
Program Pielgrzymki Rowerowej do Meksyku i Kuby 
śladami Św.Jana Pawła II w dniach 11 – 26 września 2020r. 

 
Rozkład lotów: 
11.09.2020 Warszawa  9.30 Hawana          23.20  
14.09.2020 Hawana    12.40 Meksyk     14.50 
18.09.2020 Meksyk     21.00 Cancun     23.20 
22.09.2020 Cancun     22.25 Hawana 00.35 
26.09.2020 Hawana      7.45 Warszawa          7.20 
 
Preliminarz kosztów: 
Przelot Warszawa Hawana Warszawa              3500,- zł. osoba 
Przeloty lokalne     1000,- zł. osoba 
Hotele 3* 14 nocy pokoje 2 osobowe              1000,- zł. osoba 
Posiłki 2 dziennie     1200,- zł. osoba 
Transport miejscowy mini bus     500,- zł. osoba 
Ubezpieczenie nw      300,- zł. osoba 
Inne wydatki        500,- zł. osoba 

Razem        8000,-zł. osoba 
 
Liczba dni w poszczególnych miastach: 
Hawana  5 
Meksyk  4 
Cancun  3 
 
Wybrane informacje o miejscach, które odwiedzimy 
Meksyk: Sanktuarium Matki Bożej z Gwadelupy, gdzie był Jan Paweł II. Pozostałości po dawnym mieście 
Teotihuacan z piramidą słońca i księżyca. Stare miasto ,Plac Zocallo, Katedra, Pałac Narodowy, Muzeum Templo 
Mayor. Park jaskiń. Ślady trzęsienia ziemi z 1985r. 
 Miasto Meksyk, to jedna z największych aglomeracji na świecie. Obecnie plasuje się na drugim miejscu, ustępując 
jedynie Tokio. Ponad 20 mln mieszkańców robi wrażenie… Dla porównania – aglomeracja warszawska ma niecałe 3 
mln mieszkańców, czyli około 7 razy mniej! Powierzchnia miasta wynosi blisko 1500 km kw., a żeby przejechać trasę 
z dwóch granicznych punktów miasta, należy pokonać około 100 km. 
 
 Cancun :w połączeniu z ciepłym i wilgotnym klimatem powodują, że to urocze miasteczko może być odwiedzane 
przez cały rok. Temperatury sięgają od 20ºC w miesiącach zimowych do około 33ºC latem. Pozostałości starożytnej 
cywilizacji Majów są porozrzucane po całym półwyspie Jukatan. W samym Cancun zachowały się dwa takie obiekty. 
Pierwszym z nich jest El Rey, usytuowany w strefie hotelowej, znany niektórym jako plac zabaw starożytnych Majów. 
Nazwa pochodzi od szkieletu, który został znaleziony na terenie obiektu. Uważa się, że był to szkielet króla, stąd 
nazwa obiektu (po hiszpańsku „el rey” znaczy „król”). Miejsce to jest dostępne dla turystów od 8.00 do 17.00. Spacer 
wśród platform i szkieletów budynków kosztuje 50 pesos (ok. 13 PLN). Znacznie mniejszym obiektem, jednak również 
ciekawym, jest natomiast Yamil Lu’um, znajdujące się w ogrodach Hotelu Sheraton składające się z dwóch małych 
świątyń, które były prawdopodobnie wykorzy: 

Chichen Itza – pradawna osada majów z zachowanymi  śladami rozwiniętej kultury i nauki z przed wieków. Cancun 
jest najdalej na wschód wysuniętym miastem Meksyku. Położone na półwyspie Jukatan, nad Morzem Karaibskim. 
Jest znanym i lubianym kurortem z licznymi atrakcjami. 

Hawana: Miejsce pobytu Św. Jana Pawła II.Ze wszech miar ciekawe. Granica dwóch kultur i historii, przed i po 
rewolucji. Hawana to 50-letnie oldsmobile, rajskie plaże, szafirowe morza i popadająca w ruinę kolonialna 
architektura. Kuba to rum i cygara, Szkola samby, Ślady Hemingweja i Che Guevary a nade wszystko Kubańczycy. 
Wreszcie Kuba to magia  kształtów, zapachów, kolorów i rytmów. Tropikalna mieszanka tradycji, rewolucji i 
niespełnionych marzeń. 
Kiedy Krzysztof Kolumb odkrywał wyspę, twierdził, że to najpiękniejsza ziemia, jaką widziały ludzkie oczy. Od tych 
czasów przetoczyło się przez nią wiele huraganów, ale jedno nigdy się nie zmieniło – Kuba wciąż budzi ogromne 
emocje. 

 
Nie zabraknie okazji jazdy rowerami, szczególnie na Kubie. 
 
W ramach pielgrzymki obowiązuje nas codzienna wspólna modlitwa i udział we Mszy Św.  
O  ile będzie to możliwe. 
 


