PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE
10-18 listopada 2017 – 9 dni
Opiekun duchowy: O.Wojciech Kusek CSsR - redemptorysta

10.11 Przylot do miasta Meksyk. Przejazd do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe.
Zwiedzanie Sanktuarium oraz Msza Święta. Po Mszy Świętej czas wolny na
indywidualną modlitwę lub zakupy pamiątek związanych z tym miejscem. Kolacja i
nocleg.
11.11 Śniadanie. Bazylika Matki Bożej z Guadelupe. Po południu zwiedzanie
centrum miasta Meksyk: Stare Miasto z Katedrą WNMP – Msza Święta, Pałacem
Prezydenckim (z zewnątrz), Zocalo. Kolacja i nocleg.
12.11 Po śniadaniu zwiedzanie Muzeum Antropologiczne. Następnie przejazd do
Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe. Kolacja i nocleg.
13.11 Śniadanie. Przejazd do słynnych piramid w Teotihuacan: Piramida Słońca,
Piramida Księżyca, Piramida Pierzastego Węża i zespoły pałacowe z malowidłami.
Następnie przejazd do malowniczą drogą wzdłuż słynnych wulkanów do miasta
Puebla. Spacer po kolonialnym centrum Puebli: Katedra, Santo Domingo, rynek
Parian. Kolacja i nocleg.
14.11 Śniadanie. Przejazd do miast „wiecznej wiosny” Cuernavaca – spacer po
kolonialnym centrum. Wczesnym popołudniem przejazd do Taxco. Kolacja i
nocleg.

15.11 Śniadanie. Zwiedzanie słynącego z wyrobów jubilerskich miasta Taxco. Msza
święta w kościele św. Prisci. Czas wolny po południu na indywidualne spacery.
Kolacja i nocleg.
16.11 Śniadanie. Do południa czas wolny na odpoczynek i spacery po Taxco.
Następnie przejazd do najpiękniejszej jaskini Meksyku – Cacahuamilpa. Spacer po
jaskini. Po południu przejazd na kolację i nocleg do miasta Meksyk.
17.11 Śniadanie. Pobyt w Bazylice Matki Bożej z Guadelupe. Po południu
przejażdżka łodziami po azteckich kanałach w Xochimilco. Kolacja i nocleg.
18.11 Śniadanie. Pożegnalna Msza Święta w Bazylice. Przejazd na lotnisko. Wylot
do USA.
$1070*+ przelot ( JFK około $300, Newark około $560, Chicago około $350)
Cena obejmuje $1070*+przelot może być z różnych miast
( można dołączyć z różnych portów lotniczych z całych Stanów Zjednoczonych )
Świadczenia:
-śniadania i obiado - kolacje
-opieka pilota-przewodnika na całej trasie w jezyku polskim
-transport klimatyzowanym samochodem lub autokarem
-bilety wstępu
-hotele 4*
-pokoje dwuosobowe z łazienką
-rezerwacje miejsc w kościołach lub hotelach dla potrzeb odbycia codziennej Mszy
Świętej
Dopłata w pokoju 1 – osobowym wynosi $360

Wiecej informacji pod tel. 708-373-1333 Agnieszka lub na naszej stronie
www.gopielgrzymki.com
(depozyt $500 przy rezerwacji z kopia paszportu).

