PIELGRZYMKA DO MEKSYKU – 14 dni

2015 /Cena: ok. 7.900 zł

Matka Boża z Guadalupe, Mexico City, Teotihuacan, Veracruz, Palenque, Oaxaca, Acapulco
Cena zawiera:
 przelot Polska – Mexico City – Polska przez jeden z europejskich portów lotniczych,
(proponowany przelot Pyrzowice – Frankfurt – Mexico City – Frankfurt – Pyrzowice)
 transfery i transport klimatyzowanym autobusem
 opieka pilota-przewodnika, opieka kapłana
 ubezpieczenie NNW do 30000 $ i KL do 15000 zł
 hotele ****, pokoje dwuosobowe
 12 śniadań, 12 obiadokolacji, all inclusive w Acapulco

Zgłoszenia
609 170 020

PROGRAM:
1 dzień przylot do Mexico City w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg
2 dzień śniadanie, przejazd do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe – pobyt połączony z Mszą Świętą, przejazd
do Teotihuacan – Piramidy: Słońca, Księżyca, Pierzastego Węża, powrót do Miasta Meksyk, obiadokolacja,
nocleg
3 dzień śniadanie, zwiedzanie miasta Mexico City: Stare Miasto z pałacem Prezydenckim i Katedrą – Msza
Święta, Muzeum Antropologiczne, przejażdżka łodziami po Xochimilco w towarzystwie tradycyjnej muzyki i
śpiewów mariachis, obiadokolacja, nocleg
4 dzień śniadanie, przejazd malowniczą drogą biegnącą wzdłuż słynnych wulkanów do stanu Puebla, przejazd
obok piramidy Cholula, wizyta w wiejskim kościółku Tonantzintla, kolacja i nocleg w Veracruz
5 dzień śniadanie, przejazd do miejscowości Villahermosa – zwiedzanie Parku Olmeków: kompleksu
archeologiczno – przyrodniczego, Msza Święta, przejazd na nocleg do Palenque, obiadokolacja, nocleg
6 dzień śniadanie, zwiedzanie porozrzucanych w dżungli budynków Majów w Palenque: Świątynia Inskrypcji,
Świątynia Krzyża, Świątynia Słońca, przejazd do San Cristobal de las Casas, po drodze wizyta pod kaskadami
AguaAzul– możliwość kąpieli i spacerów wzdłuż kaskad, wieczorny spacer po stolicy zapatystów – San
Cristobal: Msza Święta w kościele Santo Domingo, obiadokolacja, nocleg
7 dzień śniadanie, wizyta w indiańskich wioskach San Juan Chamula i Zinacantan, przejazd do Kanionu
Sumidero – spływ motorówkami w dramatycznej scenerii Kanionu, obiadokolacja, nocleg w Tehuantepec
8 dzień śniadanie, po drodze krótki postój przy najstarszym drzewie Meksyku w miejscowości Tule, podczas
dnia wizyta w rodzinnej fabryczce wytwarzającej mezcali targi wyrobów indiańskich, zwiedzanie położonej na
wzgórzu, dawnej stolicy cywilizacji Zapoteków – Monte Alban, przyjazd do Oaxaca: wieczorny spacer po
centrum miasta, Msza Święta w Santo Domingo, obiadokolacja, nocleg
9 dzień śniadanie, przejazd malowniczą drogą, w scenerii charakterystycznych dla Meksyku kaktusów (krótka
przerwa na zdjęcia) do „srebrnego miasta” Taxco, obiadokolacja, nocleg
10 dzień śniadanie, Taxco: spacer po krętych uliczkach kolonialnego miasta, barokowy kościół Św. Priscylii i
Św. Sebastiana – Msza Święta, czas wolny na odwiedzenie licznych warsztatów oferujących wyroby ze srebra,
przejazd do najsłynniejszego kurortu Pacyfiku – Acapulco, zakwaterowanie w hotelu przy plaży, wyżywienie all
inclusive, nocleg
11 dzień Acapulco: plażowanie, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, wyżywienie all inclusive,
nocleg
12 dzień Acapulco: plażowanie, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, wyżywienie all inclusive,
nocleg
13 dzień śniadanie, przejazd do Bazyliki Matki Bożej w Guadalupe: Msza Święta, pożegnanie z Sanktuarium,
przejazd na lotnisko i wylot do kraju
14 dzień przylot do Polski
Cena nie zawiera: napojów do posiłków, oprócz opcji all inclusive; ubezpieczenia od chorób przewlekłych (koszt około 2
€ za dzień); ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki. Dodatkowo obligatoryjnie płatne w Meksyku na bilety
wstępu oraz napiwki 150 $
Organizator - Parafia Bożego Ciała w Zawierciu i Fundacja św. Rity

