortesa, zwiedzanie Pałacu Cortesa i ogrodów Borda. Pałac Cortesa jest 
jednym z najstarszych budowli w Meksyku. Początkowo był on domem hiszpańskiego 
konkwistador – Hernana Cortesa i jego rodziny. Dziś w jego wnętrzu mieści się muzeum 
prezentujące również malowidła słynnego meksykańskiego artysty Diego Riviery. Czas 
wolny w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień VII
   Śniadanie w hotelu, wyjazd do Acapulco, przyjazd i zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg. W Acapulco wersja all inclusive lecz posiłki i napoje w określonych 
godzinach.

Dzień VIII – X
   Śniadanie, dni przeznaczone na wypoczynek, codziennie korzystanie z programu 
oferowanego przez hotel, lunch, obiadokolacja, nocleg.

Dzień XI
   Śniadanie w hotelu, wyjazd do Taxco, spacer po pięknie położonym na zboczu wzgórza,
zabytkowym miasteczku, wizyta w warsztacie jubilerskim - możliwość zakupu oryginalnej 
srebrnej biżuterii, z której słynne jest Taxco, czas wolny, obiadokolacja w hotelu, nocleg.

Dzień XII
   Śniadanie w hotelu, wyjazd do Puebla, zwiedzanie miasta: zabytkowa dzielnica tego 
wspaniałego kolonialnego miasta została wpisana na listę Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO w 1987 roku. W mieście można zobaczyć liczne klasztory zbudowane podczas 
misji, które są w dalszym ciągu dobrze zachowane oraz piękne kaplice, ołtarze i barokowe
nisze. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja w hotelu, nocleg.

Dzień XIII
   Śniadanie w hotelu, wizyta w Cholula, następnie powrót do Mexico City: Cholula jest 
miejscem wykopalisk archeologicznych, możliwe jest zwiedzanie części wykopalisk – 
wycieczka po starożytnych tunelach wśród wspaniałych malowideł i prehiszpańskich 
konstrukcji. Wizyta w Tlaxcala – zwiedzanie głównego placu i Pałacu Prezydenta Miasta. 
Obiadokolacja, nocleg.

Dzień XIV
   Śniadanie w hotelu, wyjazd do Coyoacan: miasto położone w południowej części 
Meksyku, niedaleko San Angel, założone przez Hernana Cortesa w 1522 roku, transfer do 
Xochimilco - obiadokolacja, nocleg.

Dzień XV
   Śniadanie w hotelu (wymeldowanie z hotelu o 12), transfer na lotnisko, przelot do Polski 
z przesiadką na jednym z europejskich portów lotniczych.



Cena :  cena na zapytanie 

Cena obejmuje :
 przelot na trasie Polska – Meksyk – Polska
 przejazdy autokarem zgodnie z programem,
 zakwaterowanie w hotelach ***/**** w pokojach 2 – osobowych (typu standard) z 
łazienkami (za pokój 1-osobowy dopłata)
 śniadania amerykańskie i obiadokolacje wg programu 
 all inclusive w Acapulco - wyżywienie 3 razy dziennie, napoje alkohole i 
bezalkoholowe w godzinach 11.00-23.00 (tylko w Acapulco)
 opiekę pilota na całą trasę
 opiekę anglojęzycznych miejscowych przewodników w zwiedzanych miejscach
 ubezpieczenie KL (do 80.000 zł/os) , NNW (do 20.000 zł/os), bagaż do 800 zł/os. 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu

Cena nie obejmuje :
 napojów do obiadów lub kolacji (z wyjątkiem Acapulco)
 zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych ok 50 USD/os
za cały pobyt
 opłat za ewentualne imprezy fakultatywne oraz opłaty za fotografowanie i 
filmowanie w obiektach turystycznych i innych miejscach.
 kosztów wstępu do innych atrakcji nie ujętych w programie
 dojazdu do wylotowego/dolotowego portu lotniczego w Polsce (Kraków, Katowice, 
Warszawa)

ORGANIZATOR:

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 
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