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DZIEŃ 1.
Warszawa - Mexico City. Wylot z  Warszawy  w  godzinach 
porannych . Przylot do Mexico City i  rozpoczęcie programu. 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny. Nocleg.

DZIEŃ 2.
Mexico City. Po śniadaniu zwiedzanie Mexico City, jednej 
z  największych aglomeracji miejskich świata, wzniesionej na 
gruzach prastarego Tenochtitlan - stolicy Montezumy, władcy 
Azteków, pana na jeziorze Texcoco i  całej Doliny Meksyku. 
Zwiedzanie m.in. Muzeum Antropologii, gdzie na dwóch 
poziomach ukazano rozwój indiańskich kultur Mezoameryki. 
Około południa przejazd do Centrum Historycznego Miasta 
Meksyk, wizyta na Placu Konstytucji zwanym popularnie 
„Zocalo”, w  Pałacu Narodowym (freski słynnego artysty 
Diego Rivery), w  Katedrze Metropolitalnej, kryjącej wiele 
„poloników”, oraz przy ruinach największej piramidy azteckiej, 
tzw. Templo Mayor. Lunch podczas zwiedzania. Następnie 
przejazd do Dzielnicy Kwiatów, Xochimilco i  godzinny rejs po 
dawnych kanałach azteckich oddzielających pływające niegdyś 
wyspy. Kolacja w  stylu meksykańskim na łodziach. Późnym 
popołudniem powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3.
Mexico City - Teotihuacan. Po śniadaniu wizyta na Placu 
Trzech Kultur, który był świadkiem wielu ważnych dla Meksyku 
wydarzeń historycznych. Przejazd do Bazyliki Matki Bożej 
z Guadalupe, największego Sanktuarium Maryjnego na świecie. 
Wczesnym popołudniem wycieczka do strefy archeologicznej 
Teotihuacan, oddalonej o  50 km od stolicy, usytuowanej na 
liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Rozległość 
i  rozmach architektoniczny kompleksu świadczą o  potędze 
indiańskiej cywilizacji. W  czasach największej świetności 
miasto zamieszkiwało ok. 200 000 mieszkańców. Zobaczymy 
m. in. Aleję Zmarłych, piramidy Słońca i  Księżyca, piramidę 
Pierzastego Węża, Pałac Ptaka-Motyla. Lunch podczas 
zwiedzania. Na koniec wizyta w  warsztacie produkującym 
pamiątki z półszlachetnych kamieni. Kolacja w pobliżu piramid, 
powrót na nocleg do stolicy.

DZIEŃ 4.
Mexico City - Puebla - Cholula. Po śniadaniu wyjazd na południe 
do Puebla, stolicy stanu o tej samej nazwie. Spacer po Centrum 
Historycznym (wpisane na listę dziedzictwa UNESCO) - 
katedra, kościół Św. Dominika ze słynną kaplicą Matki Boskiej 
Różańcowej, nazwaną w  XIX w. przez Fryderyka Humboldta 
Ósmym Cudem Świata, „Słodka Uliczka” z  możliwością 
degustacji i  zakupu wspaniałych słodyczy regionalnych. Lunch 
a następnie przejazd do Cholula, gdzie znajduje się największa 
pod względem objętości piramida na świecie, na szczycie której 
wznosi się kolonialny kosciół. Wizyta w  malutkim miasteczku 
Tonantzintla, słynnym z zadziwiającego kościółka w stylu baroku 
folklorystycznego - unikat w skali światowej! Powrót do miasta 
Puebla na kolację i nocleg.

DZIEŃ 5.
Puebla - Cuernavaca - Taxco. Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
stanu Morelos. Wizyta w  Cuernavaca, które jest nazywane 
„Miastem Wiecznej Wiosny”. Wizyta w  miejscowej katedrze 
z  unikalnymi XVII-wiecznymi freskami japońskiego malarza, 
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spacer po głównym rynku, oglądanie z  zewnątrz pałacu 
konkwistadora Hernana Cortesa - budowli o cechach warownych, 
kryjącej tajemnicze labirynty. Lunch a  następnie przejazd do 
Jaskiń Cacahuamilpa, największych i  najpiękniejszych w  całej 
Ameryce Łacińskiej, gdzie nakręcono wiele filmów i gdzie mają 
miejsce ekskluzywne koncerty światowej sławy artystów. 
Przejazd do górniczego Taxco - meksykańskiej stolicy srebra. 
Spacer po mieście. Możliwość zakupu wysokiej klasy srebrnych 
wyrobów biżuteryjnych i użytkowych. Kolacja i nocleg w hotelu 
w Taxco.

DZIEŃ 6.
Taxco - Acapulco. Po śniadaniu 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. Przejazd do Acapulco - 
najsłynniejszego kurortu meksykańskiego nad Pacyfikiem, 
a dawniej portu łączącego hiszpańskie kolonie w Ameryce i Azji. 
Zakwaterowanie w hotelu przy plaży w formule All Inclusive. Po 
południu czas wolny.

DZIEŃ 7.
Acapulco - Skoki Quebrada. Wypoczynek w  Acapulco 
w  formule All Inclusive. Po obiedzie wyjazd na rejs po Zatoce 
św. Łucji połączony z  oglądaniem domów słynnych aktrów, 
piosnekarzy, którzy przyczynili sie do sławy tego kurortu. 
Wszystko przy akomaniamencie muzyki granej na zywo, i napoje 
all inlcuive. Powrot na  ląd i przejazd na  wieczorny pokaz skoków  
z  40-metrowej skały Quebrada. Jest to jedna z  największych 
atrakcji turystycznych w  Acapulco, którą na pewno warto 
zobaczyć. Po pokazie powrót do hotelu. 

DZIEŃ 8.
Acapulco - Laguna Coyuca. Po śniadaniu przejazd do osady Pia 
de la Cuesta. To z  jednej strony piaszczyte wydmy, a  z  drugiej 
dzika dżungla. Pobyt na dziewiczych plażach: opalanie oraz 
podziwianie bogatej flory i  fauny.  Obiad na bazie świezej 
ryby przygotowany przez loklanych mieszkańców Laguny 
Coyuca. Po obiedzie rejs łodzią w  tropikalnej scenerii laguny, 
w  której kręcony był, między innymi, film Rambo. Podczas 
rejsu m.in. przyglądanie się miejscowym rybakom, obserwacja 
miejscowych ptaków. Korzystanie z  odmładniającej maseczki 
z alg. Degustacja coco-loco - swiezy kokos z mezcalem - napojem 
alkoholowym z agawy...  Po południu powrót do hotelu. 

DZIEŃ 9
Acapulco. Wypoczynek w  Acapulco w  formule All Inclusive. 
Czas wolny do dyspozycji uczestników. 

DZIEŃ 10.
Acapulco. Śniadanie. Około południa wykwaterowanie i wyjazd 
w kierunku Mexico City i wylot do Warszawy.
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Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


