
1

zdjęcie

W sercu różnorodności
Wyprawa rozwojowa do Meksyku
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W drodze do pełni 
Podróż do pełni siebie 

✓ świadome podróżowanie
✓ warsztaty rozwojowe

✓ poznawanie przez doświadczanie
✓ wyselekcjonowane hotele

✓ lokalna kuchnia

„W drodze do pełni” to moja droga do peł-
ni siebie. Jej ważnym etapem była moja 
własna psychoterapia, którą rozpoczęłam 
niemal 20 lat temu. Od tamtej pory staję się 
coraz bardziej świadoma siebie, spokojna 
i odważna. W tym czasie pokonałam wiele 
swoich ograniczeń, w tym lęk przed samot-
nym podróżowaniem, które od zawsze było 
moim marzeniem. Proces ten przeprowadził 
mnie przez zawód pilotki wycieczek i szko-
lenie psychoterapeutyczne, doprowadził 
do wspaniałej pracy z ludźmi, którym mam 
zaszczyt towarzyszyć w ich pracy nad sobą. 
Do tej mozaiki dołączył jeszcze jeden ele-
ment – wyprawy rozwojowe, które są po-

łączeniem moich najważniejszych pasji: po-
dróżowania, samorozwoju i pracy z ludźmi. 

Głęboko wierzę, że kiedy opuszczamy swo-
ją codzienność, możemy dowiedzieć się 
wiele nie tylko o otaczającym nas świecie, 
ale również o sobie. Daleka podróż może 
być więc fascynującym sposobem zarówno 
poznania innych kultur, jak i swojego świata 
wewnętrznego. Hiszpański poeta Antonio 
Machado pisał: „Wędrowcze, nie ma drogi, 
droga powstaje, gdy idziesz”. Wyrusz w nią 
razem ze mną!

Natalia Konopczyńska
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O wyprawie:

Ta wyprawa do Meksyku to zaproszenie do 
krainy różnorodności. W atmosferze ser-
deczności stworzysz własny obraz Meksyku, 
doświadczając jego zaskakujących kontra-
stów. W warsztatach ludowego rękodzieła 
zetkniesz się z tradycją, a w architekturze 
Miasta Meksyk odnajdziesz nowoczesność. 
Zachwycisz się tamtejszymi krajobrazami – 
od szerokich plaż i lasów namorzynowych, 
po wysokie wulkany i tereny górzyste, po-
rośnięte kaktusami. Doznasz wolnego tem-
pa życia wsi oraz wartkiego tempa miasta. 
Poznasz Meksykanów i różnorodność spo-
łeczną, jaką zrodziły czasy kolonialne, a tak-
że ich kulturę od czasów prehiszpańskich 
do współczesności. Ale nade wszystko do-
świadczając siebie, przejrzysz się w tym za-
skakującym świecie jak w lustrze.

Rytm wyprawy:

Ta wyprawa to poznawanie Meksyku i siebie 
jednocześnie. Jedno wspiera drugie. Dzięki 
bogatemu programowi odkryjesz niezwy-

kłą różnorodność przyrodniczą i kulturową 
Meksyku. Natomiast program psychologicz-
ny posłuży pogłębianiu doświadczenia i lep-
szemu poznawaniu siebie poprzez samoob-
serwację w niecodziennym otoczeniu. 
Dlatego mniej więcej co drugi dzień będzie-
my się zatrzymywać na pracę warsztatową. 
Warstwa psychologiczna pozwoli nie tylko 
na głębsze zrozumienie realiów meksykań-
skich, ale również na ogólne zwiększenie sa-
moświadomości, rozwijanie ciekawości, ela-
styczności i otwartości – jakości, które będą 
przydatne także po powrocie do domu. 
W tym procesie korzystać będziemy z na-
rzędzi psychologii zorientowanej na proces, 
która jest świetną metodą do integrowania 
doświadczeń odbiegających w jakiś sposób 
od codzienności. 
Całość wyprawy rozwojowej do Meksyku 
odbędzie się w spokojnym rytmie podróżo-
wania ułatwiającym głębokie poznawanie. 
Obecność grupy będzie czynnikiem wspie-
rającym – możliwość dzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami i słuchania innych daje po-
czucie wspólnoty przeżywania i pozwala na 
poszerzanie perspektywy.

W sercu różnorodności
Wyprawa rozwojowa
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Atrakcje:

❖ Warsztaty rozwojowe metodą psycholo-
gii zorientowanej na proces

❖ Trekking przez majestatyczny Park  
Narodowy wulkanu La Malinche

❖ Przejażdżka garbusami po górskim  
mieście Taxco

❖ Spotkanie z tajemnicą motyli monarcha 
w ich rezerwacie

❖ Relaks pełną piersią w czasie rejsu po 
pięknej lagunie Coyuca

❖ Eksplorowanie wnętrz najmniejszego 
wulkanu świata i największej piramidy 
Meksyku

❖ Kąpiele i relaks w naturalnych basenach 
wyjątkowego wodospadu skalnego  
Hierve el Agua

❖ Odkrywanie licznych warstw Miasta 
Meksyk – dawnej stolicy imperium  
azteckiego México Tenochtitlán

❖ Spacery kolorowymi ulicami kolonial-
nych miast Oaxaca i Puebla

❖ Podziwianie rozmachu Teotihuacán – 
miasta, gdzie ludzie stają się bogami

❖ Odkrywanie monumentalnego Monte  
Albán – najstarszego zachowanego  
miasta prehiszpańskiego

❖ Wizyta w najznamienitszych muzeach – 
Narodowym Muzeum Antropologii  
i Muzeum Sztuki Ludowej

❖ Fantastyczna kuchnia meksykańska  
wpisana na listę UNESCO

❖ Bliskie spotkania z lokalnymi artystami 
i rzemieślnikami, którzy zaprezentują 
kunszt swojej twórczości

❖ Nocne ognisko na meksykańskiej wsi 
wraz z kolacją pod gwiazdami

❖ Meksykańska serdeczność na każdym 
kroku
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Prowadzący:

Natalia Konopczyńska – przewodniczka i trenerka
Jestem pilotką wycieczek, terapeutką, trenerką pracy z grupami 
oraz założycielką „W drodze do pełni”. Moją pasją jest pozna-
wanie siebie, świata i innych ludzi, a podróże kocham za możli-
wość doświadczania tego wszystkiego jednocześnie. Styczność 
z inną kulturą często jest spotkaniem z odmiennością, która 
mnie ciekawi. Staram się nie oceniać i zrozumieć to co inne, aby 
w ten sposób poszerzać perspektywę patrzenia na świat. Wy-
prawy rozwojowe organizuję z potrzeby dzielenia się moimi do-
świadczeniami, zachwytem nad pięknem świata oraz aby wspie-
rać ludzi w uważności na siebie i innych. Podróżuję do Meksyku 
regularnie od niemal 10 lat i wciąż nie mam dość. Ogrom i różno-
rodność tego kraju dają mi pewność, że zawsze będę tu miała 
jeszcze coś do odkrycia. 

Andrzej Papis – trener
Jestem psychologiem, terapeutą i certyfikowanym trenerem 
grupowym. W dni powszednie pracuję w gabinecie, a w week-
endy kieruję amatorskim zespołem Teatru po Godzinach w Miń-
sku Mazowieckim. Odkąd pamiętam, zawsze pociągała mnie Ta-
jemnica. Jestem zafascynowany procesem transformacji tego, 
co ukryte, pozornie błahe albo wyjątkowo trudne w ludzkim 
doświadczeniu – w źródła osobistej mocy. W wolnych chwilach 
lubię nie robić nic, a przynajmniej nic tzw. pożytecznego.

Psychologia zorientowana na proces to metoda stworzona przez Arnolda Mindella i jego 
współpracowników na przełomie lat 70 i 80. Wywodzi się z analizy jungowskiej, ale nawiązuje 
również do filozofii taoistycznej, teorii informacji oraz mądrości kultur rdzennych. Jej założe-
niem jest myślenie o doświadczeniu ludzkim jako o procesie podlegającym zmianom, co pod-
kreśla przemijalność każdego ludzkiego stanu. Jest otwartym, interdyscyplinarnym podejściem 
wspierającym zmiany indywidualne i zbiorowe. W praktyce tego podejścia łączy się pracę ze 
snem, z ciałem, z symptomami, z relacjami i pracę z dużymi grupami. Metoda oferuje nowe 
sposoby radzenia sobie z obszarami doświadczenia, które są odbierane jako problematyczne 
lub bolesne. Objawy fizyczne, problemy relacyjne, konflikty grupowe i napięcia społeczne, po 
potraktowaniu ich z ciekawością i szacunkiem, mogą stać się impulsem istotnym dla rozwoju 
osobistego, jak i czynnikami społecznej zmiany. Metodę Arnolda Mindella można zaliczyć do 
nurtu terapii humanistycznych. Jest to podejście fenomenologiczne, w którym dla terapeuty 
najważniejsze są subiektywne znaczenia nadawane własnemu doświadczeniu przez klienta. 
Koncentruje się ono na relacji zachodzącej pomiędzy sposobem doświadczania otaczającego 
świata i własnej osoby, a możliwościami osobistego i kolektywnego rozwoju, możliwością zmia-
ny zachowania i poszerzenia możliwości wyboru w konkretnych sytuacjach, możliwością odbu-
dowy poczucia życiowej satysfakcji i spełnienia.
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MEKSYK – pogoda

Meksyk położony jest w strefie tropikalnej, 
pomiędzy Oceanem Spokojnym a Zatoką 
Meksykańską i Morzem Karaibskim. Na pół-
nocy graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, 
na południu z Gwatemalą i Belize. Przełom 
listopada i grudnia to okres pory suchej, 
a temperatury różnią się w zależności od re-
gionu i wysokości nad poziomem morza. Na 

wysokości 4000 m n.p.m., przyda się kurtka 
puchowa, a nad Oceanem Spokojnym – ko-
stium kąpielowy. W ciągu dnia jest zazwy-
czaj ciepło, od 19 nawet do 30 stopni, ale 
wieczory i poranki mogą być chłodniejsze. 
Pomimo pory suchej czasem mogą się zda-
rzyć opady deszczu.

Lokalna kuchnia meksykańska 

W 2010 UNESCO doceniło wyjątkowość 
kuchni meksykańskiej wpisując ją na listę 
niematerialnego dziedzictwa ludzkości. 
Kuchnia ta opiera się na roślinach, których 
uprawa zapoczątkowała rolnictwo w tym 
regionie, czyli kukurydzy, fasoli i chili. Uzu-
pełniają je różne odmiany pomidorów, ro-
ślin z rodziny dyniowatych, awokado, kakao 
i wanilia, które pochodzą właśnie z tego 
regionu. Meksykanie znani są ze świetnego 
przygotowywania mięsa i owoców morza. 
Uwielbiają ostre sosy, które zawsze stawia-
ją na stole obok soli i limonki. Jednym z naj-
ciekawszych dań jest kurczak w mole, czyli 

w sosie o zaskakującym połączeniu czekola-
dy i chili. Stworzone w XVII w. przez siostrę 
Andreę na kolację dla biskupa, dziś jest jed-
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nym z symboli kuchni meksykańskiej. Z kolei 
w Święto Niepodległości wszyscy zajadają 
się wybornym chile en nogada, czyli nadzie-
waną papryką polaną sosem orzechowym. 
Danie ozdobione kolendrą i owocem grana-
tu jest przepyszną reprezentacją flagi mek-
sykańskiej. Na wybrzeżu cały rok królują 
owoce morza według lokalnych przepisów, 
a w niektórych regionach nadal część diety 
stanowią insekty, takie jak prażone świersz-
cze, czy smażone na maśle mrówcze jaja. 
Natomiast królem ulicznych straganów jest 

oczywiście taco, które ma tak wiele odmian, 
że danie to doczekało się własnego serialu 
na Netfliksie. Do każdego posiłku w Mek-
syku dodaje się tortille kukurydziane, które 
Meksykanie traktują jednocześnie, jak chleb 
i łyżkę. Do posiłków spożywa się orzeźwia-
jące lemoniady, takie jak ta z soku z limon-
ki, ale również z hibiskusa i arbuza. Aby 
zaczerpnąć jak najgłębiej z tego bogactwa 
smaków, będziemy stołować się zarówno 
w restauracjach, barach, jak i na lokalnych 
targach i ulicznych stoiskach.
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Sztuka ludowa Meksyku 

W czasie rozwojowej wyprawy do Meksyku 
będziemy wielokrotnie karmić zmysły peł-
nym kolorów rękodziełem meksykańskim. 
Wiele miejscowości specjalizuje się w ręcz-
nym wykonywaniu różnego rodzaju ozdób 
i dekoracji, a sposoby obróbki materiałów 
są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Meksykanie są niesłychanie kreatywni, czer-
pią ze swojej bogatej tradycji tworząc nowe 
wzory. Zajrzymy do rodzinnych warsztatów 
by podejrzeć jak artyści tworzą kolorowe fi-
gurki przewodników duchowych alebrijes, 
tkają wełniane kobierce, czy lepią mistyczne 
drzewa życia. Będziemy się inspirować ich 
twórczością, szukając w niej zaklętych zna-
czeń dla naszego życia.
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Miasto Meksyk – stolica Meksyku

Trudno w kilku zdaniach opisać to niezwykłe 
miasto, tak różnorodne jak kraj, którego jest 
stolicą. Przeplata się w nim  burzliwa histo-
ria ze współczesnością. Miejsce, które pier-
wotnie było stolicą imperium azteckiego, 
stało się później najważniejszym ośrodkiem 
kolonii hiszpańskiej, a dziś jest centrum 
współczesnego państwa. Kolejne epoki zo-
stawiły po sobie liczne ślady. W centrum 
można podziwiać ruiny najważniejszej świą-
tyni azteckiej Templo Mayor, budowanej sie-
dem razy. Zaraz obok Hiszpanie wybudowa-
li swoją katedrę, która dziś jest największą 
i najstarszą katedrą w obu Amerykach. Tym-
czasem w pobliżu starego miasta współcze-
śnie wyrosły nowoczesne drapacze chmur. 

W metropolii, którą zamieszkuje około 20 
milionów mieszkańców krajobraz zmienia 
się bardzo szybko, a każda dzielnica ma 
swój odrębny charakter. Żyją tu najbogatsi 
Meksykanie, w posiadłościach z własnymi 
kortami tenisowymi i najubożsi, w prowizo-
rycznie wybudowanych domkach na zbo-
czach gór. Ogromne korki uliczne kontra-
stują z licznymi terenami zielonymi. Miasto 
oszałamia bogactwem oferty kulturalnej, 
oferując odwiedzającym niemal 200 muze-
ów na najwyższym poziomie. To właśnie 
Aztekowie nazwali je Mexico – Tenochtitlán 
czyli „w pępku, pośrodku księżyca”. Z całą 
pewnością będąc w stolicy znajdziemy się 
w pępku kraju.
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Przyrodnicze atrakcje Meksyku 
– motyle Monarcha 

Te tajemnicze owady lato spędzają  w Kana-
dzie, a Meksyk wybierają na miejsce swoje-
go zimowania, przemierzając nawet 4000 
km. Wracają już kolejne pokolenia, zasilane 
pamięcią gatunkową oraz zmysłem magne-
tycznym, który pozwala im odnaleźć drogę. 
W Meksyku od stuleci zwiastują nadejście 
Dnia Zmarłych, bowiem według legendy, 
dusze przodków przybywają do świata ży-
wych na motylich skrzydełkach. Odwiedzi-
my ich leśny rezerwat, w którym potrafi być 
ich tak wiele, że las zmienia kolor z zielone-
go na pomarańczowy od motylich skrzydeł. 
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Kultury prehiszpańskie

Eksplorowanie Meksyku nie byłoby pełne 
bez zanurzenia się w dziedzictwie kultur pre-
hiszpańskich. Monumentalne Monte Albán 
to miasto wybudowane przez Zapoteków 
w stanie Oaxaca. Kolejne pokolenia przez 
300 lat ścinały czubek góry, by uzyskać wy-
starczającej wielkości plac na centrum cere-
monialne. Wytrwałość tych budowniczych 
do dziś robi ogromne wrażenie na równi 
z ich chirurgiczną zręcznością – przeprowa-
dzali bowiem skuteczne perforacje czaszek. 
Teotihuacán z kolei było w pierwszych wie-
kach naszej ery najpotężniejszym państwem 
całej Ameryki, z wytyczonymi dzielnicami 
dla różnych grup etnicznych. Rozmach, 
z jakim jego władcy zaplanowali swoje 
miasto, znajduje swoje odzwierciedlenie 
w azteckich mitach, według których bogo-
wie stworzyli świat właśnie w tym niezwy-
kłym miejscu. Zobaczymy Piramidy Słońca 
i Księżyca, Drogę Zmarłych oraz wspaniale 
zdobioną Świątynię Quetzalcoatla – Pierza-
stego Węża. Wreszcie na uwagę zasługują 
Aztekowie, którzy na scenie wydarzeń okre-
su prekolumbijskiego pojawili się wpraw-

dzie ostatni, ale dzięki swoim zdolnościom 
adaptacyjnym w przeciągu 200 lat stworzyli 
bardzo silne państwo i podporządkowali 
sobie wiele wcześniej rozwiniętych ludów. 
Miasto Meksyk skrywa w sobie ruiny wielu 
azteckich budowli. Zobaczymy imponujące 
pozostałości wielkiej świątyni Templo May-
or oraz bezcenne artefakty zgromadzone 
w Narodowym Muzeum Antropologii, które 
pozwolą lepiej zrozumieć ten wojowniczy 
lud. Wyjaśnimy zagadkę, jak garstce Hiszpa-
nów pod wodzą Corteza, udało się podbić 
to potężne imperium.
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Dzień 1:  Warszawa – Miasto Meksyk

Wylot z Warszawy do 
Miasta Meksyk przez 
jeden z portów europej-
skich, wieczorem przylot 
do stolicy Meksyku. Za-
kwaterowanie w hotelu. 
Czas na odpoczynek po 
podróży.

Dzień 2:  Miasto Meksyk – Park Narodowy Wulkanu Malinche (2,5h)

Program
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Po śniadaniu w hotelu pojedziemy w stronę Parku Narodowego Malinche, oddalonego od stoli-
cy o około 2 godziny drogi. Malinche to wulkan i szósty najwyższy szczyt Meksyku o wysokości 
4420 m n.p.m. Rozpoczniemy naszą wyprawę u stóp wulkanu spotkaniem w kręgu, tak aby się 
nawzajem poznać. Potem wyruszymy na łagodny trekking w górę, łącząc się powoli z duchem 
nowego miejsca. Nocleg w ośrodku na terenie parku. 

Dzień 3:  Wulkan Malinche – Oaxaca (4,5h)

Rano ruszymy malowniczą 
trasą przez góry Sierra Madre 
del Sur w stronę miasta Oaxa-
ca. Popołudnie wykorzystamy 
na spacer po tym kolonialnym 
mieście pełnym kolorowych ka-
mienic i galerii sztuki. Oaxaca 
słynie ze swojej kuchni, w któ-
rej wykorzystuje się m.in. pra-
żone świerszcze i czekoladę.  
Będzie więc okazja do degu-
stacji lokalnych przysmaków. 
Na pewno odwiedzimy ponad 
100-letnią halę targową oraz 
małą fabryczkę czekolady. 

Dzień 4:  Oaxaca – Santa María del Tule (30 min) – Teotitlán del Valle (20 min) 
– Hierveel Agua (50 min) – Oaxaca  (1,5h)

Następnego dnia udamy się na eksplorację regionu Oaxaca. Najpierw odwiedzimy malownicze 
miasteczko Santa María del Tule, które wyrosło obok jednego z największych drzew na świecie, 
liczącego sobie ok. 2000 lat cypryśnika meksykańskiego. Potem przejedziemy do miejscowości 
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Teotitlán del Valle, która słynie z tradycji wy-
rabiania kobierców przy użyciu naturalnych 
barwników roślinnych. Przyjrzymy się pro-
cesowi i technikom przygotowywania przę-
dzy, jej barwienia i tkania, znanym rdzennej 
ludności od tysięcy lat. Resztę dnia spędzi-
my w Hierve el Agua, niezwykłym miejscu ze 
skamieniałym wodospadem i kąpieliskiem 
z wody mineralnej, z którego rozciąga się 
wspaniały widok na góry Sierra Madre del 
Sur. Widoki rozpuszczą nasze serca. Będzie 
czas na relaks i kąpiel. W tym pięknym miej-
scu, w otoczeniu natury zatrzymamy się też 
na wspólny warsztat i refleksje. Wieczorem 
powrót do hotelu w Oaxaca. 

Dzień 5:  Oaxaca – San Martin Tilcajete (45 min) – Monte Alban (1 h) – Puebla (4,5 h)

Kolejnego dnia dalszy ciąg eksplorowania regionu Oaxaca. Odwiedzimy miejscowość San Mar-
tin Tilcajete, w której tradycją jest wyrabianie alebrijes – bajecznie kolorowych, drewnianych 
figurek zwierzęcych hybryd. Stwory te są uznawane za przewodników duchowych i nawiązują 
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do prastarego wierzenia o tym, że 
każdy człowiek ma swojego zwie-
rzęcego opiekuna. Zajrzymy do 
warsztatów rękodzielników, przyj-
rzymy się procesowi powstawania 
tych cudnych stworków. Stamtąd 
pojedziemy do Monte Albán – fan-
tastycznie położonej strefy arche-
ologicznej Zapoteków, z której 
roztacza się wspaniały widok na 
dolinę Oaxaca i okoliczne góry. Mia-
sto zostało założone w V w p.n.e. 
i jest to najstarszy zachowany ośro-
dek w całym Meksyku. Po południu 
przejedziemy do Puebli – miasta 
aniołów, w którym zatrzymamy się 
na dwie noce. To okazałe, eleganc-
kie miasto o wyjątkowej architek-
turze, z budynkami zdobionymi ko-
lorowymi płytkami ceramicznymi. 
Zresztą to Puebla właśnie słynnie 
z wyrobu najpiękniejszej w kraju ceramiki, zwanej tutaj talavera, a tradycja ta została wpisana 
kilka lat temu na listę dziedzictwa materialnego UNESCO. Wieczorem wybierzemy się na spacer 
po starym mieście.

Dzień 6:  Puebla – Cholula (30 min) – Puebla

To dzień najmniejszego wulkanu i największej piramidy. Najmniejszy wulkan ma zaledwie 13 me-
trów wysokości, ale najciekawsze jest to, że będziemy mogli wejść do wnętrza i zobaczyć krater 
wulkanu od środka. Z kolei na obrzeżach Puebli znajduje się miejscowość Cholula, a w niej naj-
większa objętościowo prehiszpańska piramida, którą poznamy od środka, wędrując wydrążony-
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mi w niej tunelami. Wejdziemy również na szczyt, gdzie z rozkazu Corteza wzniesiono niewielki 
kościółek. Z wysokości piramidy przy dobrej widoczności można podziwiać majestatyczną parę 
wulkanów: czynny Popocatepetl i wygasły Iztaccíhuatl. Na zboczu piramidy zatrzymamy się na 
pracę warsztatową, a popołudnie spędzimy w Puebli na dalszej eksploracji miasta. Zajrzymy do 
Dzielnicy Artystów, na ulicę słodyczy i targ rękodzieła Parián. 
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Dzień 7:  Puebla – Izúcar de Matamoros (1,5h) – Coyuca de Benitez (5h)

Udamy się do miejscowości Izúcar de Ma-
tamoros, której mieszkańcy od pokoleń zaj-
mują się rzeźbieniem w glinie kolorowych, 
pełnych symboliki drzew życia, które tra-
dycyjnie były ofiarowywane nowożeńcom. 
Odwiedzimy jeden z warsztatów, dowiemy 
się, jak wygląda praca rękodzielników, po-
znamy znaczenie tego symbolu, a potem 
będziemy zaglądać w głąb siebie i spróbu-
jemy wyobrazić sobie własne drzewo życia. 
Wieczorem dojedziemy do naszego hoteliku 
w Coyuca de Benitez, położonego między 
Oceanem Spokojnym i słodkowodną laguną 
Coyuca, gdzie zostaniemy na trzy noce. Czas 
na rajskie plaże i knajpki pod palmami.

Dzień 8:  Coyuca de Benitez

W ciągu dnia udamy się na rejs po pięknej lagunie Coyuca, która w filmie Rambo II zagrała Wiet-
nam. Będziemy podziwiać bujną roślinność wzdłuż wybrzeża i tamtejszą faunę. Zatrzymamy się 
na lunch u naszego gospodarza, będzie też czas na relaks w hamaku i kąpiele. Po powrocie do 
hotelu dalszy odpoczynek nad Oceanem Spokojnym.
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Dzień 9:  Coyuca de Benitez

Dzień dalszego relaksu, kąpieli i spacerów. 
W ciągu dnia spotkamy się też na warsztacie, 
aby zintegrować dotychczasowe przeżycia.

Dzień 10:  Coyuca de Benitez – Taxco de 
Alarcón (4,5h)

Po śniadaniu pojedziemy w stronę urokliwego Taxco de Alarcón, nazywanego srebrnym mia-
stem ze względu na istniejące w nim kopalnie tego kruszcu. To górnicze miasteczko zachwyca 
swoimi krętymi uliczkami i białymi fasadami domów oraz niezliczoną ilością warsztatów srebra. 
Będziemy spacerować jego brukowanymi ulicami, a na punkt widokowy, z którego rozciąga się 
niesamowity widok na miasto i okoliczne góry, zawiozą nas lokalne taksówki – garbusy. Nocleg 
w 5-gwiazdkowym hotelu położonym na wzgórzu z widokiem na Taxco. Na miejscu czeka nas 
pyszna kolacja.



23

Dzień 11:  Taxco – Rezerwat Motyli Monarcha (3h) – Miasto Meksyk (2h)

Odwiedzimy zimowe schronienie motyli monar-
cha migrujących tu co roku aż z Kanady. Motyle 
przylatując zapowiadają nadejście Dnia Zmar-
łych, bowiem według legendy dusze przodków 
przybywają do świata żywych na motylich skrzy-
dłach. Wyruszymy na spacer po leśnych ścież-
kach, by spotkać się z tymi wyjątkowymi ducho-
wymi przewodnikami. Następnie zatrzymamy się 
na kolejną część pracy warsztatowej. Na nocleg 
pojedziemy do Miasta Meksyk.

Dzień 12:  Miasto Meksyk

Poznawanie miasta rozpoczniemy od znakomitego Muzeum Sztuki Ludowej, pełnego przeko-
lorowego i fantastycznego rękodzieła z różnych regionów Meksyku. Będziemy w sercu miasta, 
skąd przejdziemy się spacerem po centrum historycznym stolicy, odkrywając burzliwą historię 
miasta, powstałego na ruinach najważniejszego ośrodka imperium azteckiego – Tenochtitlán. 
Zobaczymy ogromną katedrę z krzywą podłogą i ruiny najważniejszej świątyni azteckiej Templo 
Mayor, główny plac miasta Zócalo oraz Pałac Prezydencki. Zajrzymy też na jeden z lokalnych 
targów. Centrum miasta Meksyk kryje wiele niespodzianek i będziemy je jedna po drugiej od-
krywać. Na koniec dnia odwiedzimy też słynny Plac Garibaldi, na którym codziennie można spo-
tkać muzyków mariachi. 
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Dzień 13:  Miasto Meksyk

Zaczniemy dzień od od-
wiedzenia jednego z naj-
wspanialszych muzeów 
świata – Narodowego 
Muzeum  Antropolo-
gicznego, które słynie  
z przebogatych zbiorów 
kultur prekolumbijskich 
z terenu całego Meksyku. 
Będzie to świetna oka-
zja, aby dowiedzieć się 
więcej o sposobie życia 
dawnych mieszkańców 
tych ziem. Stamtąd poje-
dziemy do pięknej dziel-
nicy Coyoacán, w której 
mieszkała słynna malarka 
Frida Kalho. To kolorowa, 
artystyczna okolica, peł-
na małych galeryjek i przytulnych knajpek. Na koniec zajrzymy do eleganckiej dzielnicy Roma, któ-
rą rozsławił Alfonso Cuarón w swoim nagrodzonym Oskarem filmie o tym samym tytule.

Dzień 14:  Miasto Meksyk – Buenavista k/Otumby (1 h)

Po zanurzeniu w wartkim tempie stolicy pojedziemy dla odmiany na meksykańską wieś, aby 
złapać oddech. Poznamy Buenavista, niewielką wioskę około godziny drogi od Miasta Meksyk, 
w której zostaniemy ugoszczeni przez mieszkańców. Będzie to okazja do spotkań, rozmów, 
spacerów i cieszenia się wolnym rytmem dnia. Pod wieczór zasiądziemy wspólnie przy ognisku. 



25

Dzień 15: Otumba – Teotihuacán (20 min) – Miasto Meksyk (50 min)

Ostatniego dnia naszej podróży do Meksyku odwiedzimy potężne niegdyś prehiszpańskie  
miasto – Teotihuacán. Aztekowie wierzyli, że to w tym miejscu bogowie stworzyli świat – tak 
ogromne zrobiło na nich wrażenie. Przejdziemy się szeroką Drogą Zmarłych, podziwiając słyn-
ne piramidy Słońca i Księżyca. Chętni będą mogli napawać się spektakularnymi widokami tego 
ośrodka w trakcie około półgodzinnego przelotu balonem o wschodzie słońca (dodatkowo 
płatne ok. 150 USD). Na koniec spotkamy się w kręgu na podsumowanie naszych meksykań-
skich doświadczeń i zamkniemy wyprawę. Przejazd na lotnisko i wylot do Warszawy przez je-
den z portów europejskich. 

Dzień 16: powrót do Polski

Kolejność odwiedzanych miejsc może ulec zmianie.
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❖ Meksyk nie wymaga szczepienia ani testu na COVID-19, szczepienie i/lub negatywny test 
może  być wymagane w porcie przesiadkowym na trasie lotu

❖ Uczestnicy wyprawy dostaną przed wylotem listę przydatnych rzeczy do zabrania ze sobą
❖ Formalną i prawną opiekę nad wyprawą sprawuje butikowe biuro podróży Soul Travel,  

z którym uczestnicy zawierają umowę na wyjazd
❖ Wspieramy przy zakupie biletów lotniczych – uczestnicy dostaną informację kiedy należy 

kupować bilet
❖ Na teren Meksyku nie można wwozić jedzenia
❖ Wizę turystyczną otrzymuje się bez dodatkowych opłat na lotnisku po przylocie do Meksy-

ku (aby ją otrzymać paszport musi być ważny przez minimum kolejne 6 miesięcy od mo-
mentu wjazdu)

Termin: 18.11 – 3.12.2022 
Grupa: 8 – 12 osób 
Cena: 4000 PLN + 2090 USD
Early Birds 1: 4000 PLN + 1790 USD (do 29 lipca) 
Early Birds 2: 4000 PLN + 1940 USD (do 12 września) 
Dopłata do pokoju jednoosobowego: 550 USD
Wpłata zaliczki w wysokości 4000 PLN jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca. 
Zaliczka jest bezzwrotna.
Oszczędzasz 300 USD rezerwując wyprawę do 29 lipca!

Cena zawiera:
❖ Warsztaty rozwojowe w czasie wyprawy i wsparcie dwojga trenerów
❖ Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach: 5- gwiazdkowym (1 noc),  

4- gwiazdkowych (6 nocy), 3- gwiazdkowych (5 nocy), ośrodku kampingowym na terenie 
Parku Narodowego Malinche (1 noc) i w hotelu turystycznym w Otumbie (1 noc)

❖ Przejazd prywatnym busem z klimatyzacją na całej trasie
❖ 14 śniadań, 2 kolacje i 1 obiad
❖ Wejścia do muzeów, obiektów kulturalnych i na tereny przyrodniczych obszarów chronio-

nych, poza tymi, gdzie oznaczono, że są dodatkowo płatne (lot balonem w Teotihuacán– 
płatny osobno 150 USD)

❖ Opłaty dla lokalnych przewodników
❖ Napiwki dla bagażowych, kelnerów w hotelach, kierowcy
❖ Opieka polskojęzycznej pilotki
❖ Ubezpieczenie KL – 100 000 EUR, NNW – 4 000 EUR , bagaż – 400 EUR
❖ Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
❖ Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie obejmuje: 
❖ Biletów lotniczych (Polska – Meksyk – Polska) – około 3500 PLN
❖ Nie wymienionych posiłków: będziemy stołować się na mieście, czasem na targach, czasem 

w restauracjach; na posiłki warto zabrać ze sobą około 300 USD
❖ Dopłaty do pokoju jednoosobowego – 550 USD
❖ Wydatków osobistych 

Ważne informacje:
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INFORMACJE I ZAPISY: 

W drodze do pełni  – Natalia Konopczyńska 
natalia@wdrodzedopelni.pl

tel. 601 814 493
www.wdrodzedopelni.pl

Opieka prawna i ubezpieczeniowa: Soul Travel 
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 
Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA o numerze 1272110596 

www.soultravel.pl 



28



29



30

Projekt logotypu w drodze do pełni – Czesław Kabala
Projekt i łamanie broszury – Krystyna Konopczyńska 
e-mail: krystyna.konopczynska@trinum.pl
tel. 601 814 496


