
 

PIELGRZYMKA DO MEKSYKU Z CANCUM 
 

DO STÓP MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE 

 

1 dzień  - Zbiórka na lotnisku w Krakowie dwie godziny przed odlotem. Odprawa. Wylot o godz. 11:40 
(przesiadka w jednym z portów europejskich). Przylot do Mexico City o godz.19:25, następnie przejazd 

do hotelu, kolacja i nocleg w Mieście Meksyk.   
 

2 dzień - Po śniadaniu poranna wizyta w Guadalupe w 
Bazylice Matki Boskiej patronki obu Ameryk i Meksyku, 
najważniejszym miejscu kultu religijnego w Meksyku. 
Zwiedzanie: Stara i Nowa Bazylika, Wzgórze Objawień, Templo 
del Pocito. Msza Święta. Po południu przejazd do ogrodów 
Xochimilco zwanych „Miejscem Kwiecistego Pola”. Rejs 
kolorowymi gondolami przy dźwiękach muzyki mariachi. 
Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w Mieście Meksyk.     
 

3 dzień - Po śniadaniu przejazd do parku narodowego 
Cacahuampila i zwiedzanie największych jaskiń Meksyku. 
Przejazd do Miasta Aniołów – Puebla i zwiedzanie.  Po drodze 
(przedmieścia Puebli) panoramiczne podziwianie 
monumentalnej piramidy w Cholula oraz wizyta w nadzwyczaj 
malowniczym  kościółku Santa Maria Tonantzintla. Msza 
Święta. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg 
 

4 dzień - Po śniadaniu,  spacer uliczkami kolonialnego miasta: 
podziwianie przepięknych kamienic zdobionych płytkami 
ceramicznymi, Katedra, Rynek Parian z tradycyjnymi wyrobami 
mieszkańców (ceramika, talavera i słodycze), wizyta w XVI 
wiecznej Kaplicy Różańcowej. Dalsza podróż piękną trasą 
widokową, prowadzącą przez Góry Sierra Madre do Oaxaca. 
Zwiedzanie miasta: Kościół  Św. Dominika, główny plac miasta 
z Kościołem Katedralnym, a na koniec wizyta na miejscowym 
targu i w sklepie z wyrobami z czekolady. Msza Święta. Kolacja 
i nocleg w Oaxaca. 
 

5 dzień - Po śniadaniu Msza Święta. Następnie zwiedzanie 
położonego na wzgórzu, niegdyś najważniejszego miasta 
antycznych Zapoteków, wpisanego na listę UNESCO - Monte 
Alban. Zwiedzanie: Platforma Północna i Południowa, Boisko 
do Gry w Piłkę, Obserwatorium  i Ściana Tancerzy. Przejazd do 
Santa Maria del Tule, małej wioski, gdzie znajduje się 
największe drzewo z rodziny cyprysowatych zwane „Drzewem 
Montezumy”. Obiad. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. 
Nocleg w hotelu w Tehuantepec.  
 



6 dzień  - Po śniadaniu wyjazd z hotelu i podróż w kierunku 
Chiapas, jednego z najpiękniejszych stanów Meksyku. Wizyta 
w Parku Narodowym Kanionu Sumidero, przejazd szybkimi 
łodziami rzeką Grijalva. Podziwianie wspaniałej przyrody, 
niezapomniane widoki, skały wznoszące się czasem nawet na 
wysokość 1000 m, formacje skalne np. choinka. Możliwość 
spotkan  ia krokodyli, małp i różnych gatunków ptaków - 
kormorany, jastrzębie, orły i sępy. Przejazd do San Juan 
Chamula. Wizyta w lokalnym synkretycznym kościółku, w 
którym to mieszają się religia chrześcijańska z szamanizmem. 
Wizyta na lokalnym targu indiańskim oraz przejazd do jednego 
z domów Majów w Zinacantan. Masza Święta z rodziną 
indiańską. Po Mszy krótki czas na zakupy regionalnego 
rzemiosła, poczęstunek. Przejazd San Cristóbal de las Casas, 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
 

7 dzień  - Po śniadaniu Msza Święta. Krótkie zwiedzanie 
miasta oraz lokalnego targu z miejscowymi wyrobami. Spacer 
po stolicy „indiańskiego” stanu Chiapas, w którym kultury 
indiańskie mieszają się z kulturami z innych części świata.  
Przejazd do Parku Narodowego Aqua Azul, pięknych 
wodospadów - chwila wytchnienia przy kaskadach wodnych 
otoczonych zielenią selwy i tropikalnej roślinności. Możliwość 
kąpieli i odpoczynku. Następnie przejazd do hotelu w Palenque,  
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.  
 

8 dzień - Wczesny wyjazd z hotelu. Śniadanie w dżungli. 
Przejazd motorówkami po wyłaniającej się z porannej mgły 
rzece Usumacinta do małej, położonej w tropikalnej dżungli 
strefy archeologicznej Yaxchilan. Dla chętnych spacer po 
tropikalnym lesie. Orzeźwiająca kąpiel i wypoczynek pod 
wodospadami Golondrinas. Kolacja i nocleg w Palenque.  
 

9 dzień  - Po śniadaniu zwiedzanie najbardziej tajemniczego 
stanowiska archeologicznego Majów w Palenque - miasta 
opuszczonego z nieznanych powodów przez Indian w X wieku, 
ponownie odkrytego dopiero w XVIII w: Świątynia Inskrypcji 
(dostępna tylko z zewnątrz), wspaniały Pałac Królewski z 
licznymi komnatami i korytarzami pokrytymi płaskorzeźbami, 

świątynie Słońca i Krzyża (datowane na VII wiek)  z licznymi 
inskrypcjami, Łaźnie Królowej. Wjazd na Półwysep Jukatański 
– Campeche – spacer po malowniczym miasteczku objętym 
patronatem UNESCO. Następnie przejazd wzdłuż Zatoki 
Meksykańskiej do Uxmal.  Msza Święta. Zakwaterowanie w 
hotelu w Uxmal, kolacja i nocleg.  
 

10 dzień - Po śniadaniu zwiedzanie jednej z najpiękniejszych 
stref archeologicznych pod względem architektonicznym, 
centrum religijnego Majów Uxmal: Pałac Gubernatora (jest to 
największa budowla prekolumbijska w Ameryce), Świątynia 
Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek (zespół budowli 
przypominających klasztor).Boisko do gry w Pelote. Wizyta w 
Muzeum kakao i czekolady. Przejazd nad Zatokę Meksykańską 
do małej wioski rybackiej Celestun, gdzie znaj  duje się jeden z 
najciekawszych rezerwatów przyrody w Meksyku, będący 
ostoją kolonii flamingów, pelikanów, kormoranów. Przesiadka 
na łodzie, przejazd namorzynowym tunelem oraz poszukiwanie 



ptactwa. Safarii fotograficzne. Krótki odpoczynek na plaży. 
Wyjazd w kierunku stolicy Jukatanu Meridy. Zwiedzanie 
miasta, targ miejski. Msza Święta. Kolacja i nocleg w Meridzie. 
 

11 dzień – Po śniadaniu wyjazd z hotelu z Meridy, przejazd do 

Izamal, zwiedzanie klasztoru franciszkanów oraz lokalnego 

targu. Przejazd do jednego z siedmiu współczesnych cudów 

świata, miasta wpisanego na listę UNESCO  - Chichen Itza. 

Spacer po strefie i zwiedzanie. Orzeźwiająca  kąpiel w cenocie 

SUYTUN. Kolacja i nocleg w Chichen Itza.  
 

12 dzień  - Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 

ukrytego w sercu jukatańskiej dżungli, jednego z największych 

ośrodków Majów - Coba. Obiad  w meksykańskiej restauracji 

przy lagunie. Transfer do strefy archeologicznej Coba co w 

tłumaczeniu znaczy  "wzburzona woda". Jazda rowerem lub 

rikszami zwanymi przez miejscowych limuzyną Majów po 

kamiennych drogach Majów - Sacbe. Podziwianie 

najważniejszych budowli miasta: Boisk do Gry w Pelote, Z  

espół Malowideł, oraz najwyższej na Jukatanie, liczącej 42 

metry Wielkiej Piramidy - Nohoch Mul. Zwiedzanie ruin 

budowli Majów w Tulum, w tym min. Świątynia boga wiatru i 

Wieża Strażnicza skąd rozpościera się piękny widok na 

turkusowe morze karaibskie. Postój na zdjęcia tej wyjątkowej 

scenerii oraz kąpiel w morzu karaibskim. Przejazd obfitującą w 

piękne widoki Riwierą Majów do hotelu na Riviera 

Maya/Cancun, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 
 

13-14 dzień - odpoczynek w hotelu z pakietem all inclusive.  

Wycieczki opcjonalne dla chętnych. 
 

15 dzień - odpoczynek w hotelu z pakietem all inclusive.  
Popołudniu transfer na lotnisko, odprawa i wylot do Krakowa 
(przesiadka w jednym z portów europejskich) o godz. 17:50 
 

16 dzień - przylot do Krakowa o godz. 16:40. Zakończenie pielgrzymki.  
 

Termin: 28.01 - 12.02.2023        Cena: 4800 zł + 1550 USD 
 
Cena zawiera: 
 przelot samolotem na trasie Kraków - Mexico City; Cancun - Kraków 

 transfery i transport komfortowym autokarem/busem  

 zakwaterowanie w hotelach****/***** zgodnie z programem, pok. 2 os. 

 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, all inclusive w Cancun - zgodnie z programem  

 opieka polskojęzycznego przewodnika/pilota (odbiera grupę na lotnisku w Mexico City) 

 opieka duszpasterza 

 bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu 

 napiwki w hotelach i restauracjach  

 codziennie Msza Święta 

 ubezpieczenie KL i NNW 

 składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
 

 
 



Cena nie zawiera: 
 obowiązkowego kosztu związanego z realizacją programu: lokalnych przewodników, zwyczajowych  

    napiwków dla kierowcy i przewodnika, systemu tour guide - ok. 70 USD 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego - 490 USD 

 napojów do posiłków, oprócz opcji all inclusive 

 wydatków osobistych 

 dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych  

 dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji 3,5% ceny pielgrzymki  

 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z opcją chorób przewlekłych  
 

Uwagi: 
* Program pielgrzymki jest ramowy  
* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania w zależności od sytuacji zaistniałej 
  podczas wyjazdu 

* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze.  
  W przypadku zmiany godzin przelotów Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 
* Warunkiem wjazdu do Meksyku dla Obywateli Polski jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty  
  planowanego powrotu do kraju.  
* W Meksyku nie ma możliwości rezerwacji pok. 3 os. z trzema oddzielnymi łóżkami (w pokojach 3 os.  
  są tylko dwa łóżka małżeńskie). 
 


