
Meksyk-Teotihuacan-Puebla- Cacahuamilpa-Taxco-

Acapulco-Guadalupe 

3-13 grudnia 2018 

Dzień 1. Poniedziałek 3.12.2018 
 
Spotkanie na lotnisku z przewodnikiem. Przejazd klimatyzowanym autokarem do centrum miasta na obiad.  
Po obiedzie wjazd na punkt widokowy : wieżę Torre Latinoamericana gdzie z 44 piętra będziemy mogli podziwiać 
panoramę całego miasta. Konstrukcję budynku rozpoczęto w 1956 roku jako najwyższego wieżowca w Ameryce 
Łacińskiej a także pierwszego na świecie który posiadał fasadę zrobioną z aluminium i szkła. 
Późnym popołudniem krótki przejazd do hotelu. Meldunek i kolacja. 

  
Dzień 2. Wtorek 4.12.2018 
 
Śniadanie. Przejazd do dzielnicy Tlatelolco i zwiedzenie Placu III Kultur, miejsca ostatniego starcia Indian z 
hiszpańskim najeźdźcą. Plac jest miejscem upamiętniającym ważne wydarzenia z czasów kultury azteckiej, 
hiszpańskiej i współczesnej. Następnie wizyta w religijnym sercu kraju, w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe, 
największego sanktuarium maryjnego na świecie. Msza Święta. Zwiedzanie Nowej Bazyliki mogącej pomieścić 10 
tys. wiernych, Bazyliki Antycznej, Kaplicy Indian, Kaplicy na Wzgórzu, Ogrodów Guadalupiańskich. Zapoznanie z 
historią objawienia się Matki Bożej Indianinowi, Juanowi Diego. Czas na modlitwę i zakup pamiątek.  Przejazd do 
strefy archeologicznej w Teotihuacan – „miejsca, gdzie rodzą się Bogowie”, niegdyś wielkiej cywilizacji sięgającej 
swymi wpływami aż po dzisiejszą Gwatemalę. Spacer po świetnie zachowanym mieście: Pałac Ptaka-Motyla, 
Piramida Księżyca, Aleja Zmarłych i wejście na jedną z największych piramid świata, Piramidę Słońca. Wizyta w 
warsztacie obróbki  obsydianu,  degustacja pulque, napoju zwanego obecnie „napojem ubogich” oraz tequili. Obiad 
w lokalnej restauracji pod piramidami a nastepnie powrót do hotelu na nocleg w Mieście Meksyk. 

 Dzień 3. Środa 5.12.2018 
 
Śniadanie. Przejazd na jeden z największych placów na świecie, główny plac Miasta Meksyk tzw. Zocalo. Msza 
Świeta. Zwiedzanie budowanego przez ponad 300 lat Kościoła Katedralnego z pięknym ołtarzem barokowym, 
podziwianie pozostałości Templo Mayor, gdzie według Azteków znajdowało się centrum wszechświata. Przejście do  
Pałacu Prezydenckiego na podziwianie sławnych Diego Rivery przedstawiających historię Meksyku.  
Przejazd do dzielnicy Xochimilco, w której to znajdują się wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO tzw. 
pływające kolorowe ogrody. Rejs gondolami zbudowanymi przez Azteków kanałami przy dźwięku muzyki mariachi. 
Obiad na łodziach. Po obiedzie czas wolny na zakup pamiątek.  Powrót do hotelu na nocleg w Mieście Meksyk. 
 
Wieczorem opcja wyjścia na wieczorek folklorystyczny ( ok 45USD ) 

 
Dzień 4. Czwartek 6.12.2018 

 
Śniadanie i wymeldowanie z hotelu. Wyjazd malowniczą trasą z widokiem na ośnieżone wulkany Popocatepetl i 
Iztaccihuatl. Wizyta w  magicznym miasteczku, Cholula, które posiada największą pod względem objętości, piramidę 
na świecie.  Czas wolny na podziwianie okolicy, uliczka ze sklepami z lokalnym rękodziełem. 
Dalsze podróżowanie do jednego z piękniejszych miast Meksyku, Puebla zwanego “Miastem Aniołów" - ulubionego 
miejsca Papieża, Jana Pawła II. Spacer po uroczym kolonialnym mieście Puebla: Katedra, Zocalo, Rynek Parian z 
tradycyjnym wyrobami mieszkańców miasta, czyli ceramiką talavera i słodyczami, spacer słodką uliczką a na koniec 
wizyta w niezwykle pięknej Kaplicy Różańcowej- nazwanej przez Fryderyka Humboldta w XIX w., “Ósmym Cudem 
Świata". Msza Święta. 
Obiadokolacja w formie bufetu. Zakwaterowanie w hotelu w samym centrum miasta i czas wolny. 



 

  
Dzień 5. Piątek 7.12.2018 

 
Śniadanie. Dłuższy przejazd  w kierunku jaskiń w Cacahuamilpa: największych i najpiękniejszych w całej Ameryce 
Łacińskiej, stanowiących wielokrotnie scenerie rożnych filmów i koncertów znanych światowych artystów. W 
wyrzeźbionych przez wodę i czas pięknych komnatach w korycie podziemnej rzeki znajdują się niezwykłe formacje 
skalne i zachwycające zjawiska krasowe, wśród nich liczne stalaktyty i stalagmity nastrojowo podświetlane. Ponad 
godzinny spacer po jaskini i podziwianie stalaktytów, stalagmitów, stalagnatów i innych formacji skalnych. 
Popołudniem przejazd  na zwiedzanie sławnego ze sztuki jubilerskiej “srebrnego miasta” Taxco, spacer po krętych 
uliczkach, zwiedzanie przepięknego kolonialnego kościoła Santa Prisca, wizyta w warsztatach jubilerskich, czas 
wolny na zakupy. 
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu i kolacja. Nocleg w Taxco 

 
Dzień 6. Sobota 8.12.2018 
 
Po śniadaniu przejście do centrum miasta na ostatnie zakupy. Czas wolny na kupowanie pamiątek, miejscowy 
rynek: mercado oraz szalona przejażdżka lokalnym transportem po najpiękniejszych punktach widokowych. 
Popołudniem przejazd w kierunku najsłynniejszego kurortu nad Oceanem Spokojnym: Acapulco. To legendarny 
kurort i latynoska "Perła Pacyfiku", kojarzona często z przepychem, stromymi skałami i lśniącymi  plażami nad  
oceanem. Zakwaterowanie w hotelu all inclusive z bezpośrednim dostępem do morza. Obiad i czas wolny na 
wypoczynek. 
 

Dzień 7. Niedziela 9.12.2018 
 
Wypoczynek all inclusive w Acapulco. 
 
Fakultatywnie wyjazd na rejs po zatoce ( koszt ok 45 USD) 
W godzinach popołudniowych wyjazd z hotelu. Chwila czasu wolnego na zocalo, placu przy miejscowej Katedrze. 
Następnie rejs statkiem z all inclusive z muzyką na żywo. Podziwianie z wody posiadłości znanych gwiazd z całego 
świata. Powrót do portu podczas przepieknego zachodu słońca i rytmów salsy.  Przejazd autokarem na pokaz 
skoków ze skały „La Quebrada” symbolu Acapulco znanego na całym świecie! Powrót do hotelu na kolację. 

  
Dzień 8. Poniedziałek 10.12.2018 
 
Wypoczynek all inclusive w Acapulco  
 
Fakultatywnie wyjazd na lagunę ( cena ok 65 USD) 
Po śniadaniu przejazd autokarem na plażę która wąskim przesmykiem oddziela otwarty ocean od laguny. Powitalny 
drink w kokosie a następnie rejs małymi łodziami po lagunie. Możliwość podziwiania ptactwa wodnego oraz 
przepięknych widoków zbiornika wodnego oddzielonego górami.  Laguna była wiele razy wykorzystywana do 
kręcenia filmów np. RAMBO. Chwile wypoczynku nad wodą, nakładanie maseczek z zielonego błota, kąpiel. Powrót 
na plażę gdzie w lokalnej kuchni będzie czekał na nas obiad. Po posiłku czas wolny na spacer nad oceanem. Późnym 
popołudniem powrót do hotelu na kolację i dalszy wypoczynek. 

  
Dzień 9.  Wtorek 11.12.2018 
 
Ostatnie chwile wypoczynku na plaży do godziny 10-11am. Następnie  wyjazd w kierunku Miasta Meksyk. Po drodze 
zatrzymamy się na obiad w przepięknej Hacjendzie. Możliwość spaceru po  ogromnej posiadłości z czasów Hernana 
Korteza. Czas wolny na chwilę relaksu i zdjęcia. Dalsza podróż w kierunku Miasta Meksyk na kolację i nocleg. 



 

  
Dzień 10. Środa 12.12.2018 
 
Śniadanie. Całodniowa wizyta w Bazylice Matki Bożej z Gwadelupę. Podziwianie kultury, tradycji i zwyczajów 
związanych z obrzędami dnia objawień. Niesamowity widok tańczących Indian, ludzi noszących ogromne obrazy na 
plecach, wszechobecny zapach kadzideł i dźwięk bębnów powodują iż odwiedzenie tego miejsca staje się 
niezapomniane. Czas wolny na uczestnictwo we mszy, indywidualna modlitwę, robienie zdjęć i zakupy.  
Po południu przejazd na obiadokolację.  Powrót do hotelu.  

  
Dzień 11. Czwartek 13.12.2018  
 
Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu a następnie przejazd na zwiedzanie jednego z najlepszych muzeów 
archeologicznych świata, Museo de Antropología e Historia, z bogatą kolekcją sztuki prekolumbijskiej. Podziwianie 
osiągnięć cywilizacyjnych Azteków, Majów oraz Olmeków. 
Po wizycie w muzeum przejazd na lotnisko. Odprawa na samolot i odlot o godzinie 15:05 czasu lokalnego. 

 

Cena: $1,900.00 (pokój dwuosobowy). Dopłata do pokoju jednoosobowego: $300 

 
CENA ZAWIERA: 
- hotele 4*, pokoje dwuosobowe i jednoosobowe  
- 2 posiłki dziennie, All inclusive w Acapulco 
- napiwki  
- transfery i transport klimatyzowanym autobusem 
- bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu 
- przewodnika-pilota po polsku  
- codzienne Msze Święte 
 
CENA NIE ZAWIERA: - ubezpieczenia; napojów do posiłków, oprócz opcji All inclusive w Acapulco. 

Ubezpieczenie podróżne można wykupić na własną rękę za pośrednictwem wiarygodnej agencji.  

Prosimy o dołączenie kopii paszportu (strona ze zdjęciem) wraz z formą rejestracyjną. Jedną 

kopię należy zatrzymać również dla siebie.  

 
 

 


