
 

                               PIELGRZYMKA  DO MEKSYKU 
                                        
                                         13.02. – 28.02.2010  /16 dni/   
 
Dzień 1   13.02  (sobota) Nad Atlantykiem 
WARSZAWA – MEXICO CITY 
Godz. 4.00 zbiórka w porcie lotniczym im. F. Chopina w Warszawie, terminal 1, stara hala 
odlotów. O godz. 6.00 wylot do Mexico City przez jeden z portów europejskich. Przejazd do 
hotelu, spotkanie zapoznawcze i coctail powitalny oraz zakwaterowanie.  
Obiadokolacja, nocleg w Mexico City. 
 
Dzień 2   14.02.  (niedziela)   
MEXICO CITY    miasto kontrastów 
Zwiedzanie jednej z największych aglomeracji świata, wzniesionej na gruzach prastarego 
Tenochtitian – stolicy Azteków.  Plac Trzech Kultur, Templo Mayor (ruiny Wielkiej świątyni 
Azteków), Katedra, Pałac Narodowy z freskami Diego Rivery (siedziba prezydenta 
Republiki), Templo de la Ensenanaza (jeden z najwspanialszy kościół stolicy z bardzo 
bogatą fasadą i złotym ołtarzem), Rejs (z obiadem) ozdobnymi łodziami po pływających 
ogrodach Xochimilco, przy dźwiękach muzyki mariachi i marimba. Muzeum Antropologiczne 
w Parku Chapultepec (zbiory przedmiotów kultur prekolumbijskiuch)  Zwiedzanie dodatkowo 
strefy archeologicznej Tlatelolco. Degustacja Tequili w miejscu wyrobu biŜuterii i 
przedmiotów artystycznych z uŜyciem kamieni szlachetnych zwłaszcza obsydianu, świętego 
kamienia Azteków.                                                                                                                
Powrót do hotelu na obiadokolację, a wieczorem  dla chętnych fakultatywnie wspólny wjazd 
na Latino Torre i oglądanie nocnej, zatykającej dech, panoramy stolicy, lub wycieczka na 
Plac Garibaldi.    Nocleg w Mexico City. 
 
Dzień 3   15.02     (poniedziałek)  Meksyka ńskie świętości 
MEXICO CITY BASSILICA DE GUADELUPE – TEOTIHUACAN 
BAZYLIKA Matki Boskiej z Guadelupe (patronki Nowej Hiszpanii), gdzie znajduje się 
oryginalny wizerunek Najświętszej Marii Panny, jaki utrwalił się na sarape (meksykańskie 
ponczo) Indianina Juana Diego (1531).  
Wzgórze Objawień (koło Bazyliki)  Zwiedzanie obydwu bazylik – jedna z XVIII wieku i nowa, 
zbudowana w latach 70-tych XX wieku.  
TEOTIHUACAN – „miejsce, gdzie ludzie stają się bogami”. Wspaniały zespół 
architektoniczny: Piramida Słońca, Piramida KsięŜyca, Pałac Quetzalpapalotla (ptaka-motyla 
– Jaguara) w podziemiach zwiedzanie prehiszpańskich symboli jaguara i orła na 
oryginalnych muralach, świątynia Quetzalcoatla (Pierzastego WęŜa), Droga Umarłych, 
Cytadela. Obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 4   16.02.  (wtorek)  Srebrne krajobrazy 
MEXICO CITY  –  CUERNAVACA - CACAHUAMILPA - TAXCO 
Przejazd piękną panoramiczną Autostradą Słońca, zwiedzimy Cuernavacę.  
CUERNAVACA  - zwiedzanie rezydencji Korteza. Podziwianie księŜycowych krajobrazów 
skał bogatych w minerały zwłaszcza srebro i złoto.  
CACAHUAMIPA - największe jaskinie Meksyku w Parku Narodowym Cacahuamilpa. 
Długość Las Grutas de Cacahuamilpa szacowana jest na około 70-75 km, z czego dokładnie 
zbadanych zostało 10 km. 
TAXCO - „srebrne miasto” słynne z wyrobów sztuki jubilerskiej. Zwiedzanie kościoła Św. 
Pryscylli i Św. Sebastiana – klejnot Meksykańskiej sztuki barokowej z 1751 r. Punkty 
widokowe i Plac Zocalo. MoŜliwość zakupów unikalnych wyrobów oraz biŜuterii. 
Obiadokolacja i nocleg. 
 



 
Dzień 5   17.02. (środa) Kolonialne skarby 
TAXCO– PUEBLA - OAXACA 
PrzejeŜdŜając panoramiczną trasą zwiedzanie słynnej pary wulkanów Popocatepetl  
i Ixtaccihuatl oraz  pięknych kościołów indiańskich wokół Puebli: Santa Maria Tonantzintla i 
San Francisco Acatepec.  
PUEBLA - „Miasto Aniołów” – pierwsze hiszpańskie miasto, prawdziwy architektoniczny 
klejnot epoki kolonialnej. Zwiedzanie starówki z katedrą i kościołem Santo Domingo i Kaplicy 
RóŜanej. Zabytki te wpisane są na listę UNESCO.  
PodróŜ krętą górską drogą  obrośniętą kaktusami w kierunku Oaxaca.  
OAXACA - zwiedzanie lokalnego rynku Juarez, królestwo barw i zapachów, gdzie moŜna 
kupić wyroby z ceramiki, skóry, biŜuterię i tradycyjne rękodzieło oraz zjeść lokalne potrawy. 
Obiadokolacja i nocleg w Oaxaca. 
 
Dzień 6   18.02 (czwartek)   Mezcal i skarby Zapoteków 
OAXACA - MONTE ALBAN – TULE TREE -  MITLA - TEHUANT EPEC 
MONTE ALBAN jedno z najstarszych miast Ameryki - staroŜytnej stolicy Zapoteków. 
Zwiedzanie kompleksu archeologicznego: boisko do rytualnej gry w piłkę Pelota, słynne 
Danzantes na kamiennych płytach (wojownicy z plemienia Tolteków), obserwatorium 
astronomiczne. Zwiedzanie Teotitlan del Valle – miejscowość słynącą z wyrobów tkackich. 
TULE (cypryśnik meksykański)  najstarsze i największe drzewo obu Ameryk.  
MITLA – centrum religijne Misteków i Zapoteków 
TEHUANTEPEC wizyta w fabryce mezcalu, poznanie procesu produkcji i degustacja. 
Obiadokolacja i nocleg w Tehuantepec . 
 
Dzień  7   (19.02. (piątek)  Niezwykłe dzieła natury i india ńskie miasteczka 
TEHUANTEPEC  - SUMIDERO - SAN JUAN CHAMULA -  SAN C RISTOBAL DE LAS 
CASAS 
SUMIDERO  malowniczą droga i wąwóz wśród plantacji mango, cytrusów, ananasów i palm 
kokosowych. PrzejaŜdŜka łodzią między stromymi zboczami (do 1000 m. wysokości) po 
rzece Grijalava w Narodowym Parku Sumidero – fascynującym fenomenie przyrody. 
SAN JUAN CHAMULA – magiczne indiańskie miasteczko będące mieszanką indiańskiego 
szamanizmu i tradycji katolickich. MoŜna zobaczyć rdzennych potomków Majów w 
tradycyjnych strojach z symbolami odzwierciedlającymi własne rozumienie kosmosu, roślin 
i zwierząt oraz ich styl Ŝycia niezmienionego przez 500 lat, spacer po uliczkach i rynku, 
zwiedzanie niezwykłego kościoła, gdzie moŜna być świadkami odprawiania szamańskich 
ceremoniałów. Zwiedzanie miasta  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS spacer po rynku, gdzie jest fasola i kukurydza w stu 
kolorach, egzotyczne kwiaty i owoce, zapach pieczonej tortilii.  
Obiadokolacja i nocleg w San Cristobal de las Casas 
 
 
Dzień 8   20.02 (sobota)   Bł ękitne kaskady 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL – PALENQUE 
Przejazd malowniczą trasą wzdłuŜ plantacji kawy do wspaniałych wodospadów w Parku 
Narodowym Agua Azul. Kąpiel pod wodospadami najpiękniejszymi w Meksyku. Przejazd do 
zabytków architektonicznych w Palenque zatopionych w dŜungli, połoŜonych u stóp gór 
Chiapas. Nocleg w hotelu zaprojektowanym w stylu ukazującym Majańskie tradycje i 
wierzenia.  
Po kolacji  WIECZÓR Z KALENDARZEM MAJÓW.   
 
 
 
 
 



Dzień 9    21.02.  (niedziela)  Tajemnica Króla Pakala 
DśUNGLA –PALENQUE 
Wizyta w dŜungli  pełnej dźwięków ptaków, przejazd przez rzekę i wiszący most do 
wodospadu, mijając pierwsze osady Majów do punktu widokowego na wodospad Matki 
Pakala. Wychodząc z dŜungli widać spektakularny widok strefy archeologicznej.  
PALENQUE - jedno z najwaŜniejszych i najpiękniejszych miast Majów epoki klasycznej. 
Zwiedzanie : Świątynia Inskrypcji z grobowcem króla Pakala, Świątynia Słońca, gdzie na 
tarczach wojowników widnieje twarz jaguara, Świątynia Liściastego KrzyŜa z motywem 
Drzewa Świata, Pałac, obserwatorium ze wspaniałymi widokami na równinę stanu Tabasco, 
otoczony tropikalnym lasem. Wspaniały krajobraz i odgłosy wyjców zostawiają 
niezapomniane wraŜenia. Przed wejściem do parku spotkanie z najbardziej niezaleŜnymi 
Indianami Lancandóna odzianych w białe szaty, sprzedających swoje rękodzieło. 
Obiadokolacja i nocleg 
 
Dzień 10     22.02. (poniedziałek)    Nadmorskie krajobr azy 
PALENQUE - UXMAL - CELESTUN – MERIDA 
Przejazd do Campeche malowniczą drogą wzdłuŜ brzegu morza do Zatoki śółwi 
w Champoton- Narodowego Rezerwatu chroniącego Ŝółwie, kąpiel w morzu, zbieranie 
muszelek, dla chętnych lunch w restauracji serwującej owoce morza. Spacer po Campeche, 
mieście dziedzictwa światowego, reprezentującym wspaniałą architekturę powstałą w XVIII-
XIX wieku. 
UXMAL ze strefą archeologiczną to jedno z najpiękniejszych miast Majów, wpisane na listę 
UNESCO, reprezentacje symboli kosmosu, zwiedzanie : Wielka Piramida, Świątynia 
WróŜbity, Pałac Gubernatora, Klasztor Mniszek, podziwianie iguan pozujących w świetle 
poranku na tle pereł architektury. Owoce papai i okazja do zakupów ekstraktu wanilii, 
marmolady z papai, chile habanero oraz likierów.  
CELESTUN – zwiedzanie  jednego z najciekawszych rezerwatów przyrody w Meksyku 
chroniący skupiska mangrowców, egzotyczne gatunki roślin i zwierząt, spacer po lesie 
namorzynowym oraz podziwianie stada pelikanów i kormoranów, a w sprzyjających 
okolicznościach Ŝerujące flamingi. MoŜliwość kąpieli w jednym z najczystszych 
słodkowodnych źródeł bijących w słonym akwenie lasu mangrowego.  
MERIDA – "Białe Miasto" Jukatanu – piękne kolonialne budynki z XIX wieku – siedziby 
właścicieli plantacji sizalu - wokół głównego placu (Plaza Mayor), bulwar Paseo Montejo, 
Pałac Gubernatora ze wspaniałymi muralami ukazującymi historię Majów na Jukatanie. 
Obiadokolacja i nocleg 
 
 
Dzień 11   23.02. (wtorek)  Nowo Ŝytny cud świata 
MERIDA – IZAMAL - CHICHEN ITZA – CANCUN 
 
IZAMAL - „Ŝółte miasto” zwiedzanie sanktuarium Jana Pawła II oraz budynki pomalowane w 
kolorach Watykanu. 
CHICHEN ITZA – największe miasto Majów wpisane do światowego dziedzictwa UNESCO  
jako jeden z siedmiu cudów świata. Zwiedzanie : obserwatorium, piramidę Pierzastego WęŜa 
„El Castillo”, Świątynia Wojowników z tysiącem kolumn, Świątynia Jaguara, święta studnia 
i monumentalne boisko do gry w pelotę. Przejazd do Cancun na wypoczynek 
Obiadokolacja w formie all inclusive. 
 
 Dzień  12-14    24,25,26.02  (śr. czw, pt)  Wszystkie kolory bł ękitu 
CANCUN all inclusive 
 
Dzień 15   27.02 (sobota) Po Ŝegnanie z Yucatanem 
CANCUN  - MEXICO CITY 
 
Dzień 16  28.02 (niedziela)  Przylot do Polski  ok. godz . 22.00. 



 
Cena :      6.980 zł. +150USD    obejmuje:  
 
- przelot Warszawa - Meksyk – Warszawa oraz Cancun – Mexico City, 
- przejazdy klimatyzowanym autokarem, 
- zwiedzanie według programu, 
- zakwaterowanie w bardzo dobrych hotelach 3*/4*/5* w pokojach dla 2 osób z łazienkami,  
- posiłki HB – śniadania i obiadokolacje (2 razy dziennie) 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem, 
- serwis wykwalifikowanego przewodnika lokalnego i polskiego pilota, 
- ubezpieczenie ALLIANZ TRAMP, 
- napiwki dla kierowcy i pilotów. 
 
Cena nie obejmuje:  
- napojów do kolacji lub obiadów, 
- dodatkowych posiłków 
- opłat za filmowanie. 
 
 
Przy zgłoszeniu nale Ŝy poda ć:  (waŜne !!!)  
 
~~ imię i nazwisko 
~~ adres zamieszkania, telefon, e-mail 
~~ data urodzenia 
~~ numer paszportu 
~~ data wydania paszportu i data jego waŜności (6 miesięcy od daty zakończenia 
pielgrzymki) 
~~ Wpłata zaliczki 1.000 zł przy zgłoszeniu (rezerwacja biletu lotniczego)  
reszta do 5 stycznia 2010 r. Dolary wpłacamy na miejscu. 
 
Wszystkie informacje szczegółowe będą podane w późniejszym terminie 
 
Konto bankowe:  
 
Wojciech   Adamczyk     ul. Sienkiewicza 213       39-400 Tarnobrzeg 
 
PKO S.A.  57124019071111000019468907 
 
 
Kontakt:  
 
~~ks. Wojciech Adamczyk    ul. Sienkiewicza 213      39-400 Tarnobrzeg    
Tel  (015) 823 60 46    lub  660 493 088 
e-mail: wojada2@op.pl 
 
~~ ks. Andrzej Rusak Sandomierz  Tel. 601 981 247 
 
~~ Pan Hak Grzegorz  Staszów Tel:   509 033 541 
 
 
                                                                                                            Zapraszamy                                                                                                                   


