
Parafia p.w. Św. Józefa w Zaborze 
 

zaprasza do udziału 
 

w PIELGRZYMCE DO MATKI BO ŻEJ Z GWADELUPY 
 

p.t. Słonecznym Szlakiem 
 

w dniach: 31 stycznia do 15 lutego 2013 r. 
 
 
Dzień 1 – (31.01.2013 r.) Wyjazd autokarem na lotnisko w Pradze. Przelot z 
Pragi do Frankfurtu nad Menem a tam przesiadka i przylot do miasta Meksyk 
w godzinach wieczornych. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg. 

 
Dzień 2 – (01.02.2013 r.) Śniadanie w hotelu. Wizyta w Narodowym Muzeum 
Antropologii i Historii. Znajdująca się tam najbogatsza w Ameryce Łacińskiej 
kolekcja eksponatów dotyczy dawnych i współczesnych Indian 
meksykańskich. Zwiedzanie miasta, częściowo autokarem, częściowo pieszo. 
Poznamy atrakcyjne punkty centralnej części miasta: Pałac Pocztowy 
i Narodowy ze wspaniałymi freskami Diego Rivery, pałac Sztuk Pięknych, 
plac Zocalo z katedrą (tam będzie Msza św.) oraz ruiny najważniejszej 
świątyni azteckiej „tempo Major”. Po południu poznamy słynną dzielnicę 
Xochimilco – zwaną Meksykańską Wenecją, gdzie popływamy indiańskimi 
gondolami po dawnych kanałach azteckich, oddzielających pływające kiedyś 
wyspy. Na łodziach obiadokolacja w stylu meksykańskim. Powrót do hotelu. 

 
Dzień 3 – (02.02.2013 r.) Śniadanie w hotelu. Przejazd do Sanktuarium Matki 
Bożej z Guadalupe – patronki Meksyku, Cesarzowej obu Ameryk. Msza św. 
w nowej Bazylice, zwiedzanie Sanktuarium i trochę czasu dla siebie. Po 
drodze odwiedzimy tzw. Plac Trzech kultur o bogatej przeszłości historycznej. 
Po południu udamy się ok. 48 km. poza miasto do strefy archeologicznej 
Teotihuacan. Zachwycimy się tam wspaniałymi piramidami: Słońca, Księżyca i 
Pierzastego Węża usytuowanymi wzdłuż tajemniczej Alei Zmarłych. 
Zobaczymy dobrze zachowane freski. Odwiedzimy też warsztat produkcji 
pamiątek z kamieni półszlachetnych. Kolacja w formie bufetu przy 
piramidach. Powrót do hotelu na nocleg. 

 
Dzień 4 – (03.02.2013 r.) Śniadanie w hotelu. Wyjazd z miasta w kierunku 
jaskiń Cacahuamilpa, największych i najpiękniejszych w całej Ameryce 
Łacińskiej. Kręcono w nich wiele filmów i koncertów znanych artystów. 
Przejazd do górniczego miasta Taxo, meksykańskiej „stolicy srebra”. Spacer 
po mieście. Msza św. w pięknym i bogatym kościele p.w. Św. Pryscylii i św. 
Sebastiana. Możliwość zakupu wysokiej klasy wyrobów biżuteryjnych ze 
srebra w miejscowych pracowniach. Przejazd do Acapulco-słynnego kurortu 
nad Oceanem Spokojnym. Kolacja All Inclusive i nocleg. 

 
Dzień 5 – (04.02.2013 r.) Pobyt w Acapulco w formie All Inclusive. Po południu 
Citi Tour – zwiedzanie panoramiczne oraz udział w pokazie karkołomnych 
skoków ze skały La Quebrada. Msza św. w hotelu. 



 
Dzień 6 – (05.02.2013 r.) Dalszy pobyt w Acapulco, wypoczynek i plażowanie. 
Posiłki w formie All Inclusive. Po południu wyjazd do Miasta Meksyk 
i ponowna wizyta w Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Tam Msza św. 
w nowej Bazylice . Kolacja (trzy daniowa) i nocleg w hotelu. 

 
Dzień 7 – (06.02.2012 r.) Śniadanie w hotelu. Wyjazd w kierunku stanu Puebla. 
Wizyta w stolicy stanu nazywanej „Miastem Aniołów” – ulubionym miejscu 
papieża bł. Jana Pawła II. Spacer po mieście. Katedra, kościół św. Dominika 
ze słynną „Kaplicą Różańcową”- nazywaną ósmym cudem świata./Wpisana do 
UNESCO./ Msza św. w Kaplicy Różańcowej. Przejazd do portu Veracruz nad 
Zatoką Meksyńską. Kolacja (3 daniowa) i wieczorny spacer po historycznym 
centrum miasta, będącego w pobliżu nadbrzeżnego bulwaru. Nocleg w hotelu. 

 
Dzień 8 – (07.02.2012 r.) Śniadanie w hotelu. Msza św. w katedrze.. Wyjazd w 
kierunku imponującego wodospadu Eyipantla, który dawniej był utożsamiany z 
rajem bóstwa wody Tlaloca. Niezwykle bujna, tropikalna roślinność a woda 
wpadająca z siłą do doliny rzeki Rio Grande tworzy 45-metrowej długości 
welon. Wizyta w miejscowej fabryce cygar gdzie poznamy proces obróbki liści 
tytoniowych tradycyjnymi metodami.. Przejazd do malowniczego miasteczka 
Catemaco leżącego nad jeziorem o tej samej nazwie. Meksykanie nazywają ten 
region „Ziemią Czarowników” ze względu na zainteresowanie się jego 
mieszkańców białą i czarną magią. Rejs łodzią motorową po rozległym jeziorze 
w kierunku wyspy zamieszkałej przez egzotyczne makaki. Kolacja (3-daniowa) 
i nocleg w hotelu. 

 
Dzień 9 – (08.02.2013 r.) Śniadanie w hotelu. Wyjazd w kierunku Ciapa de Corzo 
w stanie Chiapas. Rejs łodzią motorową po słynnym kanonie „Sumidero”, 
którego ściasny przewyższają słynny Grand Canzon w Colorado. Możliwość 
obserwacji egzotycznej fauny. Wyjazd w kierunku San Cristobal, górskiego 
miasteczka, którego przedmieścia zamieszkują liczni Indianie o tradycyjnym 
„modus vivendi”. Kolacja (3-daniowa), wieczorna Msza św. w kościele św. 
Dominika i spacer po mieście. Nocleg w hotelu. 

 
Dzień 10 – (09.02.2013 r.) Śniadanie w hotelu. Wyjazd w wysokie góry do 
indiańskiej wioski San Juan Chamula, aby odwiedzić miejscowy, synkretyczny 
kościół i przyrzeć się modłom Indian i ceremoniom uzdrawiania. W kościele 
obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania. Warto jednak 
zobaczyć co się tam dzieje. Następnie wizyta w drugiej, pobliskiej wiosce 
Zinacantan. Tam przyjrzymy się życiu Indian i będziemy mogli kupić ich 
wyroby. Przejazd do Parku narodowego „Kaskady Niebieskiej Wody”. 
Możliwość kąpieli w turkusowych wodach u podnóża wodospadów. Msza św. 
kolacja (3-daniowa) i nocleg w Palenque. 

 
Dzień 11 – (10.02.2013 r.) Śniadanie w hotelu. Przejazd do strefy archeologicznej 
oddalonej od miasta Palenque o 9 km., usytuowanej w samym sercu tropikalnej 
dżungli: Świątynia Inskrypcji, Świątynia tzw. Zespołu Krzyży, Pałac itd. 
Wyjazd w kierunku Jukatanu malowniczą drogą.Wizyta w strefie 
archeologicznej Uxmal: Świątynia Wróżbity, Patio Mniszek, Wielka Piramida. 
Spotkanie z bogatym światem przyrody Jukatanu, którego godnymi 



przedstawicielami są nie bojące się człowieka ogromne iguany.. przejazd do 
stolicy stany”białego” miasta Merida. Msza św. w miejscowej katedrze. 
Kolacja (3-daniowa) i nocleg w hotelu. 

 
Dzień 12 – (11.02.2013 r.) Śniadanie w hotelu. Przejazd do „świętego miasta 
Izamal” i zwiedzanie kościoła Matki Bożej Jukatańskiej i klasztoru Św. 
Antoniego z Padwy. Msza św. Przejazd do strefy archeologicznej Chichen-Itza, 
największej i najważniejszej strefy administracyjno – ceremonialnej Majów 
północnych. Znajduje się tam słynna piramida Kukulcana, uznana za jeden ze 
współczesnych Cudów Świata. Możliwość zakupu ciekawych pamiątek 
indiańskich oraz Xtabentun - tajemniczego „napoju bogów”. Przejazd do 
Cancun nad Morzem Karaibskim. Kolacja w formule All Inclusive. Nocleg w  
hotelu. 
 
Dzień 13 i 14 – (12 i 13. 02.2013 r.) Poranna Msza św. Wypoczynek w Cancun w 
formule All Inclusive. Plażowanie oraz możliwość ze skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych. Decyzja korzystania z tych wycieczek i opłata za nie jest 
sprawą osobistą każdego z uczestników. Informacja jakie mogą być to 
wycieczki oraz ceny częściowo po zapisaniu się a częściowo dopiero na miejscu. 

 
Dzień 15 – (14. 02.2013 r.) Po śniadaniu udajemy się na lotnisko i przelot 
samolotem z Cancun do miasta Meksyk. Po przylocie udamy się jeszcze raz do 
Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe a stamtąd wrócimy na lotnisko. 
W godzinach wieczornych odlot do Europy – do Frankfurtu nad Menem. 

 
Dzień 16 – (15.02.2013 r.) Przylot do Frankfurtu. Tam przesiadka i przelot do 
Pragi. Po zabraniu bagażu przejazd do Polski. 

 
UWAGA: Przejazd autokarem: Zabór – Praga – Zabór może być 
płatny dodatkowo w złotówkach. Zależy od ilości uczestników. 

 
KOSZT : 1620 USD oraz 4000 złotych. 2000 zł. płatne przy zapisie ze względu na rezerwacje biletów 
lotniczych. a 620 USD płatne do 15 grudnia. Reszta na początku stycznia. 
Koszt pielgrzymki zależy od ilości uczestników. Im mniej tym drożej, im więcej tym taniej. Obecna 
cena 1620 USD skalkulowana jest na ilość uczestników - w przedziale od 25 do 34 osoby. Cena 
złotówkowa pozostaje bez zmian. Jeśli uczestników pielgrzymki będzie więcej to cena dolarowa 
będzie tańsza i tak: w przedziale 35 do 39 osób wyniesie 1580 USD a przy 40 osobach i więcej będzie 
to 1530 USD. Gdyby osób było tylko od 20 do 24 to cena podnosi się do 1720 USD. 

 
 
ŚWIADCZENIA - CENA OBEJMUJE: 

- przelot na trasie: Praga – Frankfurt - Miasto Meksyk Cancun – Miasto Meksyk 
Miasto Meksyk – Frankfurt – Praga  

- ubezpieczenie KL, NNW i BAGAŻ 

- pokoje dwuosobowe z łazienką. Hotele 4* i 5* na całej trasie, 



 
- śniadania i trzydaniowe kolacje (kawa, herbata w czasie śniadań i 
kolacji) na całej trasie. 

- Pakiet All Inclusive w Acapulco i Cancun: trzy posiłki dziennie, tzw 
otwarty bar napojów chłodzących oraz drinków lokalnych w 
hotelowym barze i restauracji. 

- przejazd klimatyzowanym autokarem z mikrofonem oraz CD i DVD. 
- opieka przewodnika z językiem polskim na trasie objazdowej. 
- wstępy do zwiedzanych obiektów: muzea, strefy archeologiczne oraz parki, opłata za łodzie 
motorowe w kanionie Sumidero i gondole azteckie w Xochimilco, łodzie w Catemaco i wstępy do 
wiosek Indian. 

- codzienna Msza św. w kościołach lub zamówionych salach w hotelach i opieka duchowa na całej 
trasie. 
- opłaty lotniskowe i niektóre napiwki. 

Cena nie obejmuje: 

- napiwków dla przewodnika, kierowcy ani bagażowych na lotnisku, 
napiwków dla artystów umilających swymi występami niektóre 
kolacje, 
- napojów rozlewanych z dzbanka, butelkowanych lub w puszkach (z wyjątkiem kawy lub herbaty 
podawanych w filiżankach w czasie śniadania i kolacji). 
- opłaty za filmowanie kamerą tam gdzie tego żądają. 

 
KONTAKT: 
Ks. Ryszard Walner – Zabór tel. 68/ 3274027 lub 509302509. 

 
 


