
PIELGRZYMKA
DO BAZYLIKI MATKI BOŻEJ Z GUADELUPE

pod duchowym przewodnictwem Ks. Adama Słomiński

z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough, Ontario
11 – 16 maja 2020 - CAD$2,190.00 (podatki i napiwki wliczone w cenę)

QS TRAVEL & TOURS INC., PRZY QUEEN SYRENA TRAVEL INC
3055 DUNDAS ST.W., UNIT 4, MISSISSAUGA ON L5L 3R8 - 905 412 2242 lub 1-800-565-3619

www.qstours.com

11 maja

12 maja

13 maja

14 maja

15 maja

Wylot z Toronto. Przylot do Mexico City. Powitanie na lotnisku. 
Transfer do Bazyliki Matki Bożej z Gwadelupy, gdzie odbędzie się 
Msza Św. Świątynia ta jest odwiedzana przez kilka milionów ludzi 
rocznie, jest to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych 
katolicyzmu. Późnym południem przejazd do hotelu. Odpoczynek, 
kolacja i nocleg.

Po	śniadaniu	udamy	się	do	Placu Trzech Kultur. Zwiedzimy Starą 
i Nową Bazylikę	Matki	Boskiej	z	Gwadelupy oraz Muzeum 
Bazyliki, w której znajdziemy dzieła związane z kultem maryjnym. 
Poznamy	historię	objawienia	się	Matki	Boskiej	Indianowi,	Juanowi	
Diego,	który	przez	Ojca	Świętego	Jana	Pawła	II	został	
beatyfikowany w 2002 r.	Zwiedzimy również Katedrę w Starym 
Mieście. Msza. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzisiaj udamy	się	do	Parku Chapultepec. Później zwiedzimy 
Muzeum Antropologiczne, następnie zobaczymy największe 
piramidy Ameryki: Piramidę Słońca,Piramidę Księżyca oraz 
świątynię Pierzastego Węża. 
Msza. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

Po śniadaniu, jadąc autostradą wzdłuż wulkanów Popocatepelt 
oraz Iztaccihuatl, dotrzemy do	bajkowego	miasta,	Puebla.	Spacer 
po starym mieście.	Zwiedzimy	renesansowo-barokową	Katedrę,	
Klasztor	Dominikański	wraz	z	Kaplicą	Różańcową,	gdzie odbedzie 
sie Msza Sw.	Kolacja	i nocleg	w	Puebla.	

Po	śniadaniu	przejazd do Tlaxcala i zwiedzanie Światyni Św. 
Miguel del Milagro. Msza w pobliżu miejsca, gdzie Św. Michał 
Archanioł objawił sie Diegowi Lazaro  w 1631 r. i oznajmił mu, że 
za Jego sprawą w skale, między dwoma dębami powstało źródło, 
z którego wypływa uzdrawiająca woda. Zwiedzimy bazylikę Matki 
Bożej z Ocotlan, ktorej wizerunek pojawił się na pniu tamtejszego 
drzewa. Odwiedzimy plantację agawy, gdzie będziemy mogli 
degustować pulque, niskoprocentowy napój alkoholowy wyrabiany 
w tradycyjny sposób ze sfermentowanego soku z agawy. Kolacja i 
nocleg w Puebla. 

Po	śniadaniu	transfer na	lotnisko w Mexico City.	Przelot	do	
Toronto.

16 maja



CENA WYCIECZKI: CA$2,190.00
W cenę wycieczki włączone są:
PRZELOT
 Bilet lotniczy w klasie ekonomicznei oparty na specjalnej taryfie grupowej. 
ZAKWATEROWANIE W HOTELU
 Hotele pierwszej klasy lub ekonomicznej, pokoje 2-osobowe 
POSIŁKI
 Dwa posiłki dziennie: śniadanie i kolacja 
ZWIEDZANIE
Zwiedzanie z włączonymi usługami lokalnego przewodnika i biletami wstępu  
jak podano w rozkładzie
PODATKI ORAZ NAPIWKI

W cenę wycieczki nie są wliczone:
- posiłki dodatkowe (oprócz śniadania i obiadu)
- pojedynczy pokoj $350
- ubezpieczenie
- wszelkie zmiany, dodatkowe loty lub inne rezerwacje turystyczne  dokonywane  
na prośbę pasażera, a różniące się od oryginalnego rozkładu podlegają 
dodatkowym opłatom   

DOKONANIE REZERWACJI
Potwierdzenie rezerwacji jest możliwe po dokonaniu wpłaty niezwracalnego 
depozytu w wysokości $300 od osoby. 
PŁATNOŚĆ ZA WYCIECZKĘ
Całość kwoty za wycieczkę musi być zapłacona 60 dni przed odlotem. Jeśli 
rezerwacja zostanie dokonana w terminie krótszym niż 60 dni, należy uiścić 
całość kwoty w momencie robienia rezerwacji.
ODWOŁANIE WYCIECZKI
Jesli muszą Państwo odwołać wycieczkę, prosimy o powiadomienie QS Travel 
& Tours pisemnie w jak najszybszym terminie.
Opłaty za odwołanie wycieczki są następujące:  
60 dni lub więcej ............................................... utrata depozytu $300 od osoby

60 - 45 dni przed odlotem  ...............................  50% kosztu za wycieczkę
45 dni lub mniej przed odlotem ..................... .. 100% kosztu za wycieczkę

ZMIANA REZERWACJI PRZEZ QUEEN SYRENA TRAVEL INC.
QS Travel & Tours zawiadomi Państwa o każdej zmianie, która naszym 
zdaniem zdecydowanie zmieni wykupioną przez Państwa turę. Od czasu do 
czasu zmiany mogą nastąpić na krótko przed odlotem. W takim wypadku 
zawiadomimy Państwa o tym tak szybko jak tylko to będzie możliwe. W związku 
z nieprzewidzianymi sytuacjami, lokalny kontrahent może zmienić hotele lub 
rozkład w ostatniej chwili. Rezerwujemy sobie prawo do zmiany hotelu na hotel 
tej samej kategorii lub lepszy.
USŁUGI NIEWYKORZYSTANE
Za niewykorzystane usługi nie ma zwrotu.
OFEROWANE USŁUGI A OCZEKIWANIA KLIENTA
Ministry of Consumer Relations wymaga, żeby byli Państwo poinformowani o 
innych zwyczajach i warunkach życia w odwiedzanych miejscach niż te w 
Kanadzie.
POŁĄCZENIA LOTNICZE
QS Travel & Tours sprzedaje tury tylko z Toronto. W razie zmiany czasów 
przelotu, z powiadomieniem klienta lub bez, biuro nie ponosi odpowiedzialności 
za loty z innych miast do Toronto, które Państwo wykupili i których nie można 
zmieniać bez opłaty.
DOKUMENTY PODRÓŻY
Każdy pasażer musi posiadać ważny paszport kanadyjski na conajmniej 
6 miesięcy od daty powrotu na bilecie lotniczym. W wypadku posiadania 
nieważnego lub zniszczonego paszportu, biuro nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności jeżeli klient nie zostanie wpuszczony do odprawy lotniczej. W 
przypadku posiadania paszportu innego niż kanadyjski, prosimy o sprawdzenie 
z QS Travel & Tours czy i jakie wizy będą potrzebne do wjazdu do 
odwiedzanych krajów.
BAGAŻ
Jedna walizka do 23kg, jedna walizka podręczna do 8kg oraz jedna rzecz 
osobista, taka jak torebka lub torba na laptopa
CZASY PRZELOTU
Wszystkie czasy przelotów mogą być zmienione i QS Travel & Tours nie ponosi 
odpowiedzialności wobec pasażera za opóźnione lub odwołane loty które 
skutkują w niedotarciu do połączenia docelowego. QS Travel & Tours nie będzie 
zwracała za żadne koszty związane ze zmianą połączeń lotniczych, które nie są 
zależne od nas, niezależnie od tego, czy klient o takich zmianach został o nich 
powiadomiony.
CENY
Ceny podane w broszurze są cenami w kanadyjskich dolarach, jeśli nie 
zaznaczone inaczej. Ceny są zgodne z naszym kosztorysem w momencie 
druku. W razie jakiejkolwiek zmiany, na którą QS Travel & Tours nie ma 
wpływu, włączając w to, i nie tylko wzrost ceny paliwa, fluktuację walutową, lub 
zmiany podatków w danym kraju. Jeśli zaistnieje taka sytuacja QS Travel & 
Tours zastrzega sobie prawo do dodatkowych opłat do 7% od kosztu podróży.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
QS Travel & Tours jest organizatorem wycieczek i ogłaszany produkt jest 
wynikiem jej umów z liniami lotniczymi, hotelami, statkami wycieczkowymi, 
innymi operatorami, itd. Każda z tych organizacji ma sobie tylko właściwy 
sposób operowania i QS Travel & Tours oraz Państwo są temu sposobowi 
podporządkowani. QS Travel & Tours nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
/A/ uchybienia lub niewykonalność żadnej z organizacji oprócz siebie i swoich 
pracowników /B/ nieposiadanie odpowiednich dokumentów podróży przez 
pasażera /C/ niestosowanie się do wymogów wycieczki tj. bycie na czas odlotu, 
przylotu, godziny odjazdu lub nieodpowiednią ilość i rozmiar bagażu 
/D/ opóźnienia lotów, przedsięwzięcia rządów danego kraju, naturalne 
katastrofy, akty terroryzmu czy czegokolwiek na co QS Travel & Tours nie ma 
bezpośredniego wpływu /E/ odwołania lub opóźnienia każdej tury lub zmiany 
rozkładu /F/ wydatki poniesione ze względu na opóźniony lub zagubiony 
bagaż /G/ zmianę osoby /ksiądza/ jako przewodnika duchowego. QS Travel & 
Tours zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wycieczce osobie 
/osobom/ bez podania przyczyn. QS Travel & Tours zastrzega sobie prawo do 
odwołania każdej z wycieczek z dużym wyprzedzeniem lub bez i zwrotu całości 
wpłaconej surny. Prawa rządzące tym kontraktem obowiązują w prowincji 
Ontario. DIa małych roszczeń sądem będzie Toronto Small Claims Court.

WAŻNA INFORMACJA
W momencie robienia rezerwacji z QS Travel & Tours następuje nawiązanie 
umowy pomiędzy QS Travel & Tours, innymi firmami będącymi operatorami dIa 
QS Travel & Tours, a klientami. Prosimy o dokładne przeczytanie informacji 
załączonych w tej broszurze.

KOSZT UBEZPIECZENIA 

                     UTRATA LOTU, MEDYCZNE, BAGAŻ, ŻYCIE

WIEK DO LAT 60 $162.00
WIEK 61 - 65 LAT $193.00

WIEK 66 - 70 LAT
WIEK 71 - 75 LAT

$245.16
$279.72

FORMA REJESTRACYJNA

                                     PIELGRZYMKA DO MEKSYKU   11 - 16 MAJA 2020
	NAZWISKO	.................................................................................................

	IMIĘ:	...........................................................................................................

	ADRES:	.......................................................................................................

	MIASTO:	....................................................................................................

	PROWINCJA:.......................... .......	KOD	POCZTOWY:	...............................

	TELEFON:	 DOM:	...................................................................

PRACA:	.................................................................

E-MAIL:	.................................................................

	CZY	CHCE	PAN/I	UBEZPIECZENIE:	TAK	.....................	NIE	.........................

	DATA	URODZENIA:	MIESIĄC	.................	DZIEŃ	................	ROK	...............	

	CHCIAŁBYM/CHCIAŁABYM	DZIELIĆ	POKÓJ	Z

 ...................................................................................................................

 NUMER PASZPORTU  ............................................................................... ....

	NR.	KARTY	KREDYTOWEJ	 ...................................................................... ....

 PODPIS .............................................................

	Depozyt	w	wysokości	$300.00	oraz	pełna	suma	za	ubezpieczenie	 
wymagana jest w momencie dokonania rezerwacji. Prosimy o wystawienie		

czeku	dla	QS	Travel	&	Tours	Inc.	i	wysłanie	go	na	nasz	adres:
QS TRAVEL & TOURS INC.

 3055 Dundas St. W., Unit 4, Mississauga, ON L5L 3R8

Informacje: QS Travel & Tours Inc., 
Tel: 905-412-2242  1-800-565-3619

e-mail: group@qstours.com
TICO Registration Number 50016789




