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Bogaty i sprawdzony program zwiedzania: 
Mexico City - Ogrody Xochimilco -  Bazylika Guadalupe - Teotihuacan - Puebla 

Cholula - Tonantzintla - Cuernavaca  - Acapulco - Taxco  - Cacahuamilpa - Mexico City 
 

TERMIN: 18.02 – 01.03.2019 r.        
 

Dzień 1: Wylot z kraju 
Spotkanie z pilotem na lotnisku w Krakowie. Przelot do Miasta Meksyk z przesiadką w jednym z lotniczych 
portów europejskich np. Paryż, Frankfurt, Amsterdam. Po przylocie transfer do hotelu i zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Msza św. w hotelu. Nocleg w Mieście Meksyk. 
 
Dzień 2: Miasto Meksyk, Xochimilco 
Rano, po śniadaniu zwiedzanie ogromnej metropolii jaką jest Miasto Meksyk, wzniesione w miejscu 
dawnej stolicy Imperium Azteków. Obowiązkowymi punktami zwiedzania będą: słynny plac Zocalo czyli 
centrum współczesnego Meksyku, Katedra Metropolitarna (gdzie odbędzie się Msza św.), Muzeum 
Antropologiczne, z ogromną ilością zbiorów etnograficznych oraz centralnie położony Pałac Prezydencki. 
Przejazd do zielonej dzielnicy Xochimilco, słynnej z licznych kanałów wodnych. W Xochimilco czeka nas 
rejs gondolami w rytm muzyki mariachi przy lokalnych przekąskach. Wieczorem powrót do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg w Mieście Meksyk. 
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Dzień 3: Guadalupe 
Po śniadaniu udamy się do Bazyliki Matki Bożej z Guadelupe, które jest największym Sanktuarium 
Maryjnym na świecie, odwiedzanym każdego roku przez miliony pielgrzymów z całego świata. Świątynia 
została zbudowana niedaleko wzgórza Tepeyac, gdzie jak głoszą przekazy, Matka Boża z Guadalupe 
objawiła się świętemu Juanowi Diego. Msza św. w jednej z kaplic na terenie Bazyliki. Zwiedzanie Bazyliki. 
Czas wolny na modlitwę i zakup religijnych pamiątek i prezentów. Powrót do Mexico City. Obiadokolacja. 
Nocleg w Mieście Meksyk. 
 
Dzień 4: Teotihuacan, Puebla 
Po śniadaniu Msza św. w kościele Santiago, na Placu Trzech Kultur, gdzie został ochrzczony św. Juan 
Diego. Następnie udamy się do Teotihuacan, które w języku Azteków znaczy „miejsce w którym ludzie 
zmieniają się w bogów”. To najbardziej znane w Meksyku centrum cywilizacji prekolumbijskiej sięgające 
swoją historią do II w przed Chrystusem. Zobaczymy tam słynną Piramidę Słońca, Piramidę Księżyca, 
Drogę Zmarłych. Po wrażeniach związanych ze zwiedzaniem, przejazd do miasta Puebla. Obiadokolacja. 
Nocleg w kolonialnym hotelu w Puebla. 
 
Dzień 5: Puebla, Cholula 
Rano, po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Puebla, zwane „Miastem Aniołów”, które jest wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto Puebla rozsławił również Jan Paweł II, który odwiedził 
miasto podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Meksyku. W Puebla zobaczymy historyczne centrum z 
kolonialnymi domami, kościół Santo Domingo (w którym będzie Msza św.), Katedrę oraz lokalny bazar. 
Następnie przejazd do położonego w okolicy miasteczka Cholula. To właśnie tutaj znajduje się największa 
piramida na świecie, która dzisiaj jest porośnięta trawą i drzewami, a na jej szczycie Hiszpanie 
wybudowali kościół. W tym pełnym wrażeń dniu odwiedzimy też kościółek w wiosce Tonantzintla, który 
jest jednym z najwspanialszych przykładów w całej Ameryce łączenia sztuki kolonialnej i indiańskiej. 
Powrót do Puebla. Obiadokolacja  i nocleg w kolonialnym hotelu w Puebla.  
 
Dzień 6: Cholula, Cuernavaca, Acapulco 
Rano, po śniadaniu wyjazd z miasta Puebla. Przy dobrej pogodzie na horyzoncie pojawią się potężne 
wulkany: Popocatepetl i Ixtacihuatl. Zatrzymamy się w Cuernavaca, nazywanym  "miastem wiecznej 
wiosny", ze względu na niezwykle łagodny klimat. Zobaczymy Katedrę oraz Stare Miasto. Po południu 
przejedziemy do Acapulco. Po przyjeździe zakwaterowanie w komfortowym hotelu przy plaży z opcją All 
Inclusive. Nocleg w hotelu w Acapulco. 
 
Dzień 7: Acapulco 
Msza św. w hotelu. Pobyt w Acapulco, “Perle Pacyfiku”, jak niegdyś nazywano to miasto. Wypoczynek i 
plażowanie. Po południu dla chętnych wycieczka fakultatywna - zwiedzanie miasta oraz udział w 
pokazach karkołomnych skoków do wody ze skał La Quebrada (koszt ok. 40 USD/os). Pobyt i nocleg w 
hotelu z wyżywieniem All Inclusive. 
 
Dzień 8: Acapulco 
Msza św. w hotelu. Czas wolny, wypoczynek. Dla chętnych możliwość zorganizowania kolejnej wycieczki 
fakultatywnej - przejazd nad słynną ze scenerii filmowych Lagunę Coyuca (koszt ok. 75 USD). Powrót do 
hotelu. Wypoczynek przy otwartych plażach Oceanu Spokojnego w hotelu z opcją All Inclusive.  
 
Dzień 9: Acapulco 
Msza św. w hotelu. Czas wolny. Kontunuujemy przyjemny wypoczynek w kurorcie Acapulco. Pobyt i 

http://www.orlando.com.pl/
http://www.pielgrzymki.pl/


Biuro Podróży ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o. 
32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 D 

Tel./Fax:  +48 12 276 24 39 wew. 23 
Tel. kom. +48 505131806 

asia@orlando.com.pl 
www.orlando.com.pl, www.pielgrzymki.pl 

NIP: 944-20-64-651,  REGON:  351384359,  KRS: 0000118138 

 3

 

nocleg w hotelu z wyżywieniem All Inclusive. 
 
Dzień 10: Taxco 
Po śniadaniu wykwaterowanie. Następnie przejazd do Taxco, pełnego uroku „miasta srebra”. Taxco słynie 
z bardzo gęstej zabudowy oraz malowniczych domów o charakterystycznej kolonialnej architekturze. 
Zwiedzanie Taxco: wjazd na punkty widokowe, spacer starymi uliczkami, zwiedzanie przepięknego 
kolonialnego kościoła Santa Prisca i Msza św. Dysponujemy też czasem na zakup pamiatek i wyrobów ze 
srebra – Taxco to po prostu raj dla miłośników zakupów. Obiadokolacja i nocleg w kolonialnym hotelu w 
Taxco.  
 
Dzień 11: Cacahuamilpa 
Po śniadaniu wizyta w pobliskich grotach Cacahuamilpa, tworzących jeden z największych naturalnych 
systemów jaskiń na świecie. W skład kompleksu jaskiń wchodzi 90 naturalnych komór. Transfer na 
lotnisko w Mexico City. Odprawa paszportowo bagażowa i wylot do Polski. 
 
Dzień 12: Powrót do kraju 
Przylot do Krakowa. 
 

Cena: 
Dla grupy 20 – 24 osób płatnych cena wynosi: 2 695 USD/os. 
Dla grupy 25 – 29 osób płatnych cena wynosi: 2 605 USD/os. 
Dla grupy 30 – 35 osób płatnych cena wynosi: 2 515 USD/os. 
Dla grupy max. 36 osób płatnych cena wynosi: 2 360 USD/os.  
 
Cena zawiera: 
- bilety lotnicze Kraków – Meksyk – Kraków  (linie Air France,  KLM lub inne międzynarodowe, przesiadka), opłaty i 
podatki lotniskowe, 
- hotele lokalne 3*/4* na trasie, lokalne 5* podczas wypoczynku  w Acapulco (pokoje tylko dwuosobowe), 
- codziennie śniadania i obiadokolacje wg programu, pakiet All Inclusive w Acapulco,  
- transport i transfery w klimatyzowanym autobusie wg programu, 
- opieka polskiego pilota na całej trasie, również podczas przelotów, 
- przewodnik lokalny, 
- ubezpieczenie AXA bez chorób przewlekłych: KL, NWW, bagaż. 
 
Cena nie zawiera: 
- kwoty 60 USD/os na bilety wstępów oraz na zwyczajowe i obowiązkowe napiwki dla kierowcy oraz przewodnika – 
płatne u pilota w dnu przyotu,  
- napojów do posiłków, oprócz All Inclusive w Acapulco, 
- obiadokolacji w dniu 11, przed wylotem do kraju,  
- ewentualnych wycieczek opcjonalnych w Acapulco (La Quebrada ok. 40 USD/os , La Coyuca ok. 75 USD/os), 
- dopłaty do pok. 1-osobowego (450 USD), 
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, płatne tylko w dniu zapisu na 
pielgrzymkę:  

 2,8 % kwoty pielgrzymki  - bez chorób przewlekłych,  

 8,4% kwoty pielgrzymki  - z chorobami przewlekłymi; 
- dodatkowego ubezpieczenia AXA od chorób przewlekłych na czas trwania pielgrzymki – 21 EUR/os. – płatne z 
ostatnią ratą, 
- wydatków własnych i świadczeń niewymienionych w ofercie. 
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ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW. 
ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ LINIE LOTNICZE. 
 
Prosimy o zabranie paszportu ważnego minimum 6 miesięcy !!!  
 
Póki co żadne rezerwacje nie zostały zrobione, szybka wpłata zaliczki od grupy decyduje o utrzymaniu rezerwacji i 
potwierdzeniu biletów lotniczych. W momencie podpisania umowy i wpłaty zaliczki oferta cenowa i termin 
pielgrzymki jest ostatecznie potwierdzany. 
 

Warunki płatności: 
Wpłaty przyjmuje br. Mateusz Miklos 509 051 210  
Zapisy przyjmowane są w: 

1. Klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej  
2. Klasztor OO. Bernardynów, ul. Bernardyńska 2,  38-450 Dukla 

 

Zaliczka: 400 USD/osoby w dniu zapisu na pielgrzymkę – do 30.04.2018 
II rata: 400 USD/osoby do 15.06.2018 
III rata: 800 USD/osoby do 30.09.2018 
IV rata: dopłata do całości kwoty pielgrzymki do dnia 15.01.2019 
 

Ponieważ wycenę programu przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem czasowym względem jego realizacji, 
chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w przypadku wzrostu cen paliwa, opłat lotniskowych, itp. może zdarzyć się, że cena 

ulegnie zmianie. Na miesiąc przed wylotem linie lotnicze aktualizują koszty przelotu – co może wpłynąć na cenę. 
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