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PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W GUADALUPE 

 

   
 
 

TERMIN 08.10- 19.10.2018 
 

DZIEŃ 1 (08.10, poniedziałek): MEXICO CITY 
Zbiórka pielgrzymów w umówionym miejscu na lotnisku. Przylot wieczorem do Mexico City, 
transfer do hotelu. Zakwaterowanie, wypoczynek po podróży, kolacja i 1  nocleg. 
 

DZIEŃ 2 (09.10, wtorek): BAZYLIKA GUADALUPE 
Śniadanie. Przejazd na obrzeża Mexico City. Nawiedzenie miejsc kultu Bożego: nowa bazylika, 
w której znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, stara bazylika, pomnik Jana Pawła II, wejście 
na wzgórze Tepeyac, gdzie 9 grudnia 1531 r. Piękna Pani objawiła się Juanowi Diego. 
Zapoznanie się z historią miejsca i symboliką łaskami słynącego obrazu. Udział we Mszy św. 
Czas wolny na indywidualną modlitwę i zakup pamiątek. Powrót do hotelu, obiadokolacja i 2 
nocleg.  
 

DZIEŃ 3 (10.10, środa): MUZEUM ANTROPOLOGICZNE, STARÓWKA, XOCHIMILCO 
Śniadanie. Przejazd do stolicy kraju. Zwiedzanie miasta: Muzeum Antropologiczne, główny 
plac- Zocalo, Katedra Wniebowzięcia NMP będąca największą i najstarszą katedrą w Ameryce, 
Pałac Prezydencki. Udział we Mszy św. Po południu rejs po Xochimilco: dzielnica zbudowana 
jest z długich i szerokich kanałów wodnych, po których można dziś pływać w kolorowych 
czółnach trajinera w towarzystwie muzyków mariachi. Obiadokolacja na łodziach. Powrót do 
hotelu. 3 nocleg. 
 

DZIEŃ 4 (11.10, czwartek): PLAC TRZECH KULTUR, TEOTIHUACAN 
Śniadanie. Przejazd do miasta. Zwiedzanie Placu Trzech Kultur, gdzie oprócz pozostałości po 
świątyniach azteckich znajduje się również kościół, w którym miał zostać ochrzczony Juan 
Diego. Udział we Mszy św. Przejazd do Teotihuacan. Wizyta w warsztacie obsydianu, 
degustacja pulque i tequili. Zwiedzanie piramid: Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Świątynia 
Pierzastego Węża. Obiadokolacja pod piramidami połączona z występami na żywo artystów 
prezentujących tańce i zwyczaje ludowe różnych zakątków Meksyku. Przejazd do Puebla. 
Zakwaterowanie w hotelu i 4 nocleg. 
 

DZIEŃ 5 (12.10, piątek):  HUEJOTZINGO, TLAXCALA, PUEBLA 
Śniadanie. Przejazd do Piramidy Cholula (będącej symbolem konkwisty), zwiedzanie Muzeum 
Kolonialnego w byłym klasztorze Huejotzingo. Następnie zwiedzanie Tlaxcala, która zachowała 
typowy kolonialny układ: centralnym punktem jest zadrzewiony plac z kioskiem po środku, obok 
znajdziemy katedrę oraz ratusz, a w nim mural Desiderio Xochitiotzin przedstawiający historię 
regionu. Przejazd do sanktuarium Matki Bożej z Ocotlan- miejsca pielgrzymek będącego 
jednocześnie jednym z najznakomitszych przykładów sztuki baroku w regionie. Udział we Mszy 
św. Następnie wizyta w hacjendzie, gdzie produkowane są napoje z agawy. Obiadokolacja z 
dań kuchni regionalnej. 5 Nocleg w Puebla. 
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DZIEŃ 6 (13.10, sobota): PUEBLA, TONANTZINTLA, TENANGO DEL AIRE 
Po śniadaniu zwiedzanie Puebla, o którym się mówi, że jest prawdziwym architektonicznym 
klejnotem epoki kolonialnej. Spacer po centrum wpisanym na listę UNESCO: kościół św. 
Dominika, Kaplica Różańcowa wybudowana w 1690 roku i nazwana „ósmym cudem świata”, 
rynek Parian, Katedra, Słodka Uliczka i Rynek Parian. Udział we Mszy św. Następnie 
zwiedzanie wiejskiego kościółka w stylu baroku indiańskiego w Tonantzintla. Po południu wizyta 
u polskich księży Pallotynów w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire. 
Obiadokolacja w regionalnej formie: kura w czekoladzie. Przejazd do Taxco. Zakwaterowanie i 
6 nocleg. 
 

DZIEŃ 7 (14.10, niedziela): CACAHUAMILPA, TAXCO 
Śniadanie. Przejazd do największej jaskini Meksyku- Cacahuamilpa połączony z podziwianiem 
różnorodnych form skalnych. Przejazd do Taxco. Zwiedzanie „srebrnego miasta". Spacer po 
krętych uliczkach. Nawiedzenie kościoła św. Pryscylli i św. Sebastiana, punkt widokowy, 
Zocalo. Udział we Mszy św. Pobyt w jednym z zakładów jubilerskich. (Istnieje możliwość 
zakupu biżuterii i innych wyrobów jubilerskich ze srebra). Obiadokolacja i 7 nocleg w Taxco. 
 

DZIEŃ 8 (15,10, poniedziałek): TAXCO, ACAPULCO 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Udział we Mszy św. Zwiedzanie jedynej udostępnionej 
zwiedzającym w Meksyku kopalni srebra z czasów indiańskich. Następnie przejazd do  
Acapulco, nadmorskiego kurortu, usytuowanego nad Oceanem Spokojnym. Miasteczko 
usytuowane jest w półkolistej, głębokiej zatoce. Zbudowane jest na wąskim pasie niskiego lądu. 
Ma on 800 metrów szerokości pomiędzy linią brzegową a górami otaczającymi zatokę. 
Uważane jest za jeden z najlepszych i najważniejszych portów i dlatego nazywane jest 
potocznie „perłą Pacyfiku”. Zakwaterowanie w hotelu tuż przy plaży, obiadokolacja i 8 nocleg. 
 

DZIEŃ 9 (16.10, wtorek): ACAPULCO 
Śniadanie. Udział we mszy św. Całodniowy wypoczynek na plaży w Acapulco. Korzystanie z 
formuły all inclusive w hotelu. Dla chętnych wycieczki fakultatywne: 
- rejs po Zatoce Acapulco, 
- wycieczka fakultatywna do wiosek rybackich i rezerwatu ptactwa wodnego na Lagunie 
Coyuca, 
- przejazd na podziwianie skoków do wody ze skał La Quebrada. 9 Nocleg. 
 

DZIEŃ 10 (17.10, środa): ACAPULCO, MEXICO CITY 
Udział we Mszy św. Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek i morskie kąpiele. Po południu 
przejazd do Mexico City panoramiczną trasą przez Puerto Marques. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i 10 nocleg 
 

DZIEŃ 11 (18,10, czwartek): SANKTUARIUM W GUADALUPE 
Śniadanie. Przyjazd do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Udział we Mszy św. na 
zakończenie wspólnego pielgrzymowania. Czas wolny na indywidualną modlitwę i zakup 
pamiątek. Po obiedzie transfer na lotnisko i wylot z Meksyku. 
 

DZIEŃ 12 (19.10, piątek): LONDYN 
Przylot do Londynu, pożegnanie grupy, zakończenie pielgrzymki. 

 
 
CENA: 
21- 25 osób płacących - 1960 GBP/os 
26- 31 osób płacących - 1910 GBP/os. 
min. 32 osób płacących - 1870 GBP/os  
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CENA ZAWIERA: 
- bilety lotnicze; 
- przejazdy na terenie Meksyku; 
- zakwaterowanie w hotelach 4*; 
- wyżywienie wg programu (2 posiłki dziennie na objeździe, all inclusive w Acapulco); 
- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów; Muzeum Antropologii, Teotihuacan, Cacahuamilpa, 
Klasztor w Huejotzingo, Kopalnia srebra; 
- godzinny rejs w Xochimilco, połączony z obiadem na łodziach i 5 piosenek los mariachis 
- opiekę lokalnego przewodnika z językiem polskim; 
- obowiązkowe napiwki dla bell bojów hotelowych, kelnerów w czasie zaprogramowanych 
posiłków, pokojowych w hotelach; 
- walizkowych na lotnisku w dzień przylotu grupy; 
- rezerwację Mszy św. 
- ubezpieczenie 
 
CENA NIE ZAWIERA: 
Napiwków dla kierowcy i przewodnika ok. 3 USD od osoby za dzień, 
Napoi do posiłków (nie dotyczy hotelu w Acapulco), 
Wycieczek fakultatywnych w Acapulco. 
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