MEKSYKPIELGRZYMKA DO
MATKI BOSKIEJ Z
GUADALUPE

REK TRAVEL
5825 W.IRVING PARK RD
CHICAGO, IL 60634

PROGRAM PIELGRZYMKI:

INFO@REKTRAVEL.COM
WWW.REKTRAVEL.COM
PH# 773-777-7733

DZIEŃ 1: CHICAGO – MEXICO CITY. Spotkanie grupy na lotnisku ORD w Chicago.
Odprawa. Przylot do Meksyku. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Mexico City.
DZIEŃ 2: MEXICO CITY. Meksykańską przygodę rozpoczynamy od przejazdu na Plac
Główny miasta Zocalo. Zobaczymy tu barokową Katedrę Metropolitańską z figurą Jezusa
Chrystusa od Trucizny oraz pomnik Jana Pawła II. Następnie udamy się do świątyni
azteckiej Templo Mayor, gdzie z punktu widokowego obejrzymy jej ruiny. Zobaczymy też
Pałac Narodowy, dzisiejszą siedzibę administracyjną Prezydenta Meksyku.
Monumentalny budynek z czerwonymi markizami skrywa wiele skarbów, m. in. murale
Diego Rivery, które ukazują historię kraju i siłę meksykańskiego narodu. Kolejnym
miejscem, na które się udamy będzie Plac Trzech Kultur. Jest to symboliczne miejsce
powstania nowej rasy metyskiej z ciekawą historią. To tutaj Juan Diego zdawał relację
Biskupowi Zumarraga z objawień Najświętszej Marii Panny z Guadelupe. Następnie
przejedziemy do Xochimilco. Ta indiańska nazwa oznaczająca „Miasto Kwiatów”
nawiązuje do dawnych upraw kwiatów i warzyw na przycumowanych tratwach, które
zbudowane z trzcin i gałązek przypominały pływające ogrody. Dzisiaj, wśród zielonej oazy
wielomilonowej metropolii, bajkowe łodzie, przypominające gondole, leniwie przewożą
turystów po dawnych kanałach azteckich. Czeka nas rejs wśród sztucznych wysp,
meksykańskie specjały, indiańskie rękodzieło, kolorowe kwiaty i sombrera, a wszystko to
w atmosferze fiesty i przy dźwiękach muzyki Mariachi. Przejazd do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3: TAXCO. Kolejny dzień przynosi kolejne atrakcje. Wyjeżdżamy do Taxco,
malowniczo położonej na meksykańskich wzgórzach stolicy srebra. Po drodze postój
w Cuernavaca. W trakcie spaceru po „Mieście Wiecznej Wiosny” zwiedzimy
szesnastowieczną Katedrę i niegdysiejszą rezydencję Hernana Corteza. Przystaniemy
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w lokalnym warsztacie rzemieślniczym, by podpatrzeć proces produkcji i obróbki srebra.
Obejrzymy powstające tu wyroby oraz skosztujemy miejscowego drinka „Berta”.
Niewątpliwą atrakcją tego regionu są wysokiej klasy wyroby użytkowe i biżuteria ze
srebra. Ich różnorodność i bogate wzornictwo mogą przyprawić o zawrót głowy. Piękna,
oryginalna biżuteria to jednak nie jedyny znak rozpoznawczy regionu. Niska, kolonialna
zabudowa zachwyca architekturą a białe domy z czerwonymi dachówkami i kręte,
brukowane uliczki przypominają klimatem urokliwe, śródziemnomorskie miasteczka.
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny.
DZIEŃ 4: TAXCO – ACAPULCO. Kontynuujemy zwiedzanie Taxco. Garbatymi

taksówkami, wijąc się krętymi i wąskimi uliczkami, wyruszamy podziwiać architekturę
miasta. Białe domy z czerwonymi dachami, oplecione bujną roślinnością robią niebywałe
wrażenie. Wizytę zakończymy na placu głównym i mieszczącym się tam Kościele Santa
Prisca. Różowe mury tego zabytkowego kościoła z epoki kolonialnej górują nad całym
rejonem Taxco. Kościół ufundowany w połowie XVIII wieku przez górniczego magnata,
ma za patronów św. Pryskę i św. Sebastiana i był do 1806 roku najwyższą budowlą
w Meksyku. Jest to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych
w Ameryce Łacińskiej. Następnie przejazd do Acapulco. Ta niegdyś spokojna wioska
rybacka jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych kurortów świata. Zakwaterowanie
w hotelu i czas wolny, który można wykorzystać na przykład na podziwianie
zachodzącego w oceanie słońca.

DZIEŃ 5: ACAPULCO. W tym dniu stawiamy na odpoczynek i rekreację. Dla chętnych
możliwość spędzenia przedpołudnia na plaży w Acapulco. Acapulco zyskało sławę
w latach 60 i 70 – tych dzięki amerykańskim aktorom i politykom, którzy uwielbiali spędzać
tutaj wolny czas. Drogie rezydencje milionerów i gwiazd showbiznesu, położone
w nowoczesnej dzielnicy willowej Acapulco Diamante można podziwiać podczas rejsu po
wodach zatoki św. Łucji. Wśród pierwszych, którzy w nie zainwestowali byli m.in. Frank
Sinatra i John Wayne. Mają tutaj swoje domy panowie Iglesias (zarówno Julio jak
i Enrique), Leonardo di Caprio, Lisa Minelli czy Robert Redford. Następnie rejs wzdłuż
Zatoki św. Łucji. Podróż odbywa się w takt melodii granej na żywo. Można potańczyć,
nauczyć się salsy i skosztować lokalnych trunków. Wieczorem przejedziemy na Quebradę
podziwiać meksykański zachód słońca. La Quebrada to widowisko warte czasu, jaki się
mu poświęca. Śmiałkowie z wysokiej na kilkadziesiąt metrów skały skaczą do wody
z różnych poziomów pokazując licznie zgromadzonym wysoki kunszt i niezaprzeczalną
odwagę. Adrenalina, wspinaczka bez asekuracji, znakomita koordynacja czasowa
i ryzykowny skok do płytkiej wody zatoki tworzą niesamowite widowisko, które na długo
zapada w pamięć. Szczególną popularnością cieszą się nocne skoki z klifu
z pochodniami. Nie można być w Acapulco i nie zobaczyć tego pokazu.
DZIEŃ 6: ACAPULCO – PUEBLO. Po śniadaniu przejazd do Puebli, gdzie obejrzymy
budowle sakralne w stylu baroku indiańskiego. We wschodniej części miasta górują
pozostałości po piramidzie o największej objętości na świecie. Wejdziemy na piramidę
w Cholula i zwiedzimy mieszczący się tam Kościół Najświętszej Marii Panny Dobrej Rady.
Z góry roztacza się niezapomniany widok na całą okolicę oraz parę wulkanów
Popocatapetl i Iztaccihuatl, u podnóża natomiast wykopano długie tunele o długości 8 km,
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skąd można oglądać podziemne struktury. W tym dniu zobaczymy ponadto Katedrę oraz
Kaplicę Różańcową w Kościele Santo Domingo – najpiękniejszy przykład baroku
meksykańskiego. Piękny i bogato zdobiony kościół św. Dominika to największa atrakcja
Puebli, która skrywa liczne skarby. Spośród wielu kaplic, Kaplica Różańcowa jest tą, która
przyciąga największą uwagę. Majestatyczna, okrzyknięta ósmym cudem świata,
zachwyca barokowym przepychem złoconej sztukaterii. Olśniewające złotym blaskiem
wnętrze zapiera dech w piersiach a onyksowa ambona i ilość zdobień nie mają sobie
równych. To pierwsza kaplica nie tylko w Meksyku, ale i w całej Ameryce, która została
poświęcona Matce Bożej Różańcowej. Wieczór umilimy sobie spacerem po „Słodkiej
Uliczce”, kosztując lokalnych łakoci. Kolacja i zakwaterowanie w hotelu.
DZIEŃ 7: PUEBLO – TEOTIHUCAN. Przejazd do Teotihuacan, dawnego centrum
ceremonialno-administracyjnego Indian Teotihuacanos i największego, prekolumbijskiego
miasta Mezoameryki. Nazwa Teotihuacan w języku nahuatl oznacza „miejsce, w którym
ludzie stają się bogami”. Według wierzeń indiańskich, to właśnie tutaj miał powstać świat.
Wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO jest jedną z najczęściej
odwiedzanych archeologicznych atrakcji w całej Ameryce Łacińskiej. Będąc tam
wdrapiemy się na Piramidę Słońca. Tam też ujrzymy Piramidę Księżyca, Pałace
Pierzastych Muszli oraz Pierzastego Węża. Majestatyczne piramidy wraz z zespołami
pałacowymi do dziś stanowią zagadkę dla wielu badaczy ich tajemnic. Są one najczęściej
fotografowanymi obiektami w Meksyku. Wieczór spędzimy degustując tequilę i poznając
proces obróbki obsydianu, świętego kamienia, z którego mieszkańcy Teotihuacan
wyrabiali przepiękne maski i figurki, inkrustowane srebrem oraz szlachetnymi kamieniami.
Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 8: MEXICO CITY. Dzień 12 grudnia to obchody Objawienia Najświętszej Marii
Panny z Guadalupe. Miliony pielgrzymów przybywają w te dni z całego świata, aby
pozdrowić Panienkę – Królową Meksyku i Cesarzową Obydwu Ameryk. Jest to najstarsze
objawienie maryjne oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Mimo, że minęło od niego
niemal 500 lat, kult Matki Bożej z Guadalupe jest wciąż żywy. Poza walorami duchowymi,
warto odwiedzić to miejsce z uwagi na jego wagę w kulturze Meksyku. Sanktuarium Matki
Bożej z Guadalupe to najważniejsze sanktuarium maryjne w Meksyku i jedno
z najczęściej odwiedzanych miejsc kultu chrześcijańskiego na świecie. 12 grudnia
1531roku, Indianin z plemienia Azteków, Juan Diego, ujrzał Maryję, która poleciła mu
udanie się do biskupa, by ten na miejscu objawienia wybudował kościół na Jej cześć.
Juan Diego został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1990 roku, a podczas
kolejnej papieskiej wizyty w Meksyku, w roku 2002, został uznany świętym. Po obchodach
zobaczymy Starą i Nową Bazylikę oraz Kapliczkę na Wzgórzu. Potem czas wolny na
kontemplację, zakup pamiątek i dewocjonaliów. Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 9: MEXICO CITY- CHICAGO. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko,
odprawa i przelot do Chicago.
Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów
programu może ulec zmianie. Msza święta codzienni (w miarę możliwości
w wybranym sanktuarium).
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MEKSYKPIELGRZYMKA DO MATKI
BOSKIEJ Z GUADALUPE
CENA WYCIECZKI: $ 1595
LISTA ŚWIADCZEŃ:
CENA OBEJMUJE:
•

Noclegi w hotelach w pokojach
dwuosobowych

•

•

Przejazdy i transfery
klimatyzowanym
autokarem

Wyżywienie dwa razy
dziennie, z wyjątkiem dni
przelotu

•

Opieka polskojęzycznego
przewodnika

•

Koszty przelotu na trasie
Chicago- Meksyk- Chicago

•

Zwiedzanie zgodnie z
programem

•

Wstępy do miejsc
zwiedzanych (z wyjątkiem
atrakcji w Acapulco)

•

Opłaty podatkowe

•

Odszkodowania w
przypadku zgubienia bądź
zniszczenia bagażu
osobistego, walizki itp.

•

Biletów wstępu na atrakcje w
Acapulco

•

Zwyczajowe napiwki itp.

CENA NIE OBEJMUJE:
•

Wyżywienia z wyjątkiem śniadań
wliczonych w koszt doby hotelowej

•

Wydatków natury osobistej:
napoje, drinki, alkohole,

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOPŁATY DO POKOJU JEDNOOSOBOWEGO- SZCZEGÓŁY W BIURZE
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