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Listopad od 12 do 24,  2019 

Pod duchową opieką Proboszcza Polskiej Parafii Św. Kazimierza – Sławka 
 

Przylot do MEXICO CITY  
 

1. 12 Listopada 2019 
    Przylot do MEXICO City. Wylot z Vancouver o 13: 55 przylot do Mexico City o 21: 15 przejazd do hotelu i odpoczynek. 
    Nocleg Miasto Meksyk: Hotel Casablanca lub podobny w tej samej kategorii. 
 

2.  13 Listopada  
     Spędzimy cały dzień w Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe z rozszerzoną wycieczką z przewodnikiem po 
     różnych Kościołach, takich jak: nowa i stara Bazylika, Kaplica el Cerro del Tepeyac, Kaplica Pocito, Kaplica  
     Indios. Wolny czas na modlitwy, spowiedź i zakupy artykułów dewocyjnych - Zarezerwujemy prywatną Mszę w 
     Sanktuarium.  
     Nocleg Miasto Meksyk: Hotel Casablanca lub podobny w tej samej kategorii.       
         Posiłki: śniadanie i obiadokolacja.   

  

3. 14 Listopada  
     Po śniadaniu w hotelu przejazd do kościoła 5-tego objawienia w Tulpetlac, gdzie Matka Boska objawiła się Juanowi 
     Bernardino. Tutaj sobaczymy studnię uzdrawiającej wody, której mieszkańcy używają do dnia dzisiejszego.  
     Msza w kościele. 
     Po tej wizycie udajemy się do San Juan Teotihuacan, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, aby zobaczyć  
     słynne piramidy Słońca i miejsce archeologiczne Azteków. Zwiedzanie. Późny lunch w restauracji w pobliżu piramid z  
     tańcami ludowymi - Aztec Dance. Powrót do hotelu. 
     Nocleg Miasto Meksyk: Hotel Casablanca lub podobny w tej samej kategorii. 
          Posiłki: śniadanie i obiad(lunch). 

4.  15 Listopada 
     Dziś rano po śniadaniu, wyruszamy na zwiedzanie centrum miasta Meksyk. Wizyta w Kościele Świętej 
     Rodziny, gdzie można zobaczyć grób bł. Miguel Agustin Pro, jezuita męczennika. Msza w kościele. 
     Następnie odwiedzimy kościół Santiago Tlatelolco, gdzie został ochrzczony św. Juan Diego. Ten kościół  
     jest ważny, ponieważ symbolizuje unikalną mieszankę kultur przed-hiszpańskich i hiszpańskich, które tworzą  
     teraz Meksyk. W centrum miasta zwiedzimy najstarszą i największą katedrę w całej Ameryce Łacińskiej, 
     Metropolitan Cathedral. Następnie odwiedzimy National Palace. Podczas tej wizyty będziemy mogli oglądać  
     niesamowite freski namalowane przez Diego Rivera. Kontynuujemy zwiedzanie placu Santo Domingo z dwoma  
     dwoma świętymi miejscami, które są architektonicznie wyjątkowe: Kościół Santo Domingo (pierwszy kościół  
     z budowany przez dominikanów w Meksyku w 1576 roku) i Sanktuarium Matki Bożej z Covadonga (pierwsze  
     sanktuarium różańcowe w Meksyku, siedziba Bractwa Najświętszego Różańca). Ta świątynia jest poświęcona  
     patronowi Asturias z Hiszpanii.      
     Nocleg Miasto Meksyk: Hotel Casablanca lub podobny w tej samej kategorii. 
          Posiłki: śniadanie i obiadokolacja. 
    

5.  16 Listopada - Morelia 
      Przejazd z Mexico City do Morelia a następnie do Patzcuaro 
      Po śniadaniu i wyrejestrowaniu z hotelu, wyjazd autokarem do Morelia. Odwiedzimy historyczne centrum miasta z  
      Katedrą M.B. z Guadalupe, pałacem Clavijero, kolegium San Nicolás, the Portal Aldama, Plaza de Villalonguín, 
      Plaza de Armas, Aqueduct. Msza w Morelia.  
      Kontynuujemy przejazd do Patzcuaro. Nocleg i obiad w Patzcuaro.  
      Nocleg Patzcuaro: TATA DON VASCO Patzcuaro lub podobny w tej samej kategorii. 
          Posiłki: śniadanie i obiadokolacja. 
 

6. 17 Listopada - Patzcuaro - Janitzio 
     Cały dzień spędzimy w pięknym mieście Patzcuaro, gdzie będziemy mieli naszą prywatną Mszę. Zwiedzanie tego małego  
     i uroczego miasteczka, jednego z piękniejszych w całym Meksyku. Wśród kilku głównych atrakcji można znaleźć różne  
     kościoły i klasztory, które są najstarszymi w kraju, takie jak: Bazylice Virgen de la Salud (Bazylika Matki Boskiej  
     Uzdrowicielki), the House of the Eleven Patios, Świątynia San Francisco i klasztor San Agustin. Msza w Patzuaro. 



     
    Pojedziemy na przejażdżkę łodzią na wyspę Janitzio, aby spędzić trochę czasu na tej pięknej, maleńkiej wyspie, w    
    Miasteczku Purhepecha.  
    Nocleg Patzcuaro: TATA DON VASCO Patzcuaro lub podobny w tej samej kategorii. 
          Posiłki: śniadanie i obiadokolacja. 
 

7.  18 Listopad - PATZCUARO, GUADALAJARA 
     Po śniadaniu i wyrejestrowaniu z hotelu, wyjazd autokarem do Guadalajara, dużego miasta w stanie Jalisco. Zwiedzanie  
     centrum z przewodnikiem oraz panoramiczny widok. Guadalajara jest jednym z najpiękniejszych i historycznych miast  
     Meksyku, jest drugim, co do wielkości miastem w Meksyku. Po południu zwiedzamy katedrę i Msza.  
     Nocleg Guadalajara: Hotel Morales lub podobny w tej samej kategorii.  
          Posiłki: śniadanie i obiadokolacja. 
 

8. 19 Listopad - ZAPOPAN & TLAQUEPAQUE  
     Jedziemy do miasta Zapopan i odwiedzamy Bazylikę Matki Bożej, drugim, co do wielkości obiekcie kultu maryjnego w  
     Meksyku, odwiedzionym w styczniu 1979 r. przez "naszego papieża", który pozostawił tam pamiątkę ze swojego pobytu  
     obraz M.B. Częstochowskiej. W Bazylice znajduje się drewniana Dziewica, pochodząca z Hiszpanii w XVI wieku.  
     Zobaczymy posąg upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II. Tutaj Msza. 
     Następnie podróżujemy do pobliskiej Tlaquepaque, znanej w całym Meksyku ze swoich skomplikowanych miniaturowych 
     szklanych figurek i wykwintnej ceramiki. Lunch w miejscowej restauracji z Mariachi, wracamy do Guadalajary.  
     Nocleg Guadalajara: Hotel Morales lub podobny w tej samej kategorii.  
          Posiłki: śniadanie, obiad i kolacja. 

9.  20 Listopad  
     Po śniadaniu i wyrejestrowaniu z hotelu, wyjazd do Puerto Vallarta.  
      Po drodze zatrzymamy się w wytwórni Tequili i dowiemy się więcej o procesie produkcji tego trunku (w tym degustacja  
      Tequili). Msza w małej kaplicy w pobliżu wytwórni Tequili. 
      Nocleg 4 noce w Puerto Vallarta: Buenaventura Grand z pełnym wyżywieniem(all inclusive)      
      

10. 20 -24 Listopad 

      Czas wolny. 
      Nocleg 4 noce w Puerto Vallarta: Buenaventura Grand z pełnym wyżywieniem(all inclusive)      
      

11. 24 Listopad 
      Ostatniego dnia po śniadaniu i wyrejestrowaniu z hotelu, przed południem odjazd na lotnisko i powrót bezpośrednim  
       samolotem do Vancouver. Wylot z Perto Vallarta o 14: 00 przylot do Vancouver o 17:15. 
 

Cena wycieczki z przelotem przy grupie 20 osobowej  $3080.00* CAD 
Cena wycieczki z przelotem przy grupie 30 osobowej  $2923.00* CAD 
Dopłata za pokój jednoosobowy na całej trasie   $  720.00 CAD 

 

*Cena od osoby w pokoju dwu osobowym wraz z przelotem i podatkami. 
Cena obliczona na podstawie przelicznika na dzień dzisiejszy, jeżeli przelicznik przekroczy 1.4, może być dodatkowa opłata podana 
przed finałową płatnością.  
W cenę pielgrzymki wliczony jest przelot z Vancouver do Mexico City powrót z Perto Vallarta, wszystkie podatki i napiwki w hotelach. 
Zakwaterowanie w hotelach 4*(lokalnego standardu), przejazdy autokarem, zwiedzanie z przewodnikiem polskojęzycznym, posiłki jak 
wyżej wymienione.  
Uwaga:, podczas gdy nie przewiduje się żadnych zmian, mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje, kiedy pewne zmiany będą 
konieczne do tej trasy, albo ze względu na zmiany w rozkładzie lotów, albo z innych powodów. Hotel może być zmieniony na inny 
równorzędnej klasy. 
Niewliczone w cenę są: własne wydatki, datki w kościołach, ubezpieczenia medyczne i (Trip cancelation)  
Napiwki dla kierowcy i przewodnika będą zbierane na początku pielgrzymki w wysokości $160USD od osoby.  
 
Dla zainteresowanych proponuję obejrzenie dokumentalnego filmu na Internecie. 

Matka Boża z Guadalupe – żywy obraz I jego tajniki. 54 minuty. Poniżej link do filmu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QY0QiryfNvw&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=QY0QiryfNvw&feature=youtu.be

