PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE Z ZWIEDZANIEM MEKSYKU
W roku poświęconym Matce Bożej organizujemy w dniach 09 - 21/10/ 2017 drugą już
pielgrzymkę do Meksyku z jednodniowym zwiedzaniem Los Angeles.

Szczegółowe informacje
Opiekunem duchowym pielgrzymki jest - Ks. Tadeusz Rostworowski SJ: tel: 9428 1200
Kierownictwo organizacyjne - Ryszard Hodowany: richard.hodowany@gmail.com
tel.

9774 8019; mob: 0403 683 360

Organizator pielgrzymki w Meksyku - tamtejsze Biuro Podróży Destino
Przeloty - Flight Centre Group Travel - South Yarra

Koszt całkowity

- 3100 AUD

( ze względu na ilość zapisanych osób oraz kursu waluty australijskiej i amerykańskiej, ceny nieznacznie
mogą ulec zmianie na naszą lub nie naszą korzyść )
Bilety lotnicze

- 1520 AUD

(albo 1595 AUD)

Wylot z Melbourne- poniedziałek godz. 06.35

9 pazdz. Qantas - QF 93 godz. 10.15. Przylot do Los Angeles

Wylot z LA - poniedziałek 9 pazdz. American Airlanes godz. 09.55. Przylot do Mexco City godz. 15.45
Wylot z Mexico City - środa 18 pazdz. American Airlanes godz. 16.45. Przylot do LA godz. 19.00.

Wylot z LA - czwartek 19 pazdz. Qantas
pazdz. godz. 07.55

- QF 94 godz. 22.10. Przylot do Melbourne sobota
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Pobyt w Los Angeles - 180 AUD
Przejazd z lotniska w LA do Hotelu/ Motelu. Kolacja i nocleg w pokojach dwuosobowych z możliwością
zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.Następnego dnia rano śniadanie w hotelu. Przejazd
wynajętym na cały dzień autobusem do prowadzonej przez księży Chrystusowców polskiej Parafi Matki
Bożej Częstochowskiej na Msze św. Następnie całodzienne zwiedzanie Los Angeles z jego atrakcjami.
Lunch i obiad w restauracjach. Trzy godz. przed odlotem autobus zostawi nas na lotnisku.

Pobyt w Meksyku - 1400 AUD.

Program pielgrzymki dla polonijnej grupy z Melbourne:

09-18.10.2017

Organizator: Destino Mexico SA de CV, Polskie Biuro Podróży w Meksyku
Kontakt do organizatora: Jerzy Antoni MROŻEK, +55 55506852, +52 998 1475723
( www.destinomexico.com )

1 dzień.

09.10.2017, Miasto Meksyk (PRZYLOT, kolacja)

Przylot do Meksyku o godz. 16.45. Powitanie na lotnisku. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie.
Wypoczynek po podróży. Kolacja. Nocleg w hotelu.
2 dzień. 10.10.2017, Miasto Meksyk - Teotihuacan (śniadanie, obiad i kolacja)
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Meksyku, jednego z największych miast na świecie - Miasta Meksyk:
Starówka, Zocalo, Katedra, w której znajduje sie m.in. Kaplica Miłosierdzia Bożego oraz słynny pomnik
Papieża Jana Pawła II wykonany z kluczy (msza święta w katedrze), Pałac Prezydencki, w którym znajdują
sie freski słynnego malarza muralisty Diego Rivery. Wyjazd do Teotihuacan – zwiedzanie największych
piramid Ameryki w prehiszpańskim „mieście bogów": Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Świątynia
Pierzastego Węża, Droga Zmarłych. Degustacja pulque i tequili. Obiad pod piramidami. Powrót do
Miasta Meksyk. Kolacja i nocleg.
3 dzień. 11.10.2017, Guadalupe (śniadanie, obiad i kolacja)
Śniadanie. Całodzienna wizyta w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Mieście Meksyk. Poranna Msza
Święta przy głównym ołtarzu z udziałem ks. Tadeusza Rostworowskiego. Zwiedzanie Patio Ameryk, na
którym znajdują się m.in. dzwony przywiezione tu z Przemysla oraz Tablica z orłem w koronie oraz
napisem POLONIA, wmurowana tu w roku 1959. Spacer przy Świątyni Studzienkowej do Ogrodow
Guadelupianskich, gdzie znajduje się rzeźba Ofiarowanie, będąca symbolem jedności dwóch kultur:

indiańskiej oraz hiszpańskiej. Wejście na Wzgórze Objawień, skąd rozpościera się panorama na
Sanktuarium oraz na stolicę Meksyku. Wizyta w Muzeum Guadalupe, które opowiada o historii
objawienia, obrazu oraz kultu od czasów kolonialnych do współczesności. Popołudniowa Msza Święta w
jęz. polskim na bocznym ołtarzu. Obiad w pobliżu Bazyliki. Czas wolny na zakupy i poświęcenie pamiątek.
Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
4 dzień. 12.10.2017, Miasto Meksyk – Patzcuaro (śniadanie, obiad i kolacja)
Śniadanie. Zwiedzanie Placu Trzech Kultur, gdzie powstał pierwszy kościół katolicki w Meksyku, gdzie
ochrzczony został św. Juan Diego, któremu ukazała się Matka Boża Guadalupe. Msza Święta w kościele
Santiago Tlatelolco. Następnie wizyta w słynnym Muzeum Antropologicznym z bogatymi zbiorami sztuki
m.in. Azteckiej, Tolteckiej i Majanskiej, wyeksponowanej w przestronnych salach, w stylizowanych
wnętrzach świątyń oraz w muzealnych ogrodach. Obiad. Przejazd przez kolonialną starówkę Morelia,
gdzie zrobimy przystanek na krótki wypoczynek, do magicznego miasta Patzcuaro. Kolacja i nocleg.
5 dzień. 13.10.2017, Patzcuaro - Janitzio - Sahuayo (śniadanie, obiad i kolacja)
Śniadanie. Przejazd na przystań i rejs motorową łodzią po jeziorze Patzcuaro w górskiej scenerii, pośród
rybaków łowiących ryby, na indiańską wyspę Janitzio. Spacer po wyspie, pośród kramów z rękodziełem
na szczyt wyspy z piękną panoramą jeziora otoczonego szczytami gór i wulkanów. Zwiedzanie kolonialnej
starówki Patzcuaro, miasta znanego m.in. z pracy ewangelicznej jednego z najsłynniejszych misjonarzy
Ameryki, Vasco de Quiroga, nazywanego zdrobnniale przez Indian Tata Vasco. Msza święta. Obiad. Po
południu przejazd do Sahuayo. Kolacja i nocleg.
6 dzień. 14.10.2017, Sahuayo – Guadalajara (śniadanie, obiad i kolacja)
Śniadanie. Zwiedzanie miasta, w którym narodził się Jose Sanchez del Rio, 14 letni święty, którego
zwalczający katolicyzm żołnierze zamordowali za wiarę podczas wojny domowej. Znany z filmu
Chrystiada "mały święty” pochowany został w rodzinnym mieście w grobie z napisem pochodzącym ze
słów w momencie agonii: “Niech Żyje Chrystus Król”. Nawiedzenie relikwii Sw. Jose i Msza Święta w
kościele w Sahuayo. Przejazd do Guadalajary: zwiedzanie Tlaquepaque i Starówki Guadalajara. Obiad.
Kolacja i nocleg w Guadalajara/ Jalisco.
7 dzień. 15.10.2017, Szlak Cristeros - Guanajuato, (śniadanie, obiad i kolacja)
Śniadanie. Przejazd szlakiem Cristeros, który w latach 20-tych XX wieku stanowił scenerię wojny na tle
religijnym w Meksyku. Przez lata prześladowano i mordowano księży, zamykano kościoły i tępiono
wszelkie objawy wiary katolickiej, o czym opowiada m.in. Muzeum Chrystiady w Encarnacion de Diaz.
Msza Święta w kościele przy relikwiach św. Jose Sancheza. Obiad. Przejazd przez San Juan de los Lagos,
Union de San Antonio. Kolacja i nocleg w Guanajuato.
8 dzień. 16.10.2017, Guanajuato - Puebla (śniadanie, obiad i kolacja)
Śniadanie. Zwiedzanie Guanajuato: Muzeum Mumii, w którym znajduje się m.in. najmniejsza mumia
świata. Zwiedzanie kolonialnej Starówki Guanajuato, gorniczej i teatralnej stolicy Meksyku, przez wielu

uznawanej za jedno z najpiekniejszych miast Meksyku. Msza święta. Obiad. Przejazd do Puebla i
zakwaterowanie w hotelu na wpisanej na liste zabytkow Unesco kolonialnej starówce Puebla. Kolacja i
nocleg.
9 dzień. 17.10

Puebla – Tonantzintla - Puebla (śniadanie, obiad i kolacja)

Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie słynnego z indiańskiego baroku kościółka w Tonantzintla, gdzie
filigranowe rzeźby ozdobionych pioropuszami cherubinow, pełnych kolorów kwiatów i owoców mieszają
się ze sobą w jednym z najwspanialszych przykładów barokowej sztuki na świecie. Zwiedzanie Starego
Miasta w Puebli: Katedra, Klasztor Santo Domingo wraz z uznana za ósmy cud świata Kaplicą Różańcową.
Msza święta. Spacer tzw. "słodką uliczką" na rynek Parian. Obiad. Czas wolny na zakupy. Kolacja i nocleg
w Puebli.
10 dzień. 18.10.2017, Puebla – Guadalupe - Miasto Meksyk (WYLOT, śniadanie i obiad)
Śniadanie. Wcześnie rano powrót do Miasta Meksyk. Pożegnalne nawiedzenie Bazyliki Guadalupe i czas
wolny do chwili wyjazdu na lotnisko. Msza Święta. Obiad. Wylot z Meksyku o godz. 16.45.
CENA:
20-24 osoby płacące, 1070 USD od osoby
25-29 osób płacących, 1030 USD od osoby
30-34 osób płacących, 995 USD od osoby
35-39 osób płacących, 960 USD od osoby
40-50 osób płacących, 930 USD od osoby

Dopłata do pokoju jednoosobowego - SGL: +320 USD
W cenie gwarantujemy dwa miejsca gratis (1 pokój DBL)

CENA ZAWIERA:
- noclegi w hotelach 3*/4* w Meksyku (hotele położone w spokojnych lokalizacjach);
- transfery i przejazdy klimatyzowanym autokarem;
- obfite śniadania, obiady oraz kolacje wg programu;
- napoje niebutelkowane (woda, soki, kawa lub herbata) do posiłków w Meksyku;
- opiekę polskojęzycznego pilota - na stałe mieszkającego w Meksyku specjalisty, na całej trasie w

Meksyku;
- codzienne msze święte
- wszystkie opłaty drogowe, wszystkie lokalne podatki;

CENA NIE ZAWIERA:
- opłat za bilety wstępów i napiwki dla boyów hotelowych, pokojówki i kelnerów w restauracjach: +120
USD (płatne pilotowi na miejscu w pierwszy dzień podróży) To jest już wliczone w całkowity koszt
- dopłaty do pokoju jednoosobowego: 320 $ USD/os
- przelotu do/z Meksyku
- wydatków natury osobistej;
- innych świadczeń nie objętych programem;
UWAGA:
- sugerujemy wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia podstawowego (KL – koszty leczenia oraz
NNW –
nieszczęśliwe wypadki) oraz od kosztów rezygnacji (KR).
- pokój 3-osobowy to pokój z dwoma małżeńskimi łóżkami;
- trzecia osoba w pokoju: 10% zniżki, dziecko do 10 lat: 20% zniżki
- uczestnik zgłoszony pojedynczo, ma obowiązek dopłaty do pokoju 1-os, jeśli nie znajdzie się druga
osoba, która wyrazi
zgodę na wspólne zakwaterowanie.
- paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wylotu do Meksyku;
- dla obywateli polskich, w przypadku pobytów do 180 dni, nie ma obowiązku wizowego;
(proszę sprawdzić regulacje dla obywateli Australii);
- kolejność zwiedzania obiektów oraz usytuowanie noclegów w czasie podróży może ulec zmianie.
- zgodnie z Art. 17. Ust. o usługach turystycznych z 29.08.1997r. cena może zostać podwyższona ze
względu na wzrost kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie
usługi (np. lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe), wzrost kursów walut, nie później jednak niż 20
dni przed rozpoczęciem imprezy.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wpłata całości kwoty najpóźniej do 30.08.2017 na konto Organizatora w Meksyku:
-odbiorca: Viajes Destino Mexico SA de CV
-nazwa banku: BANCOMER
-oddzial: 3461
-numer konta: 0146907733
-siedziba banku: Insurgentes Sur 1998, Col. San Angel Inn, 01000 México D.F.
-siedziba firmy: Victoria 40, col. Copilco el Bajo, Coyoacan, 04340 Mexico DF
-kod swift literowy: BCMRMXMM
-kod swift cyfrowy "clabe" do przelewow miedzynarodowych (IBAN): 012180001469077332

O Organizatorze w Meksyku:
DESTINO MEXICO SA de CV
c/Victoria 40, Copilco El Bajo,
04 340 Coyoacán, D.F., Mexico,
RFC VDM 030808 1G8
tel: (+52 55) 55 50 68 52, kom: +52 (1) 998 14 75 723
mail: info@destinomexico.com
Polskie Biuro Podróży Destino Mexico powstało w Meksyku w roku 1997. Od tego czasu do chwili
obecnej, regularnie i nieprzerwanie organizujemy podróże i pielgrzymki do Meksyku, na wyspy Morza
Karaibskiego, do Ameryki Środkowej i Południowej.
Założone przez nas w Mieście Meksyk polskie biuro podróży Destino Mexico od lat skupia swą
działalność na obsłudze polskojęzycznych turystów, działając na terenie całego Meksyku jako
koncesjonowany przez Ministerstwo Turystyki Meksyku Tour Operator. Wśród starannie
wyselekcjonowanej i sprawdzonej kadry różnojęzycznych przewodników meksykańskich, zapewniamy
obsługę na miejscu przez licencjonowanych pilotów w języku polskim. Od początku postawiliśmy na

szanującą lokalne realia fachowość, rzetelność i uczciwość, oraz szanującą kieszenie przystępność
cenową. Przy realizacji pielgrzymek pracujemy od chwili założenia biura, utrzymując z organizatorami i
księżmi długoletnie kontakty, czego jednym tylko przykładem może być trwająca już prawie 15 lat
współpraca z Pallotyńskim Biurem Podróży Peregrinus z Warszawy.
W roku 2012 otrzymaliśmy w Bazylice Guadalupe powierzenie rozesłania 20 Obrazów Guadalupiańskich
na cały świat. W ramach tej akcji jeden z obrazów trafił do Melbourne. W poniższym linku znajduje się
informacja nt poświęcenia obrazu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Melbourne:
http://ogniwom.com/108-cudowny-obraz-matki-bozej-z-guadalupe.html
W kwietniu 2017 roku nasze biuro organizowało pobyt w Meksyku grupy pielgrzymkowej z Melbourne.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Powyższe zdjęcie jest z naszej kwietniowej pielgrzymki z Keysborough. Więcej o pielgrzymce na
www.ogniwom.com
Zapisy przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela Ryszard Hodowany.
Osoby które chcą zapisać się na pielgrzymke proszone są o przesłanie na ww emailowy adres :
Imie i nazwisko (dokładnie tak jak w paszporcie) adres emailowy i nr telefonu a także jeśli posiada nr.
Frequent Flayer
Z dniem 1 sierpnia nazwiska pielgrzymów przesyłane są do Flight Centre, które każdemu przyśle
rachunek z wyznaczonym terminem na zapłacenie biletów lotniczych.
Później na naszym organizacyjny zebraniu uzgodnimy sposób zapłaty oraz zrobimy listę osób dobranych
do pokoi dwuosobowych która zostanie przesłana do Destino w Meksyku.

Pozdrawiam serdecznie Szczęść Boże

Ryszard Hodowany

01/08/2017

