
  
 

MMeekkssyykk  
Wycieczka i Pielgrzymka do Guadalupe oraz wypoczynek w Acapulco 
 

 

TERMIN:  28.11 – 10.12.2021 r. 
 

CENA:  8450 PLN + 350 USD 
 
    1  DZIEŃ 

Spotkanie uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie o 

godz.4:25. Wylot do Meksyku o 6:35 lot  przesiadką w Paryżu. 

Posiłki w samolocie. Po wieczornym przylocie (o 17:25) do 

Mexico City transfer do hotelu na nocleg. 
 

    2  DZIEŃ 

Po śniadaniu zwiedzanie MEXICO CITY. W programie 

największe atrakcje tej metropolii: centrum historyczne El Zocalo, 

Pałac Narodowy z malowidłami ściennymi Diego Rivera, katedra, 

muzeum Antropologiczne eksponujące skarby różnych kultur 

Meksyku, opera, pałace cesarza Iturbidy i pałac de la Bordy. Rejs 

łodziami (z obiadem) po kanałach będących pozostałościami po 

ogrodach azteckiego miasta Tenochtitlan w XOCHIMILCO przy 

muzyce zespołów „mariachi”. i nocleg w Mexico City. 

Fakultatywny wieczór meksykański na placu Garibaldiego (ok. 35 

USD). 
 

3 DZIEŃ 

Po śniadaniu plac Trzech Kultur gdzie zwiedzimy ruiny dawnego 

miasta Azteków Tlatelolco oraz kościół św. Jakuba, gdzie został 

ochrzczony Juan Diego. Następnie Sanktuarium Matki Bożej 

w GUADALUPE –najliczniej odwiedzane miejsce pielgrzymkowe 

na świecie (ponad 14 mln pielgrzymów rocznie): bazyliki, 

Wzgórze Tepeyac, oryginalny wizerunek Najświętszej Maryi 

Panny, który utrwalił się na poncho Juana Diego. Msza Święta. 

Dalej TEOTIHUACAN – „miasto Bogów”, imponujący zespół 

świątyń oraz jeden z największych zabytków archeologicznych 

Meksyku (na szczególną uwagę zasługują tu piramidy Słońca i 

Księżyca, Świątynia Pierzastego Węża oraz tzw. Droga 

Umarłych). Wizyta w warsztacie z wyrobami z obsydianu, 

degustacja tequili. Przejazd na obiado-kolację i nocleg do Puebla. 
 

4 DZIEŃ 

Po śniadaniu zwiedzanie otoczonego śnieżnymi wulkanami 

PUEBLA – „miasta aniołów”: kościół św. Dominika ze wspaniałą 

barokową kaplicą Różańcową, dom Alfenique, Plaza Parian 

z bazarem i katedra. Przejazd na obiado-kolację i nocleg do 

Palenque. 
 

5 DZIEŃ 

Po śniadaniu zwiedzanie starożytnego miasta Majów – 

PALENQUE: Świątynia Inskrypcji z grobem króla Pakala, Pałac 

Gubernatora z pięknymi płaskorzeźbami i Grupa Krzyża. 

Następnie kaskadowe wodospady AGUA AZUL, położone w lesie 

równikowym. Przejazd na obiado-kolację i nocleg w SAN 

CRISTOBAL de las CASAS. Po kolacji spacer po indiańskim 

bazarze. 
 

6 DZIEŃ 

Po śniadaniu zwiedzanie wiosek indiańskich SAN JUAN 

CHAMULA i ZINACANTAN, gdzie zobaczymy mieszankę 

indiańskiego szamanizmu i tradycji katolickich oraz zwiedzimy  

MEXICO CITY * XOCHIMILCO * TEOTIHUACAN * 

GUADALUPE * PUEBLA * PALENQUE * wodospady 

AGUA AZUL * SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS * wioski 

indiańskie * kanion SUMIDERO * MITLA * MONTE 

ALBAN * OAXACA * TAXCO * ACAPULCO * 

CUERNAVACA 

 
kościół, w którym będziemy świadkami odprawiania indiańskich 

ceremonii. Wizyta w indiańskim domu. Przejazd na spływ 

motorówkami po rzece Grijalva w pięknej scenerii kanionu 

SUMIDERO (zobaczymy krokodyle, małpy, sępy). Obiado-

kolacja i nocleg w Tehuantepec. 
 

7 DZIEŃ 

Po śniadaniu przejazd do MITLA – miasto Zapoteków 

i Misteków (Sala Kolumnowa i Dziedziniec Mozaikowy). Postój 

na rancho i pokaz wyrobu mezcalu (lokalny trunek z robakiem). 

Następnie MONTE ALBAN – „biała góra”. Zwiedzanie 

położonego na szczycie jednego z najpiękniejszych obszarów 

archeologicznych Meksyku - centrum religijnego Zapoteków. 

Przejazd na Mszę św., obiado-kolację i nocleg do Oaxaca.  
 

8 DZIEŃ 

Po śniadaniu zwiedzanie OAXACA, miasta o kolonialnej tradycji, 

słynącego z dużej ilości wspaniałych kościołów i klasztorów. 

Obiado-kolację i nocleg w Taxco. 
 

9 DZIEŃ 

Po śniadaniu zwiedzanie TAXCO zwane „miastem srebra”: 

katedra śś. Pryscylii i Sebastiana oraz Zocalo, czas wolny na 

zakup srebrnej biżuterii. Przejazd na obiado-kolację i nocleg 

w Acapulco. Pobyt wypoczynkowy z pakietem all inclusive 

(śniadania, obiady, kolacje typu bufet, przekąski, napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe, sporty wodne, leżaki i parasole). 

W czasie pobytu możliwość wzięcia udziału w dodatkowo płatnej 

wycieczce fakultatywnej do Laguny Coyuca z mangrowcami – 

ok.40 USD. 
 

     10/11 DZIEŃ 

Po śniadaniach wypoczynek w ACAPULCO – najsłynniejszym 

kurorcie Meksyku nad Pacyfikiem. Obiady. W czasie pobytu 

wieczorny przejazd po Acapulco oraz udział w ekscytującym 

pokazie skoków do wody ze skały Quebrada. Obiado-kolacje 

i noclegi w Acapulco. 
 

   12 DZIEŃ  

Po śniadaniu odpoczynek do końca doby hotelowej. Przejazd na 

zwiedzanie „miasta wiecznej wiosny” – CUERNAVACA (katedra 

i Zocalo). Transfer na lotnisko Obiado-kolacja przed wylotem. 

Przelot do Polski o 22:55 przez Paryż. Posiłki w samolocie. 
 

   13 DZIEŃ  

Przylot do Warszawy o godz. 22:10. 

 
 
 

Zniżka dla stałych Klientów (po raz czwarty z BP-T 

CARITAS) – 120 PLN 

 



CENA  OBEJMUJE: 
 

• zakwaterowanie: noclegi w hotelach 5* i 4* w pokojach       

2-osobowych, 

• wyżywienie: śniadania, kolacje wraz z napojami 

chłodzącymi oraz z kawą i herbatą, w Acapulco „all 

inclusive”, 

• pokaz skoków do wody ze skały Quebrada w Acapulco, 

• rejs statkiem (z obiadem) po kanałach Xochimilco, 

• przelot samolotami rejsowymi na trasie: Warszawa – Mexico 

City – Warszawa (lot z jedną przesiadką) z opłatami 

lotniskowymi i paliwowymi, 

• autokar lub minibus z klimatyzacją, 

• ubezpieczenie od NNW i KL, 

• napiwki dla bagażowych i pokojówek, 

• opiekę pilota na całej trasie, 

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 
 

• biletów wstępu wraz z usługami lokalnych przewodników – 

180 USD, 

• zwyczajowych napiwków dla kierowcy i lokalnych 

przewodników – ok. 40 USD. 

 

 

Ewentualna dopłata do pokoju 1 osobowego 500 USD. 

 
 

 

Przy zgłoszeniu wpłata I raty w wysokości 2000 PLN. Na 60 dni 

przed wylotem wpłata II raty tj. 6450 PLN. W przypadku 

konieczności wcześniejszego wykupu biletów lotniczych biuro 

zastrzega sobie prawo do wcześniejszego pobrania części II raty. 

Część dewizową kosztów Klient wpłaca pilotowi grupy w czasie 

podróży. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

MEKSYK 

Klimat – kilka stref klimatycznych; powyżej 1700 m n.p.m. 

zaczyna się strefa zimna (Mexico City), miedzy 800 i 1700 m 

n.p.m. znajduje się strefa subtropikalna lub mieszana 

(Cuernavaca, Guadalajara, Oaxaca). Strefa gorąca sięga 800 m 

n.p.m. (Acapulco, Cancun, Puerto Vallarta, Villahermosa). 

W całym Meksyku obowiązuje podział na porę letnią (zwaną 

także deszczową) i zimową.  
 

Czas – różnica czasu w stosunku do Polski - 7 h lub – 6 h w 

zależności od pory roku. 
 

Waluta – 1 peso (Peso $) = 100 centimos. 

Prąd – 110 Volt, konieczne adaptery prądu. 
 

Napiwki – zwyczajowo 15%. W Meksyku napiwek jest 

uważany za obowiązkową opłatę za wyświadczony dobry 

serwis. 
 

Zdrowie – żadne szczepienia nie są wymagane. Zaleca się 

jednak szczepienie przeciw żółtaczce typu A i B. Nie należy 

pić wody bezpośrednio z kranu. 
 

Odprawa graniczna – obywatele Polski nie potrzebują wiz 

wjazdowych do Meksyku. Na granicy należy wypełnić 

formularz wizowy rozdawany w samolocie. Paszport musi być 

ważny przynajmniej pół roku od daty powrotu z wycieczki. 

Zabronione jest przywożenie żywności, nawet pakowanej 

próżniowo. 
 

Ubiór – radzimy zabrać ze sobą bawełniane sukienki/spódnice, 

cienkie bluzki/koszulki, krótkie spodenki, sandały, stroje 

kąpielowe. Na chłodniejsze wieczory dobrze mieć sweter. 

Konieczne jest również nakrycie głowy chroniące przed 

słońcem, kremy i okulary przeciwsłoneczne. 
 

Zakupy – Ciekawe są wyroby rękodzieła ludowego, wyroby 

z obsydianu, srebra (w Taxco), kolorowe tkaniny (szale, bluzki, 

chusty). 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY 


