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MEXICO CITY – XOCHIMILCO – GUADALUPE – TEOTIHUACAN – PUEBLA– CHOLULA –  
– CUERNAVACA – ACAPULCO – TAXCO – JASKINIE CACAHUAMILPA – MEXICO CITY 

 
 

 | TERMIN:   24.02 – 07.03.2023 
 | CENA: 2790 EUR/os. (dla grupy 27–31 osób)  

  2650 EUR/os. (dla grupy 32–36 osób)

  2550 EUR/os. (dla grupy 37–41 osób)

  
 
 
 

|  PROGRAM: 

Dzieo 1:  PRZELOT DO MEKSYKU 

Spotykanie z pilotem na lotnisku we Frankfurcie na trzy godziny przed wylotem. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot do Meksyku. 
Dogodna przesiadka w jednym z europejskich portów lotniczych. Lądowanie w mieście Meksyk. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg. 

Dzieo 2:  MEXICO CITY – XOCHIMILCO 

Rano, po śniadaniu zwiedzimy największą metropolię świata – miasto Meksyk – wzniesioną w miejscu dawnej stolicy Imperium 
Azteków. Obowiązkowymi punktami zwiedzania będą: słynny Plac Zocalo, czyli centrum współczesnego Meksyku, Katedrę 
Metropolitarną, Muzeum Antropologiczne z ogromną ilością zbiorów etnograficznych oraz centralnie położony Pałac Prezydencki. 
Następnie przejedziemy 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. 

Dzieo 3:  GUADALUPE 

Po śniadaniu udamy się do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe, 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 św. Juanowi Diego. Następnie zwiedzimy Bazylikę – Starą Bazylikę, 
Nową Bazylikę, baptysterium, kaplicę Indian, kaplicę na wzgórzu Tepeyac, dzwonnicę. Nowa Bazylika została ukooczona w 1976 
roku, według projektu wybitnego meksykaoskiego architeka Pedro Ramirez Vasqueza, a jej forma nawiązuje kształtem do 
namiotu, takiego jak Mojżesz wzniósł na Górze Synaj. Czas wolny na modlitwę oraz zakup religijnych pamiątek i prezentów. 
Powrót do Mexico City. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu. 

Dzieo 4:  TEOTIHUACAN 

Po śniadaniu nawiedzimy Kościół Santiago na Placu Trzech Kultur, gdzie został ochrzczony św. Juan Diego. Następnie udamy się do 
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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 około II wieku przed Chrystusem. Teotihuacan do dnia 
dzisiejszego stanowi jedną z największych zagadek w dziejach ludzkości – tejemnicze okoliczności i czas powstania nie zostały 
dotąd poznane. Liczne legendy oraz fakt budowy kompleksu bez użycia metalowych narzędzi nie ułatwiają pracy historykom. 
Zobaczymy tam słynną Piramidę Słooca, Piramidę Księżyca, Aleję Umarłych, Świątynię Pierzastego Węża, Plac Cytadeli. 
Po wrażeniach związanych ze zwiedzaniem, przejazd do miasta Puebla. Obiadokolacja. Nocleg w kolonialnym hotelu w Puebla. 

Dzieo 5:  PUEBLA – CHOLULA 

Rano, po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Puebla, zwanego „Miastem Aniołów”, które wpisane jest na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Miasto Puebla rozsławił również Jan Paweł II, który odwiedził go podczas swojej pierwszej pielgrzymki do 
Meksyku. W Puebla zobaczymy historyczne centrum z kolonialnymi domami, Kościół Santo Domingo, Katedrę oraz lokalny bazar. 
Następnie przejedziemy 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. Cholulua to świętę miejsce 
indian, w swojej świętości drugie największe miasto Azteków. Po przybyciu Hiszpanów miasto zostało całkowicie zniszczone przez 
wojska Hermana Cortesa, a cała bezbronna ludnośd wymordowana. Według legend Cortes nakazał wybudowad tutaj tyle 
kościołów, ile jest dni w roku, stąd też miasto nazywane jest „Miastem Kościołów”. W tym pełnym wrażeo dniu odwiedzimy też 
kościółek w wiosce Tonantzintla, który jest jednym z najwspanialszych przykładów łączenia sztuki kolonialnej i indiaoskiej w całej 
Ameryce. Powrót do Puebla. Obiadokolacja i nocleg w kolonialnym hotelu w Puebla.  

Dzieo 6:  CUERNAVACA 

Rano, po śniadaniu opuścimy miasto Puebla i udamy się w kierunku oceanu. Podczas przejazdu, 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 de la Asuncion, Plac Konstytucji, Pałac Corteza 
(z zewnątrz) oraz kolonialne zabudowania tego miasteczka. Po południu przejedziemy do Acapulco. Po przyjeździe 
zakwaterowanie w komfortowym hotelu przy plaży z opcją All Inclusive. Nocleg w hotelu w Acapulco. 

Dzieo 7:  ACAPULCO 

Śniadanie w hotelu. Pobyt w Acapulco, „Perle Pacyfiku”, jak niegdyś nazywano to miasto. Wypoczynek i czas na plażowanie. Po 
południu, dla chętnych, wycieczka fakultatywna – zwiedzimy miasto oraz weźmiemy udział w pokazach brawurowych skoków do 
wody ze skał La Quebrada (dodatkowo płatne – koszt ok. 40 – 45 USD/os). Pobyt i nocleg w hotelu.  

Dzieo 8:  ACAPULCO 

Śniadanie w hotelu. Czas wolny, wypoczynek. Dla chętnych możliwośd zorganizowania kolejnej wycieczki fakultatywnej – 
przejedziemy nad słynną ze scenerii filmowych Lagunę Coyuca (dodatkowo płatne – koszt ok. 75 – 80 USD/os). Powrót do hotelu. 
Wypoczynek przy plażach Oceanu Spokojnego.  

Dzieo 9:  ACAPULCO 

Śniadanie w hotelu. Czas wolny. Kontunuujemy przyjemny wypoczynek w kurorcie Acapulco. Pobyt i nocleg w hotelu. 

Dzieo 10:  TAXCO 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejedziemy do Taxco, pełnego uroku „Miasta Srebra”. Taxco słynie z bardzo 
gęstej zabudowy oraz malowniczych domów o charakterystycznej kolonialnej architekturze. Wjedziemy na punkt widokowy, 
przespacerujemy się starymi uliczkami, nawiedzimy przepiękny kolonialny kościół Santa Prisca przy Plaza Bordo. Czas wolny na 
zakup pamiątek i wyrobów ze srebra – Taxco to po prostu raj dla miłośników zakupów. Obiadokolacja i nocleg w kolonialnym 
hotelu w Taxco.  

Dzieo 11:  JASKINIE CACAHUAMILPA – WYLOT Z MEKSYKU 

Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu. Następnie wizyta w pobliskich grotach Cacahuamilpa, które to tworzą jeden  
z największych naturalnych systemów jaskio na świecie. W skład kompleksu jaskio wchodzi 90 naturalnych komór. Następnie 
przejedziemy na lotnisko w Mexico City. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot do Europy.  

Dzieo 12:  POWRÓT 

Dogodna przesiadka w jednym z europejskich portów lotniczych. Przylot do Frankfurtu.  Zakooczenie pielgrzymki. 
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|  CENA ZAWIERA: 

 przelot na trasie Frankfurt – Mexico City – Frankfurt; bagaż rejestrowany, bagaż podręczny, opłaty lotniskowe  
i paliwowe, odprawa na lotnisku 

 transfery klimatyzowanym autokarem w Meksyku 

 10 noclegów w hotelach o lokalnej kategoryzacji 4*, w tym 4 noclegi w hotelu w Acapulco o podwyższonym standardzie 
(lokalne 5*); pokoje 2-osobowe z łazienkami 

 Wyżywienie podczas objazdu 2 x dziennie: 6 śniadao, 6 obiadokolacji; w hotelu w Acapulco: All Inclusive 

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL (100 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN), OC (30 000 EUR) z uwzględnieniem 
ryzyka chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

 opiekę polskojęzycznego pilota  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 opiekę lokalnego przewodnika 

 przedstawiony program zwiedzania 

 podatek VAT 
 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

 słuchawek podczas zwiedzania, obligatoryjnych napiwków dla przewodników lokalnych i kierowcy, taks klimatycznych, 
opłat granicznych i innych opłat związanych z realizacją programu, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
i Pomocowy (łącznie około 130-140 USD/os. – zbierane przez pilota grupy; obligatoryjne; kwota w zależności od 
wielkości grupy) 

 transferu autokarem z/na lotnisko we Frankfurcie 

 napojów do obiadokolacji, oprócz pobytu w Acapulco 

 dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych 
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem 
na COVID-19 (190 EUR/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

 ewentualnych wycieczek fakultatywnych w Acapulco (La Quebrada ok. 40 – 45 USD/os., La Coyuca ok. 75 – 80 USD/os.) 

 wydatków własnych 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie, ok. 450 USD) 

 świadczeo niewymienionych w ofercie 
 

|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości – PASZPORTU. 
2. Zastrzegamy sobie możliwośd zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze, w tym godzin przelotu i zmiany 

cen paliwa lotniczego. 
4. Cena została skalkulowana w dniu 25.08.2022 według obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów walut. 

W przypadku wzrostu tych cen, cena imprezy turystycznej podlegad będzie rekalkulacji. 

5. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą 
Paostwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Warunki 
wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania testów 
COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do 
bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 

6. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. na trasie zwiedzania. 
7. Wysokośd składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE 

ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379). 
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