MEKSYK ŚRODKOWY – KUBA. 14-27 lutego 2019 r.
DZIEŃ 1: 14.02
Przylot do Hawany, transfer do hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: 15.02
Śniadanie. Wizyta w starej kolonialnej części Hawany. Hawana to przede wszystkim Stare Miasto, wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1982r. Dzielnicę tworzą cztery place: Plac Katedralny z jednym z najstarszych
kościołów na Kubie, Plac Broni otoczony pięknymi kolonialnymi budynkami, Park Centralny i Kapitol, zbudowany na
wzór klasycznego rzymskiego kapitolu. Wizyta w fabryce rumu Bocoy i w fabryce cygar Partagas, które są symbolem
Kuby i jej największym towarem eksportowym. Przejazd do nowej części Hawany, zwiedzanie nowoczesnego Placu
Rewolucji, przy którym znajdują się gmachy najważniejszych ministerstw rewolucyjnej Kuby, a także pomnik
kubańskiego bohatera narodowego z czasów walk o niepodległość José Martí. Czas wolny na zrobienie zdjęć. Powrót
do hotelu. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 3: 16.02
Śniadanie. Przejazd wzdłuż karaibskiego wybrzeża nad Zatokę Świn. Zwiedzanie niezwykle pięknego kolonialnego
miasta Trinidad. Miasto założone w 1514r to najbardziej błyszcząca perła architektury kolonialnej. Właśnie ze względu
na swoją niezwykłą architekturę, Trinidad został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1988r. Spacer
po starówce otoczonej kolonialnymi rezydencjami, przy którym znajduje się neogotycki kościół Św. Trójcy
pochodzący z 1808, Muzeum Romantyczne, które mieści się w Rezydencji Palacio Brunet, Tawerna La Canchanchara
gdzie będziemy mogli skosztować miejscowego drinku, Warsztat Ceramiki. Kolacja i nocleg w Hawanie.
DZIEŃ 4: 17.02
Śniadanie. Wizyta w starej hacjendzie rodziny Manaca Iznaga produkującej niegdyś trzcinę cukrową z 15-metrową
wieżą, z której obserwowano pracę czarnych niewolników. Wyjazd w kierunku Santa Clara - miasto Papieża Jana
Pawła II i Che Guevary - „zwane miastem Che”, ze względu na znajdujący się tu pomnik i mauzoleum argentyńsko –
kubańskiego rewolucjonisty. W 1959 roku stoczyła się tu bitwa decydująca o losach rewolucji kubańskiej. Wizyta w
Muzeum Tren Blindado, które jest pociągiem wykolejonym przez wojska rewolucyjne, które zatrzymały oddziały
dyktatora Battisty. Obiad w miejscowej restauracji. Przejazd w kierunku najsławniejszego kubańskiego kurortu
Varadero do hotelu położonego bezpośrednio przy plaży. Zakwaterowanie. Wypoczynek z wyżywieniem all inclusive.
Nocleg.
DZIEŃ 5: 18.02
Odpoczynek all inclusive.
DZIEŃ 6: 19.02
Ostatnie chwile wypoczynku, transfer na lotnisko w Hawanie i wylot do Meksyku. Przylot do Cancun i przejazd do
hotelu all inclusive.
DZIEŃ 7: 20.02
Odpoczynek all inclusive w Cancun.
DZIEŃ 8: 21.02
Śniadanie. Zwiedzanie jednego z siedmiu współczesnych cudów świata, miasta wpisanego na listę UNESCO, miejsca,
w którym można się naocznie przekonać o wielkości cywilizacji Majów – Chichen Itza: Piramida Kukulkana,
największe w Mezoameryce Boisko do Gry w Pelote. Ołtarz Czaszek, Święta Cenota, Pałac Tysiąca Kolumn,
Obserwatorium Astronomiczne. Odświeżająca kąpiel w cenocie Ikkil. Przejazd do niezwykle uroczego “żółtego
miasta” Izamal, w którym znajduje się największy w Meksyku dziedziniec klasztorny, na którym w 1993 roku swoje
spotkanie z Indianami miał nasz Papież Jan Paweł II. Spacer po kolonialnym mieście Merida. Kolacja i nocleg w
Uxmal.
DZIEŃ 9: 22.02
Śniadanie. Poranne zwiedzanie jednej z najpiękniejszych pod względem architektonicznym, stref archeologicznych
Majów w Uxmal: Piramida Wróża, Klasztor Mniszek, Boisko do Gry w Pelote, Pałac Gubernatora. Przejazd wzdłuż
Zatoki Meksykańskiej do uroczego kolonialnego miasta Campeche, którego Starówka wpisana jest na listę UNESCO.
Spacer po mieście. Kolacja i nocleg w Palenque.
DZIEŃ 10: 23.02
Śniadanie. Zwiedzanie jednej z najbardziej tajemniczych stref archeologicznych Majów w Palenque: Świątynia
Inskrypcji, Pałac, Wzgórze Świątynne, Łaźnie Królowej. Przejazd do tropikalnego portu Veracruz na kolacje i nocleg.

DZIEŃ 11: 24.02
Śniadanie. Przejazd do Puebla i spacer po pięknym kolonialnym mieście: Katedra, Zocalo, Rynek Parian z tradycyjnym
wyrobami mieszkańców miasta, czyli ceramiką talavera i słodyczami, a na koniec wizyta w niezwykle pięknej Kaplicy
Różańcowej. Kolacja i nocleg w Mieście Meksyk.
DZIEŃ 12: 25.02
Śniadanie. Wizyta w religijnym sercu kraju, w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe: Stara i Nowa Bazylika, Wzgórze
Objawień, Templo del Pocito. Czas wolny na osobistą refleksję i zakupy pamiątek religijnych. Msza Święta. Kolacja i
nocleg w Mieście Meksyk.
DZIEŃ 13: 26.02
Śniadanie. Spacer po głównym placu Miasta Meksyk, tzw. Zocalo: Katedra, Templo Mayor, Pałac Prezydencki ze
sławnymi muralami Diego Riviery. Msza Święta w Guadalupe. Przejazd do strefy archeologicznej w Teotihuacan,
niegdyś wielkiej cywilizacji sięgającej swymi wpływami aż po dzisiejszą Gwatemalę. Spacer po świetnie zachowanym
mieście: Pałac Ptaka-Motyla, Piramida Księżyca, Aleja Zmarłych i wejście na jedną z największych piramid świata,
Piramidę Słońca. Obiad. Transfer na lotnisko i wylot do Europy
DZIEŃ 14: 27.02
Przylot do Polski.
Informacje wstępne do potwierdzenia!
CENA NA OSOBĘ: (Koszt: przy 40 os. - 1740 USD plus 3800/3900 PLN)
30/34 pax – 1490 usd/pax
35/39 pax – 1460 usd/pax
40/44 pax – 1390 usd/pax
Plus (patrz poniżej) 350 usd (viza, opłata lot, lot Havana-Cancun) i plus 3800/3900 pln (lot z Polski i z powrotem).
Dopłata do SGL: 420 usd
CENA ZAWIERA:
- hotele 3-4* według lokalnej kategorii
- śniadania i obiadokolacje, all inclusive w Cancun, Trinidad i Varadero
- napiwki w hotelach i restauracjach
- transfery i transport klimatyzowanym autobusem
- bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu
- przewodnika-pilota po polsku
- ubezpieczenie
CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do posiłków, oprócz opcji all inclusive
- napiwków dla kierowcy i przewodnika (ok. 40 usd/pax)
- wizy na Kubę (ok 25 usd)
- opłaty lotniskowej w Mieście Meksyk (ok. 35 usd)
- biletów lotniczych na trasie HAV-CUN (ok. 250 usd)
- wycieczek fakultatywnych.

Informacje i zapisy z telefonem:
Parafia Podwyższenia Krzyża Świetego w Zwoleniu
Telefon 660 8980425

