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MEKSYK PÓŁNOCNY: Miedziany Kanion i motyle 
Monarcha - wyprawa na Festiwal Dia de los Muertos  
 
Trasa: Mexico City – Teotihuacan – Chihuahua – Cuauhtemoc – Creel 
– Barrancas del Cobre – El Fuerte – Los Mochis – Guadalajara – 
Tequila – Wulkan Paricutin – Park Narodowy Cupatitzio – Patzcuaro – 
Angangueo (El Rosario) – Toluca – Park Narodowy Nevado de Toluca 
– Malinalco – Mexico City 
 

             
 
Nie wszędzie Dzień Zmarłych jest dniem smutku i refleksji. W Meksyku jest to  radosny czas, kiedy to 
ulice zapełniają się barwnymi straganami ze słodyczami i smakołykami – w tym "chlebem zmarłych", czyli 
ciastkami drożdżowymi w kształcie kości. W trakcie trzech, świątecznych dni (począwszy od 31 
października) ulicami przemierzają procesje, którym towarzyszy śpiew i folklor. Dzieci, a często także 
dorośli, przebierają się za rozmaite zjawy, czy mumie. Ołtarze obficie przystrajane są kwiatami... Całość 
tworzy niesamowitą atmosferę i pozwala spojrzeć na zagadnienie śmierci z zupełnie innej perspektywy. 
Podczas naszej wycieczki, przemierzając krajobrazy "Dzikiego Zachodu", znane powszechnie z 
westernów, będziemy podziwiać wspaniały cud natury – słynny Miedziany Kanion, który miejscami jest 
głębszy nawet od Wielkiego Kanionu Kolorado. W takich miejscach człowiek może poczuć się bezsilny 
wobec potęgi sił przyrody... Na koniec udamy się także do rezerwatu El Rosario, gdzie, przy odrobinie 
szczęścia, naszym oczom ukaże się niezapomniany widok milionów motyli Monarcha, które powodują, że 
tutejsze lasy, na okres zimy, zmieniają barwę na pomarańczową. 
 
Największe atrakcje:  

 Mexico City – gwarna stolica Meksyku z największą katolicką katedrą obu Ameryk 

 Teotihuacan – miejsce, w którym ludzie stają się bogami 

 Rejs po kanałach Xochimilco tradycyjną łodzią trajinera 

 Dzielnica Mixquic – udział w barwnych i gwarnych obchodach Święta Zmarłych 

 Chihuahua - „Dziki Zachód” i kowboje 

 Cuauhtemoc – mniejszość wyznaniowa Mennonitów 

 Miedziany Kanion i Indianie Tarahumara 

 Przejażdżka słynnym pociągiem El Chepe – jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych na 
świecie 

 Kolonialne miasto El Fuerte – miejsce narodzin legendarnego Zorro 

 Tequila w stanie Jalisco – ojczyzna słynnego trunku na bazie agawy 

 Indianie Angahuan – u podnóża wulkanu Paricutin 

 Sanktuarium motyli monarcha – El Rosario 

 Trekking w Parku Narodowym Wulkanu Nevado de Toluca 

 Strefa archeologiczna w Malinalco   
 

 Termin:     Cena:     
 29.10 – 11.11.2019 r.    4995 zł + 2218 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa - Mexico City (-/-/K) 
Wylot z Warszawy, przelot do Meksyku. Nocleg w Mexico City. 
 
Dzień 2 Mexico City (S/L/K) 
Zwiedzanie miasta: Plac Zocalo, Katedra Metropolitalna (największa katolicka katedra obu Ameryk), Pałac 
Narodowy, Muzeum Antropologii i Historii, szczycące się bogatymi zbiorami zabytków kultury Majów, 
Tolteków i Zapoteków, pozostałości Wielkiej Świątyni Azteków, Bazylika Guadalupe, gdzie znajduje się 
cudowny obraz patronki całej Ameryki Łacińskiej, zwanej Gwadelupaną. Po południu rejs po kanałach 
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Xochimilco tradycyjną łodzią trajinera. Nocleg w Mexico City. 
 
Dzień 3 Teotihuacan - Mexico City (Festiwal Dia de los Muertos) (S/L/K) 
Przejazd do Teotihuacan i zwiedzanie kompleksu archeologicznego, gdzie na obszarze 21 kilometrów 
kwadratowych znajdują się pozostałości prekolumbijskiego miasta, składające się z pałaców, świątyń i 
dziedzińców, nad którymi dominują Piramidy Słońca i Księżyca, połączone szeroką Drogą Zmarłych. 
Nazwa pochodzi z języka nahuatl i można ją przetłumaczyć jako "miejsce, w którym ludzie stają się 
bogami". Przejazd do dzielnicy Mixquic i udział w celebracjach Święta Zmarłych (Dia de los Muertos). 
Czas na indywidualną eksplorację i chłonięcie unikalnej atmosfery miejsca i festwialu. Nocleg w Mexico 
City. 
 
Dzień 4 Mexico City – Chihuahua (S/L/K) 
Przelot do Chihuahua, gdzie poznamy odmienne oblicze Meksyku. Zobaczymy tutejszych kowbojów, 
noszących dumnie swoje kapelusze, nie tylko na rancho. Zwiedzanie miasta: historyczny szlak Pancho 
Villi, wizyta w jego domu i w Muzeum Rewolucji, zwiedzanie wytwórni Quinta Gameros, kolonialnego 
akweduktu i historycznego centrum. Czas wolny na zakup m.in. gadżetów kowbojskich (buty, spodnie, 
kapelusze, paski, lassa). Nocleg w Chihuhua.   
 
Dzień 5 Chihuahua - Cuauhtemoc – Creel (S/-/K) 
Przejazd do wioski Cuauhtemoc, gdzie żyje mniejszość wyznaniowa Mennonitów, przybyłych na te tereny 
z Holandii i Niemiec ok. 1922 i nadal noszących tradycyjne stroje z tamtej epoki. Skosztujemy tu, m.in., 
tradycyjnych serów, wyrabianych przez Monnonitów zgodnie z domową recepturą. Następnie przejazd do 
zagłębia jabłkowego, gdzie będzie okazja spróbowania różnych specjałów wyrabianych na bazie jabłek. 
Przejazd do Creel, spokojnego miasteczka położonego w otoczeniu lasu piniowego. Nocleg na rancho w 
Creel. 
 
Dzień 6 Indianie Tarahumara – Jezioro Arareko – Dolina Grzybów i Żab – Wodospad Cusarare - 
Barrancas del Cobre (S/L/K) 
Przejazd przez zachodnią Sierra Madre na ziemie Indian Tarahumara, jednej z najbardziej niedostępnych i 
niechętnych do asymilacji grup etnicznych w Meksyku. Zaobserwować można, jak wielu przedstawicieli 
ludu Tarahumara do dzisiaj mieszka w jaskiniach, nosi tradycyjne, niezmienione od wieków stroje i trudni 
się m.in. wyplataniem z lokalnych traw koszy, dzbanków i innych przedmiotów domowego użytku. Postój 
przy jeziorze Arareko, następnie podziwianie tajemniczych formacji skalnych w Dolinie Grzybów i Żab, 
gdzie widać potęgę "Dzikiego Zachodu". Lunch w formie pikniku.  Przejazd do Barrancas del Cobre i 
zakwaterowanie w hotelu, spektakularnie położonym, bezpośrednio na szczycie stromego zbocza 
głębokiego kanionu. Nocleg w Barrancas del Cobre. 
 
Dzień 7 Barrancas del Cobre (Miedziany Kanion) – El Fuerte (S/-/K) 
Przejażdżka kolejką linową nad kanionem. Dla chętnych (fakultatywnie)  zjazd na linie, tzw. "tyrolce", 
jedną z najdłuższych tego typu tras na świecie, liczącą łącznie ok. 5 kilometrów. Liny zawieszone są na 
wysokości 450 metrów! To niesamowite przeżycie pozwala podziwiwać Kanion "z lotu sokoła". Następnie 
ze stacji Barrancas odjazd słynnym pociągiem El Chepe. Pociąg, którym będziemy podróżować, 
przemierza najbardziej malowniczy odcinek tej trasy, uznanej za jedną z najpiękniejszych tras kolejowych 
na świecie. Nic dziwnego – bowiem legendarny El Chepe na długości 661 km przejeżdża przez 87 tuneli, 
pokonuje 35 mostów, wspinając się na wysokość powyżej 2400 m n.p.m. Przejazd do El Fuerte. Nocleg w 
El Fuerte.   
 
Dzień 8 El Fuerte – Los Mochis (S/L/K) 
Zwiedzanie El Fuerte, założonego w 1564 przez Francisco Ibarrę, kolonialnego, pełnego uroku miasta, 
wpisanego na listę "Pueblos Magicos", czyli magicznych miejscowości Meksyku. Ponoć właśnie tutaj miał 
się urodzić Don Alejandro de la Vega, legendarny Zorro. Następnie przejazd na wybrzeże Morza Corteza, 
do Los Mochis. Spacer po Topolobampo. Czas wolny na plaży. Dla chętnych (fakultatywnie) wyprawa na 
wyspę zamieszkaną przez endemiczne gatunki ptaków lub oglądanie delfinów. Nocleg w Los Mochis. 
  
Dzień 9 Los Mochis – Guadalajara - Tequila (S/L/K)  
Przelot do Guadalajary i zwiedzanie: Katedra (łącząca różne style architektoniczne), La Minerva, fontanna 
upamiętniająca założenie miasta, Palacio de Gobierno, Teatro Degollado, kolonialny budynek Instituto 
Cultural Cabana, park Plaza Tapatia. Jeśli wystarczy czasu, wizyta na indiańskim targu Tlaquepaque. Po 
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południu przejazd do Tequila w stanie Jalisco i wizyta w lokalnej destylarnii słynnego trunku. Zwiedzimy 
plantację agawy, poznamy proces produkcji, będzie także okazja do degustacji i małych zakupów. Nocleg 
w Guadalajara.  
 
Dzień 10 Wulkan Paricutin – Park Narodowy Cupatitzio – Patzcuaro (S/-/K) 
Przejazd do wioski Indian Angahuan, u podnóża wulkanu Paricutin. Dla chętnych (fakultatywnie) 
możliwość zorganizowania przejażdżki konno pośród wygasłych i czynnych wulkanów do ruin przykrytego 
lawą miasteczka San Juan Paricutin. Przejazd do Parku Narodowego Cupatitzio, spacer pośród 
tropikalnej roślinności. Przejazd do Patzcuaro położonego na wysokości 2170 m n.p.m., nad jeziorem o tej 
samej nazwie, słynącego z tradycyjnego, indiańskiego rękodzieła. Nocleg w Patzcuaro.  
 
Dzień 11 Angangueo (Sanktuarium El Rosario) - Toluca (S/-/K) 
Przejazd do Angangueo i wizyta w rezerwacie motyli El Rosario. Spacerując ścieżkami rezerwatu, po 
tutejszych wzgórzach, będziemy mieli szansę zostania świadkami niezwykłego spektaklu – 
zaobserwowania unoszącej się w powietrzu, barwnej "kurtyny", złożonej z motyli Monarcha, które na 
okres zimy, migrują z Kanady, przez USA, właśnie do stanu Michoacan w Meksyku. El Rosario jest 
najbardziej popularnym, spośród kilku sanktuariów rezydowania motyli. Dla chętnych (fakultatywnie) 
przejażdżka konno na terenie rezerwatu. Przejazd do Toluca. Nocleg w Toluca. 
 
Dzień 12 Nevado de Toluca (S/L/K) 
Przejazd na teren Parku Narodowego Nevado de Toluca. Podziwiać tu można stratowulkan, będący 
czwartą najwyższą górą w kraju. Krater ma średnicę 1,5 km, znajdują się w nim dwa jeziora, zwane 
Słońcem i Księżycem. Podążając szlakiem, zatrzymamy się w kilku panoramicznych punktach, 
ukazujących "magię" tego miejsca. Lunch w formie pikniku. Nocleg w Toluca. 
 
Dzień 13 Toluca – Malinalco - Mexico City (S/L/-) 
Wyjazd w kierunku Mexico City. Po drodze zwiedzanie niewielkiej strefy archeologicznej w Malinalco. Po 
przyjeździe do Mexico City czas wolny. Transfer na lotnisko i wylot do Polski.   
 
Dzień 14 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie: Warszawa/Mexico City/Warszawa, 

 2 przeloty lokalne w Meksyku: Mexico City/Chihuahua, Los Mochis/Guadalajara, 

 noclegi w hotelach 3*/4* wg lokalnej kategorii (dopłata do pokoju 1-os.: 770 USD),  

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków, 

 usługi lokalnych przewodników, 

 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel, 

 opłatę wjazdową do Meksyku oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, opłaty wylotowej 20 USD, 
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.     
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i 
opłacie wylotowej.  
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