Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Guadalupe
oraz zwiedzanie i wypoczynek

Mexico City - Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe - Puebla - Cholula - Taxco

6 dni: 10 -15 grudnia 2022
Dzień 1 (Sat 12/10): Przelot Newark - Mexico City
Wylot do Mexico City liniami United Airlines o 8:40am. Po przylocie powitanie przez naszego
przewodnika i przejazd autokarem do naszego hotelu w centrum Mexico City. Pierwsza wizyta w
Sanktuarium MB Guadalupe. Kolacja powitalna i nocleg. (D)

Dzień 2 (Sun 12/11): Zwiedzanie Mexico City - Muzeum Antropologii
Po śniadaniu przejazd do słynnego Muzeum Antropologicznego, którego zwiedzenie pozwoli zrozumieć lepiej historię Meksyku. Następnie zwiedzimy historyczne centrum miasta, rozpoczynając od
zabytków znajdujących się przy placu zwanym „Zocalo”. Zwiedzimy Kościół Świętej Katarzyny,
Katedrę, Pałac Narodowy (z zewnątrz) ze słynnymi freskami Diego Rivery i zobaczymy ruiny Templo Mayor, najważniejszej świątyni azteckiej, zniszczonej w czasie konkwisty hiszpańskiej. Kolacja i
nocleg w hotelu. (B,D)

Dzień 3 (Mon 12/12): Udział w uroczystościach rocznicy objawień Matki
Boskiej Guadalupe - Teotihuacan
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Sanktuarium Matki Boskiej w Guadalupe, patronki obu Ameryk.
Udział w uroczystej rocznicowej Mszy Świętej oraz zwiedzanie sanktuarium. Czas na obserwacje
ludowych tańców w wykonaniu tysięcy Indian przybyłych z terytorium całego Meksyku. Po
południu przejazd do słynnych ruin Teotihuacan. Znajdują się tutaj ogromne piramidy Słońca i
Księżyca oraz wiele innych budowli położonych wzdłuż „Alei Zmarłych”. Obiadokolacja w formie
bufetu w restauracji przy piramidach. Powrót do naszego hotelu w centrum miasta. (B,D)

Dzień 4 (Tue 12/13): Mexico City - Cholula - Puebla
Śniadanie. Wyjazd z hotelu w kierunku Puebli. Zatrzymamy się w Cholula słynącej z 365 kościołów, zobaczymy tylko kilka z nich - w tym kościół stojący na szczycie ogromnej piramidy z czasów
Tolteków i Azteków. Dojazd do Puebli i zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie Puebla znanej z
ogromnej religijności mieszkańców, założonej w 1531 roku przez zakonników z zakonów franciszkanów i dominikanów, rozpoczniemy od kolonialnego centrum miasta wraz z katedrą i kościołem Santo Domingo. Kolacja w restauracji serwującej słynne „mole” – czyli kurę w czekoladzie z ostrymi przyprawami. Nocleg w hotelu w centrum miasta. (B,D)

Dzień 5 (Wed 12/14): Puebla - Taxco - Miasto Meksyk
Po śniadaniu wyjazd w kierunku stanu Morelos. Przejazd do górniczego Taxco - meksykańskiej stolicy srebra. Spacer po mieście. Wizyta w
kapiącym od złota kościele Św. Pryski i Św. Sebastiana, którego budowę i wystrój wnętrza sfinansował jeden tylko człowiek. Następnie z
perspektywy pobliskich punktów widokowych zobaczymy malowniczą panoramę miasta. Spacer po mieście. Wizyta w warsztacie srebra.
Możliwość zakupu wysokiej klasy srebrnych wyrobów biżuteryjnych i użytkowych. Obiad w restauracji lokalnej. Po poludniu powrot do Miasta
Meksyk. Zakwaterowanie i nocleg. (B,D)

Dzień 6 (Thu 12/15): Przelot: Mexico City - Newark
Śniadanie w naszym hotelu. Transfer na lotnisko. Uczestnicy samej pielgrzymki wylatują liniami United o 2:20pm do Newarku, a przylecą o
8:00pm. Uczestnicy wycieczki do Cancun wylatują do Cancun o 2:50pm, a przylecą o 5:40pm. (B)

Msza Święta będzie odprawiana każdego dnia

Wyjaśnienie skrótów: B - Śniadanie; L - Lunch; D - Obiad/Kolacja

Matka Boska z Guadalupe
Jej legenda narodziła się w dniu 12 Grudnia 1531 roku, kiedy to objawiła się ona indianinowi Juan Diego i aby mógł on przekonać innych, pozostawiła na jego
pelerynie trwałe odbicie swojego oblicza. W kilka lat pózniej zbudowano tutaj ogromną Bazylikę pod jej wezwaniem. Każdego roku tego dnia przybywa w to
miejsce tysiące pielgrzymów z całego Meksyku, często idąc na kolanach, aby móc pomodlić się do cudownego oblicza Virgen de Guadalupe. Stara Bazylika nie
mogąc pomieścić wszystkich była wielokrotnie rozbudowywana, aż wreszcie uległa znacznemu uszkodzeniu przy kolejnych trzęsieniach ziemi i postanowiono
postawić tuż obok nowoczesną Bazylikę. Jej budowę zakończono w 1976 roku i może pomieścić ona do 10 tysięcy pielgrzymów. Na specjalnym ołtarzu za grubym szkłem wystawiona jest oryginalna peleryna z odbitym obliczem Matki Boskiej zwanej GUADALUPE.
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CANCUN
4 dniowa wycieczka opcjonalna
Dzień 1/6 (Thu 12/15):

Przelot: Mexico City - Cancun

Śniadanie w hotelu w Mexico City. Transfer na lotnisko i non-stop przelot do Cancun.
Powitanie przez lokalnego przewodnika i transfer do hotelu All-Inclusive, położonego
bezpośrednio przy plaży. (B,D)

Dzień 2-3/7-8 (Fri 12/16 - Sat 12/17): Odpoczynek w Cancun

- All Inclusive

Wypoczynek w formule All Inclusive. Możliwość skorzystania z atrakcji, jakie oferuje
Cancun. Pierwszego dnia opcjonalna pół dniowa wycieczka do pobliskich ruin miasta
Tulum usytuowanego strategicznie na wysokim klifie nad brzegiem morza. Zwiedzanie
ruin miasta otoczonego niegdyś murami, gdzie rozkwitał kult tzw. Zstępującego Boga.
Powrót do hotelu na odpoczynek. Drugi dzień przeznaczony na odpoczynek oraz inne
wycieczki opcjonalne jak całodniowa wycieczka do piramid Chichen Itza. (B,L,D)

Dzień 4/9 (Sun 12/18): Przelot: Cancun - Newark

Rano czas wolny. W południe transfer na lotnisko w Cancun. Wylot liniami United Airlines i non-stop przelot do Newarku. (B)

Wyjaśnienie skrótów: B - Śniadanie; L - Lunch; D - Obiad/Kolacja

Warunki Płatności
Koszty wycieczki podstawowej z przelotami z Newarku (6Dni);

$1,750 od osoby w pokoju 2-osobowym przy min. 20 uczestnikach
Dopłata do pokoju 1-osobowego: +$320

Koszty całej wycieczki z przelotami z Newarku (9Dni);

$2,450 od osoby w pokoju 2-osobowym przy min. 20 uczestnikach
Dopłata do pokoju 1-osobowego: +$590

Cena zawiera:
Zakwaterowanie w hotelach 3* i 4*
Wszystkie transfery w prywatnym autobusie
Wstępy do muzeów i kościołów wymienionych w programie zwiedzania
Ekspert przewodnik/opiekun z językiem polskim/angielskim
Dwa posiłki dziennie + All-Inclusive w Cancun w hotelu 4*

Cena nie zawiera:
Usługi niewymienione w programie; Ubezpieczenia;
Napiwków dla przewodników i kierowców w wysokości $50/osoby.

Warunki Uczestnictwa
Aby dokonać rezerwacji, należy wypełnioną i podpisaną Aplikację odesłać
wraz z czekiem na $500 wystawionym do CLASSIC TRAVEL. Depozyt ten
jest wymagany w momencie dokonania rezerwacji. Pełna zapłata do
25października. Jako iż ilość miejsc jest ograniczona, rezerwacje są
przyjmowane wg. kolejności otrzymania zgłoszeń. W przypadku, gdy na
15 dni przed wyjazdem liczba uczestników będzie mniejszy niż 17, wymagana będzie dopłata w wysokości $100 od osoby.

Rezygnacja z wyjazdu
Rezygnacja z wyjazdu musi być dokonana na piśmie przez osobę, która
zrobiła rezerwację. Rezygnacja dokonana 60 lub więcej dni przed
wyjazdem z jakiegokolwiek powodu: powoduje utratę całego depozytu.
Rezygnacja dokonana pomiędzy 59 a 30 dniem przed wyjazdem, podlegać będzie utracie 50% kosztów wycieczki. W przypadku rezygnacji
poniżej 30 dni do daty wyjazdu nastąpi utrata kosztów wycieczki.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Sugerujemy wykupić ubezpieczenie sprawdzonej firmy SEVEN Corners, które pokrywa
koszty leczenia, transportu i ewakuacji oraz utraty bagażu. Ubezpieczenie należy wykupić do 7 dni od momentu wpłacenia
depozytu za wycieczkę. Ubezpieczenie gwarantuje odzyskanie całkowitej zapłaty za wycieczkę w przypadku odwołania w niej
udziału (tylko z powodu nagłej choroby własnej lub najbliższych krewnych). Prosimy o kontakt.

CLASSIC TRAVEL
186 Maple Ave. Wallington NJ 07057

tel. 973-473-3845,
e-mail: classic@classic-travel.com
www.classic-travel.com

