Pielgrzymka do GUADALUPE
Obchody Objawienia Najświętszej Marii Panny z Guadalupe i nie tylko
06 – 14 grudnia 2019
1 dzień : 6 grudzień, piątek
przylot do Meksyku o godz. 19:30. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i kolacja. Hotel Royal
Reforma
2 dzień : 7 grudzień, sobota
Śniadanie. Udamy się na Plac Trzech Kultur, symboliczne miejsce powstania nowej rasy
metyskiej w wyniku połączenia ras: hiszpańskiej i indiańskiej. Tutaj też Jan Diego zdawał relację
Biskupowi Zumarraga z Objawień Najświętszej Marii Panny z Gwadelupę. Zapoznanie się z
kompleksem Bazyliki. Msza św. w Bazylice, po której udamy się do Puebli. Po drodze
zobaczymy Tonantzintla – pueblo, gdzie Indianie wybudowali kościółek w stylu baroku
indiańskiego, zachwyca przepychem dekoracji dwóch kultur. Również wejdziemy na
największą piramidę w Cholula, na której Hiszpanie wybudowali kościół Najświętszej Marii
Panny Dobrej Rady. Dojazd do Puebli. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja Hotel Colonial
3 dzień : 8 grudzień, niedziela
Śniadanie. Zwiedzanie Puebli. Zobaczymy Katedrę, Kaplicę Różańcową w kościele Santo
Domingo – najpiękniejszy przykład baroku meksykańskiego. Msza św. w Kaplicy
Różańcowej. Spacerem przejdziemy po Słodkiej Uliczce – miejsce słynące z lokalnych łakoci.
Wyjazd do Taxco Zatrzymamy się również w warsztacie srebra, aby poznać jego produkcję i
przepiękne wyroby, jakie tworzą lokalni rzemieślnicy. Spróbujemy lokalnego drinka Berta.
Zakwaterowanie w hotelu - kolacja. Hotel Monte Taxco
4 dzień : 9 grudzień, poniedziałek
Śniadanie. Zwiedzanie Taxco Stolica srebra i dawnych kopalń. Do centrum miasta wjedziemy
taksówkami typu VW Garbus. Między krętymi i wąskimi uliczkami, zachwyci nas architektura
miasta: białe domy z czerwonymi dachami, oplecione niesamowitą ilością roślin. Poznamy
centrum Taxco z placem głównym i różowym kościołem Santa Prisca, który został
wybudowany w ciągu dziesięciu lat, przez ojca dla syna. Przejazd do Acapulco.
Zakwaterowanie w hotelu przy plazy w formule All Inclusive. Hotel Emporio
5 dzień : 10 grudzień, wtorek
Plaża
Po południu możliwość rejsu wzdłuż Zatoki św. Łucji, gdzie będziemy podziwiać rezydencje
słynnych aktorów, nie tylko meksykańskich. Acapulco zyskało sławę, dzięki aktorom
amerykańskim, którzy uwielbiali spędzać tutaj czas wolny. Rejs odbywa się w rytmach muzyki
granej na żywo, można potańczyć, nauczyć się salsy. etc. W czasie rejsu serwowane są napoje
all inclusive. 19.00 przejedziemy na Quebradę – miejsce, gdzie ze skały około 30 metrowej,
odważni skoczkowie skaczą do wody o głębokości około 7 metrów. Powrót na kolację do
hotelu. Koszt ok. 50 USD

6 dzień : 11 grudzień, sroda
Śniadanie, w południe wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu w
Mieście Meksyk. Kolacja. Hotel Royal Reforma lub Benidrom

7 dzień : 12 grudzień, czwartek
Śniadanie. Przejazd do Bazyliki na obchody Objawienia Najświętszej Marii Panny z Guadalupe.
Najważniejsze święto nie tylko dla mieszkańców Meksyku. Miliony pielgrzymów przybywają w
te dni z całego świata, aby pozdrowić Panienkę – królową Meksyku i Cesarzową Kontynentów
Obydwu Ameryk. Tego dnia, przy rytmach muzyki azteckiej, tańcach i radości grup Indian na
Placu Głównym Sanktuarium, w południe odbywa się msza róż odprawiana przez Prymasa
Meksyku. Po Obchodach dalszy ciąg zwiedzania. Czas na zakup dewocjonaliów. Przejazd do
Xochimilco: Miejsce Kwiatów, tutaj zachowały sie kanały wodne dawnego miasta Azteków,
dzisiaj nazywane jest również Meksykańską Wenecją. Łodziami typu gondole udamy się na
godzinny rejs z obiadem w rytmach muzyki granej przez grupy los mariachis.
8 dzień: 13 grudzień, piatek
Śniadanie, po śniadaniu przejazd na Plac Główny miasta Zocalo. Pieszo deptakiem Madero
udamy się na zwiedzanie największej barokowej Katedry Metropolitańskiej, gdzie znajduje się
figura Jezusa Chrystusa od Trucizny oraz pomnik Jana Pawła II. Przejdziemy do świątyni
azteckiej Templo Mayor – miejsce gdzie znajdowała się wyspa, na której zostało założone
dziesiejsze Miasto Meksyk, nazwane przez Azteków Tenochtitlan. Z punktu widokowego
będziemy podziwiać jego ruiny. Wejdziemy również do Pałacu Narodowego, dzisiejszej
siedziby adminstracyjnej Prezydenta Meksyku. Na jednym z jego dziedzińców znajdują się
Murale Diego Riwiery, które przedstawiają 300 lat historii Meksyku i dawne kultury
prehiszpańskie. Następnie udamy się do Teotihuacan, miejsce gdzie według Azteków rodzili
sie bogowie. Miasto, które rozwijało się do VIII wieku n.e. Zobaczymy i będziemy mogli
zdobyć jedną z największych Piramid: Słońca, zobaczymy również Piramidę Księżyca, Pałac
Pierzastych Muszli czy Pierzastego Węża. Udamy sie na degustację tequili. W lokalnym
warsztacie poznamy obróbkę świętego kamienia – obsydian, z którego mieszkańcy
Teotihuacan wyrabiali przepiękne maski i figurki, inkrustowane srebrem i kamieniami
szlachetnymi. Obiadokolacja przy Piramidach. Powrót do hotelu.
9 dzień: 14 grudzień, sobota
Śniadanie, Przejazd do Muzeum Antropologii, w czasie godzinnego zwiedzania poznamy
najważniejsze sale kultur prehiszpańskich – Teotihuacana i Azteca.
Przejazd do Bazyliki na pożegnalna msze. Po południu transfer na lotnisko

Cena $1595 zawiera:
•
•
•
•
•
•
•

Bilety lotnicze Chicago-Mexico City-Chicago
Transport
Hotele wspomniane w programie lub podobne kategorią i ceną
Przewodnik w języku polskim
Bilety wstępów
Godzinny rejs w Xochimilco z obiadokolacją i 5 piosenek los mariachis
Śniadania i posiłki wymienione w programie

Więcej informacji i zgłoszenia do ks. Pawła: pzazuniak@saintferdinand.org;
773-622-5900 ext. 235; zapisy do 22 września

