Pilgrimage to Guadalupe and Mexico - October 19-29, 2017
ITINERARY - Updated on August 23, 2017
Day 1: Thursday, October 19, 2017
Depart from Our Lady of Czestochowa Parking Lot at 12:00 AM to JFK for our nonstop flight (Flight duration 5
hours 47 min.) to Mexico City. Please arrive at our parking lot at 11:30 PM with your luggage). Depart from JFK at
7:00 AM. Arrive in Mexico at 11:25AM local time, meet the guide, transfer to the hotel, check-in, welcome dinner
and overnight in Mexico City. Hotel Ramada
Day 2:
Breakfast. Sightseeing the Plaza of 3 Cultures, which is located at the ancient Aztec city, city of Tlatelolco, where
the Aztecs made their final stand against the Spanish army in 1521. This area represents a mixture of three
cultures: Native American (Aztec), Spanish, and mestizo (a mix of European and Native American ancestry). Visit
to the heart of the country, the Basilica of Our Lady of Guadalupe, the largest sanctuary in the world dedicated to
the Blessed Mother.
Tour of the Modern Basilica, the Old Basilica, the Indian Chapel, Chapel on the Hill, and the gardens. Visitors will
get acquainted with the history of the appearance of Our Lady of Guadalupe to Juan Diego. Tour of Teotihuacan
will include the Temple of the Feathered Serpent, Pyramid of the Moon, Avenue of the Dead, and the Pyramid of
the Sun. Visit to a workshop where craftsmen work with obsidian rock. Program includes tasting of pulque (a
“poor man” drink) and tequila. Lunch at a local restaurant. Dinner and overnight in Mexico City.
Day 3:
Breakfast. Tour of the main square in central Mexico City, Zocalo (today’s formal name: Plaza de la Constitution).
Sightseeing of a Cathedral with its baroque altar, Templo Mayor Museum, and the Presidential Palace (Palacio
Nasional) where the murals of Diego Riviera are located. Tour of Museo de Antropologia e Historia with its rich
collection of pre-Columbian art. Admire the achievements of Aztecs, Maya, and Olmec Indians. Journey to the
UNESCO recognized Floating Gardens of Xochimilco. Cruise on gondolas built by Aztecs thru the canals
accompanied by the mariachi band. Lunch on boats. Dinner and overnight in Mexico City.
Day 4:
Breakfast. Depart thru a picturesque route with the view of the snow covered volcano Popocatepetl and
Iztaccihuatl. Visit to the Shrine of Devine Mercy in Tenango del Aire, run by the Polish Pallotine Brothers. Trip to
the city of Cholula where the world’s largest pyramid is located. Visit in Church of Santa Maria Tonantzintla –
Baroque style church packed with a veritable explosion of faces, figures, masks, flowers, fruits and birds alongside
more abstract decorative design features. A scenic, full of cacti route brings pilgrims to Puebla, known as “City of
Angels” – favorite place of Pope John Paul II. A stroll thru the colonial city of Puebla: Cathedral, Zocalo, and El
Parian with traditional crafts from the State of Puebla like talavera pottery and sweets, and a visit in the Rosary
Chapel named “Eight Wander of the World” by Frederick Humboldt in the XIX century. Lunch. Explore an ancient
Zapotec capital and archeological site of Monte Alban (White Mountain) located on mountain top overlooking the
valleys of Oaxaca. Dinner and overnight in Oaxaca. Hotel Mision San Felipe.
Day 5:
Breakfast. Tour of the city of Oaxaca: Church of St. Dominic, main city square with the Cathedral and then a
native flea market and a store with chocolate products. Trip to a small village of Santa Maria del Tule where the
largest of both Americas tree of citrus family grows. Lunch. Visit to a factory where mescal a local alcoholic
beverage from agave and with a bug is made. Dinner and overnight in Puebla. Hotel Posada San Pedro.
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Day 6:
Breakfast. Short walk in a charming city of Tepotztlan. Lunch. Depart for Cuernavaca – city of continuous spring
and past Cortes’ residence. Visit in the local cathedral with a unique XVII century Japaneese painter’s frescos,
stroll thru the main square, admire the façade of Hernan Cortes’ Palace – a fortified building with hidden
mysterious labyrinths. Dinner and overnight in Taxco. Hotel Posada de la Mision.
Day 7:
Breakfast. Journey to Cacahuamilpa one of the largest and beautiful cave systems in the Latin America and the
home of many film scenes and concerts by world known artists. Carved by water and time salons in the
underground riverbeds are found unique rock formations and breathtaking phenomenons, among them stalagtite,
stalagnites, dripstone and other rock formations. Lunch. Sightseeing of city of Taxco known as “silver city”. Drive
up to observation points, stroll thru the winding streets, visit colonial church Santa Prisca. Dinner and overnight in
Taxco.
Day 8:
Breakfast. Drive towards most famous resort on the Pacific Ocean – Acapulco. This legendary resort and Latin
“Pearl of the Pacific” is associated with splendor, steep rocks, and sparkling white beaches and azure ocean.
Dinner and overnight in all-inclusive beachfront hotel in Acapulco. Hotel El Cano.
Day 9:
Leisure and relaxation in all-inclusive hotel in Acapulco. Evening ride to La Quebrada where for many years,
courageous jumpers leap into the water from 35-meter rock – a symbol of Acapulco.
Day 10:
Last chance to relax on the beach. Lunch. Journey toward Mexico City. Dinner and overnight in Mexico City.
Hotel Ramada.
Day 11: Sunday, October 29, 2017
Breakfast. Farewell visit at the Basilica of Our Lady of Guadalupe, Holy Mass, private time and departure for the
airport. Depart Mexico at 6:05PM. Arrive at JFK on Monday at 1:10AM. (Flight duration 5 hours and 4 min.) Arrive
at Worcester on Monday, October 30, around 6:00AM.
What’s included:
• Land and Air transportation (including transport to the Airport)
• 4* Hotels double occupation. ($350 single room supplement)
• 3 meals daily, All Inclusive in Acapulco
• All Tips
• Entrance fees
• Guide service in Polish and English.
What’s not included:
• Insurance
• Drinks with meals (except All Inclusive)
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MEKSYK – ACAPULCO (Aktualizacja: 23 sierpnia 2017)
19-29 Października 2017
DZIEŃ 1: Czwartek, 19 Października, 2017
Wyjazd z parkingu kościelnego o godz. 12:OO AM (ZBIÓRKA i ODDANIE BAGAŻU – godz. 11:30
PM). Wylot z JFK o godz. 7:00 rano. Przelot Non-Stop do Meksyku. (czas przelotu 5 godz. 25 minut).
Przylot do Meksyku na godz. 11:25 AM (czasu lokalnego), spotkanie z przewodnikiem, transfer do
hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Mieście Meksyk. Hotel Ramada.
DZIEŃ 2:
Śniadanie. Przejazd do dzielnicy Tlatelolco i zwiedzenie Placu III Kultur, miejsca ostatniego starcia
Indian z hiszpańskim najeźdźcą, na którym w sposób symboliczny spotykają się trzy kultury
tworzące dzisiejszy Meksyk: kultura aztecka, hiszpańska i metyska. Wizyta w religijnym sercu
kraju, w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe, największego sanktuarium maryjnego na świecie.
Zwiedzanie Nowej Bazyliki mogącej pomieścić 10 tys. wiernych, Bazyliki Antycznej, Kaplicy Indian,
Kaplicy na Wzgórzu, Ogrodów Guadalupiańskich. Zapoznanie z historią objawienia się Matki Bożej
Indianinowi, Juanowi Diego. Przejazd do strefy archeologicznej w Teotihuacan – „miejsca, gdzie
rodzą się Bogowie”, niegdyś wielkiej cywilizacji sięgającej swymi wpływami aż po dzisiejszą
Gwatemalę. Spacer po świetnie zachowanym mieście: Pałac Ptaka-Motyla, Piramida Księżyca, Aleja
Zmarłych i wejście na jedną z największych piramid świata, Piramidę Słońca. Wizyta w warsztacie
obróbki magicznego kamienia Azteków - obsydianu, w programie degustacja pulque, napoju
zwanego obecnie „napojem ubogich” oraz tequili. Obiad w lokalnej restauracji i powrót do hotelu.
Kolacja i nocleg w Mieście Meksyk. Hotel Ramada.
DZIEŃ 3:
Śniadanie. Przejazd na jeden z największych placów na świecie, główny plac Miasta Meksyk tzw.
Zocalo. Zwiedzanie budowanego przez ponad 300 lat Kościoła Katedralnego z pięknym ołtarzem
barokowym, podziwianie pozostałości Templo Mayor, gdzie według Azteków znajdowało sie centrum
wszechświata i zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, w którym znajdują się sławne murale Diego
Riviery przedstawiające historię Meksyku. Zwiedzanie jednego z najlepszych muzeów
archeologicznych świata, Museo de Antropología y Historia, z bogatą kolekcją sztuki
prekolumbijskiej. Podziwianie osiągnięć cywilizacyjnych Azteków, Majów i Olmeków. Przejazd do
dzielnicy Xochimilco, w której to znajdują się wpiane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO tzw.
pływające kolorowe ogrody. Rejs gondolami zbudowanymi przez Azteków kanałami przy dźwięku
muzyki mariachi. Obiad na łodziach. Kolacja i nocleg w Mieście Meksyk. Hotel Ramada.
DZIEŃ 4:
Śniadanie. Wyjazd malowniczą trasą z widokiem na ośnieżone wulkany Popocatepetl i Iztaccihuatl.
Przejazd i wizyta w miasteczku, Cholula, które posiada największą pod względem objętości, piramidę
na świecie. Dla wytrwałych możliwość wejścia na piramidę. Wizyta w Tonantzintla - pięknym
synkretycznym kościółku w stylu baroku folklorystycznego symbolu konkwisty i synkretyzmu
religijnego. Dalsze podróżowanie malowniczą, porośniętą kaktusami trasą do jednego z
piękniejszych miast Meksyku, Puebli zwanego “Miastem Aniołów" - ulubionego miejsca Papieża,
Jana Pawła II. Spacer po uroczym kolonialnym mieście Puebla: Katedra, Zocalo, Rynek Parian z
tradycyjnym wyrobami mieszkańców miasta, czyli ceramiką talavera i słodyczami, a na koniec
wizyta w niezwykle pięknej Kaplicy Różańcowej- nazwanej przez Fryderyka Humboldta w XIX w.,
“Ósmym Cudem Świata". Obiad. Zwiedzanie położonego na wzgórzu, niegdyś najważniejszego
miasta antycznych Zapoteków Monte Alban. Kolacja i nocleg w Oaxaca. Hotel Mision San Felipe.
DZIEŃ 5:
Śniadanie. Zwiedzanie miasta Oaxaca: Kościół Św. Dominika, główny plac miasta z kościołem
katedralnym, a na koniec wizyta na miejscowym targu i w sklepie z wyrobami z czekolady. Przejazd
do małej wioski Santa Maria del Tule, gdzie znajduje się największe, pochodzące z rodziny
cypryśników, drzewo obydwu Ameryk. Obiad. Zwiedzanie fabryki produkującej mezcal, miejscowy
trunek z agawy z robakiem. Kolacja i nocleg w Puebla. Hotel Posada San Pedro.

DZIEŃ 6:
Śniadanie. Krótki spacer po uroczym miasteczku Tepotztlan. Obiad. Wyjazd do Cuernavaca – miasta
wiecznej wiosny i byłej rezydencji Cortesa. Wizyta w miejscowej katedrze z unikalnymi XVIIwiecznymi freskami japońskiego malarza, spacer po głównym rynku, oglądanie z zewnątrz pałacu
konkwistadora Hernana Korteza - budowli o cechach warownych, kryjącej tajemnicze labirynty.
Kolacja i nocleg w Taxco. Hotel Posada de la Mision.
DZIEŃ 7:
Śniadanie. Przejazd do systemu jaskiń w Cacahuamilpa największych i najpiękniejszych w całej
Ameryce Łacińskiej, stanowiących wielokrotnie scenerie rożnych filmów i koncertów znanych
światowych artystów. W wyrzeźbionych przez wodę i czas pięknych komnatach w korycie
podziemnej rzeki znajdują się niezwykłe formacje skalne i zachwycające zjawiska krasowe, wśród
nich liczne stalaktyty i stalagmity nastrojowo podświetlane. Ponad godzinny spacer po jaskini i
podziwianie stalaktytów, stalagmitów, stalagnatów i innych formacji skalnych. Obiad. Zwiedzanie
sławnego ze sztuki jubilerskiej “srebrnego miasta” Taxco. Wjazd na punkty widokowe, spacer po
krętych uliczkach, zwiedzanie przepięknego kolonialnego kościoła Santa Prisca. Kolacja i nocleg w
Taxco. Hotel Posada de la Mision.
DZIEŃ 8:
Śniadanie. Przejazd w kierunku najsłynniejszego kurortu nad Oceanem spokojnym Acapulco. To
legendarny kurort i latynoska "Perła Pacyfiku", kojarzona często z przepychem, stromymi skałami i
lśniącymi bielą plażami nad błękitnym oceanem. Zakwaterowanie w hotelu all inclusive z
bezpośrednim dostępem do morza. Hotel Resort El Cano.
DZIEŃ 9:
Odpoczynek all inclusive w Acapulco. Wieczorem wyjazd na La Quebrada, gdzie od kilkudziesięciu
lat odważni clavadistas – skoczkowie, skaczą do wody z pionowej 35-metrowej skały – symbol
Acapulco. Hotel El Cano.
DZIEŃ 10:
Ostatnie chwile wypoczynku na plaży. Obiad. Przejazd w kierunku Miasta Meksyk. Kolacja i nocleg
w Mieście Meksyk. Hotel Ramada.
DZIEŃ 11 – Niedziela 29 Października, 2017
Śniadanie. Wizyta pożegnalna w Sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe, Msza św., czas na
prywatną modlitwę i wyjazd na lotnisko. Wylot z Meksyku o godz. 6:05PM. Przylot do Nowego Jorku
w poniedziałek, 30 października o godz. 01:10 AM. (Czas trwania lotu 5 godz 5 min) Przyjazd do
Worcester ok. 6:00 rano.
CENA ZAWIERA:
- Transport na lotnisko, Przelot do Meksyku i z powrotem
- hotele 4*, pokoje dwuosobowe i jednoosobowe (dopłata $350 do pokoju jednoosobowego)
- 3 posiłki dziennie, All inclusive w Acapulco
- 1 napój do posiłków, tzw. Agua de sabor (woda smakowa)
- napiwki
- transfery i transport klimatyzowanym autobusem
- bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu
- przewodnika-pilota po polsku i angielsku
- codzienne Msze Święte
CENA NIE ZAWIERA: - ubezpieczenia; napojów do posiłków, oprócz opcji All inclusive.

Our Lady Of Częstochowa Church
34 Ward St., Worcester, Massachusetts 01610
Phone: 508-755-5959 * Fax: 508-767-1644
www.OlcWorcester.com

Pilgrimage to Guadalupe and Mexico: October 19-29, 2017
Cost: $1,950,00 ($350.00 single room supplement)
Deposit of $500 due at signing. Please make checks payable to Our Lady of Czestochowa Church.
Please Print
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LAST NAME
As in the passport
FIRST NAME
As in the passport
DATE OF BIRTH
Month:

Year:

PASSPORT
NUMBER
Passport
EXPIRES ON:
ADDRESS

Address:
City/Town:
Zip Code:
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Phone
9
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Day:

E-MAIL
Emergency Contact:
Name, Phone

I accept the conditions of the pilgrimage
________________________________________________________
(date and signature)

I have received down payment - $500.00
________________________________________________________
(date and signature)

State:

Our Lady of Czestochowa Church
Worcester MA
PILGRIMAGE MINISTRY

PILGRIMAGE TO MEXICO
October 19-29, 2017.

1.

CANCELLATION POLICY

Price for the trip: $1,950.00 per person double occupancy
($350.00 additional for single occupancy)
Downpayment of $500.00 due at signing
$500.00 out of 1,950.00 is NON-REFUNDABLE

2.

The remaining balance ($1,450.00) is due by May 1, 2017.
Cancellation policy:
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3.

It is strongly encouraged to purchase trip cancellation
policy from one of the reputable insurance agencies.
Refund of $1,000.00 if requested by June 1, 2017.
After June 1, 2017, $500.00 of money will be reimbursed –
up to August 1, 2017.
No money will be reimbursed after August 1, 2017.

Date and signature:

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

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

