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Potęga Jamajki
Ludzie kochają ją na niezwykłą skalę
Wszędzie zobaczysz jamajską flagę
To potęga Jamajki
Choć jej język tak trudny jest wprawdzie
Każdy chce gościć na yardzie
TTo potęga Jamajki
Jej rozmiary są nieważne
Gdy wibracje małej wyspy są tak pokaźne

Macka B – “Jamaica”, 2016
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ATRAKCJE, IMPREZY I WYDARZENIA ZAWARTE W CENIE WYPRAWY

Rebel Salute
 
Najpopularniejszy na Jamajce i jeden z najbardziej kultowych w świecie festiwali Najpopularniejszy na Jamajce i jeden z najbardziej kultowych w świecie festiwali 
reggae, odbywający się przez dwa dni w Priory na północnym wybrzeżu Jamajki. 
Jako posiadacze karnetów VIP będziecie mieli dostęp do poszerzonej 
infrastruktury festiwalu oraz możliwość poznania artystów i osobowości branży 
muzycznej. W 2018 roku impreza stworzona przez szanowanego wokalistę Tony 
Rebela początkowo jako urodzinowe party obchodzi swoje 25-lecie. Festiwal 
corocznie prezentuje absolutną czołówkę tzw. „świadomych artystów” jamajskiej 
sceny reggae, często niemożliwych do zobaczenia w Polsce czy Europie. sceny reggae, często niemożliwych do zobaczenia w Polsce czy Europie. Tutaj 
zobaczysz również tych, którzy dopiero staną się gwiazdami. Codziennie możesz 
liczyć na występy kilkudziesięciu wykonawców występujących dla 
kilkudziesięciotysięcznej publiczności nie tylko z Jamajki, ale i całego świata. To 
chyba jedyny festiwal, na którym koncerty trwają od popołudnia do późnego 
poranka dnia następnego.

Dub Club
Jedna z najznakomitszych imprez reggae dub odbywających się w każdą 
niedzielę w przepięknie położonej willi u styku przedmieść Kingston i Gór 
Błękitnych. Wspaniały nocny widok na stolicę Jamajki z otaczających ją wzgórz 
oraz wielu wyjątkowych gości ze świata reggae. O znaczeniu imprezy 
organizowanej przez Gabre Selassie, świadczy fakt jej publicznego wsparcia 
przez jamajskie Ministerstwo Kultury. 

Vinyl Thursdays
Kolejne regularne sound systemowe partKolejne regularne sound systemowe party. Tu głównymi hasłami są roots & 
culture i płyty winylowe, a występujący artyści związani są z młodą jamajską 
sceną odwołującą się do korzeni zgodnie z popularnym hasłem reggae revival. 
Imprezy odbywają się na podwórzu baru Veggie Meals on Wheels w Kingston, a 
organizatorami są wokalista Exile the Brave oraz jego ekipa King Harar Sound.

(Wszystkie wycieczki i atrakcję z poniżej listy są wliczone w cenę wyprawy i nie wymagają dodatkowych nakładów 
finansowych ze strony uczestników, oprócz wyżywienia)
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Whapping Thursdays / Weddy Weddy / Mohito Mondays / 
Boasy Thursday / Uptown Mondayz
 
W zależności od obciążenia programem w Kingston, wybierzemy się nocą na W zależności od obciążenia programem w Kingston, wybierzemy się nocą na 
jedną z dancehallowych imprez pod gołym niebem, których pełno w jamajskiej 
stolicy. Taneczne ekipy, bajeczne stylizacje, pełne seksu wibracje i głośna, 
dynamiczna muzyka. A w dodatku łatwo natknąć się na wielkie gwiazdy 
jamajskiej sceny na wyciągnięcie ręki.

Jamaica Sound System Federation 
Niezwykłe miejsce na mapie Kingston, fabryka sound systemów – specjalnych Niezwykłe miejsce na mapie Kingston, fabryka sound systemów – specjalnych 
zestawów nagłośnieniowych wykorzystywanych na ulicznych imprezach reggae, 
które od lat 50-tych są symbolem Jamajki. Eksperci opowiedzą nam o konstrukcji 
sound systemów i historii tego oryginalnego jamajskiego wynalazku. 
Przetestujemy razem przykładowy zestaw głośników!

Alpha Boy School
Najważniejsza szkoła w historii jamajskiej muzyki z takimi uczniami jak The Najważniejsza szkoła w historii jamajskiej muzyki z takimi uczniami jak The 
Skatalites, Rico Rodriguez, Yellowman czy Israel Vibration. Prowadzące je siostry 
zakonne od założenia w XIX wieku uwielbiały szkolne orkiestry, a ich muzyczna 
dyscyplina zaowocowała czołówką jamajskich muzyków, rekrutujących się z 
ulicznej biedoty. Tradycje te wciąż są tu żywe, o czym przekonacie się na miejscu.
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Muzeum Boba Marleya
 
Legendarny dom Boba Marley’a przy Hope Road w Kingston i oryginalna 
siedziba jego Tuff Gong Studio. Z tym miejscem związanych jest wiele wydarzeń, 
w tym pamiętny zamach na Boba. Obecnie w okazałej posiadłości mieści się 
najważniejsze muzeum jego pamięci.

Song EmbassySong Embassy
Papine w Kingston 6 to kreatywne podwórze, sound system i małe studio, które 
aktywuje lokalną społeczność muzyczną poprzez nagrania i muzyczną edukację. 
Albumem „Dubfiles at Song Embassy” rozsławili je w świecie Włosi – producent 
Paolo Baldini i muzycy popularnej grupy Mellow Mood. Poznamy lokalnych 
artystów i będziemy uczestniczyć w nagraniu specjalnego wydania audycji 
„Strefy Dread” Makena w Czwórce.

Rasta CampRasta Camp
Położona wysoko w górach wioska ok. 30 rastafariańskich rodzin, które stworzyły 
samowystarczalną i niezależną od zdobyczy cywilizacji społeczność. Czeka nas 
spacer na górski szczyt, gdzie zobaczymy świątynię, wielkie bębny nyahbinghi 
oraz dowiemy się dużo o religii ludzi, którzy zdecydowali się uniezależnić się od 
Babilonu. (alternatywnie: inny Rasta Camp w Montego Bay)
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Mauzoleum Boba Marleya
 
Najbardziej znana jamajska wieś za sprawą miejsca urodzenia, młodości i 
pochówku Boba Marleya. Od tamtej pory miejsce to odwiedzane jest przez tłumy 
fanów z całego świata. Odwiedzicie sarkofag króla reggae i wejdziecie do chaty, w 
której przyszedł na świat.

TTuff Gong Studio
Kiedyś siedziba Federal Records, a następnie legendarny kompleks muzyczny w Kiedyś siedziba Federal Records, a następnie legendarny kompleks muzyczny w 
Kingston zarządzany przez rodzinę Marley i kontynuujący muzyczną schedę 
Boba. To studio nagrań, sala prób, sklep i tłocznia płyt winylowych. Nagrywa tu 
nie tylko rodzina Marleya, ale również gwiazdy z całego świata. Warto wymienić 
albumy „Journey to Jah” Gentlemana czy pamiętny „The Miseducation of Lauryn 
Hill. To studio rozbrzmiewa również na polskich płytach Bednarka oraz 
Rastasize.

TTrench Town Culture Yard
Małe muzeum zlokalizowane w historycznym podwórzu, gdzie jeszcze w biedzie 
mieszkali młodzi Bob i Rita Marley. Tutaj powstało “No Woman No Cry”. W sercu 
najsłynniejszego getta Trench Town można zobaczyć to wszystko, co 
ukształtowało rewolucyjne myślenie króla reggae. W tym niepozornym miejscu 
Peter Tosh, Bunny Wailer i Bob Marley założyli The Wailers.
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Pinnacle
 
Najbardziej historyczne miejsce na mapie historii ruchu Rastafari na Jamajce. Najbardziej historyczne miejsce na mapie historii ruchu Rastafari na Jamajce. To 
założona w 1939 roku przez legendarnego „pierwszego Rasta” Leonarda Howella 
komuna Rastafarian. Kilkutysięczna społeczność żyła tam przez wiele lat w 
prosty sposób rządząc się własnymi prawami, bez jakiejkolwiek przemocy i 
przestępstw. Będący jednak solą w oku władz dreadmani wielokrotnie najeżdżani 
byli przez policję, co skończyło się krwawą inwazją w 1958 roku. Ruiny 
historycznego obozowiska na malowniczym wzgórzu Spanish Town doczekały 
się po latach uznania za ważne miejsce dla dziedzictwa kulturowego wyspy i się po latach uznania za ważne miejsce dla dziedzictwa kulturowego wyspy i 
przekształcane są obecnie w obiekt pamięci. 

Life Yard
Charyzmatyczna grupa młodych aktywistów od kilku lat w ramach swojej misji 
społecznej wprowadza w życie imponujące pomysły. Ich celem jest poprawa 
jakości życia ludzi z kingstońskiego getta. Zobaczymy tam przepiękną uliczną 
galerię murali, będącą częścią międzynarodowego projektu zrzeszającego 
artystów-grafików z całego świata. To jedno z najbardziej pozytywnych miejsc w 
Kingston, znane również z teledysków takich gwiazd jak Jah9, Protoje, Jimmy 
Cliff czy Alborosie. Możecie wesprzeć dzieciaki w gettcie przywożąc ze sobą np. 
piłkę do gry w nogę, sportowe buty czy artykuły szkolne.piłkę do gry w nogę, sportowe buty czy artykuły szkolne.

Ricks Cafeé
Uznane za jeden z 10 najlepszych barów na świecie, Rick’s Cafe położone jest na 
malowniczych klifach w południowej części Negril. Będziemy mogli podziwiać 
stąd piękny zachód słońca. Miejsce to oferuje również zastrzyk adrenaliny dla 
ludzi spragnionych wrażeń – skoki z klifu do morza!
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Ladies Night
 
Najpopularniejszą czwartkową imprezą w Negril jest Noc Kobiet w bardzo 
znanej imprezowni „Jungle”. Impreza przyciąga wielu gości z całego świata - to 
potańcówka stworzona głównie z myślą o turystach. 

Castleton Botanic Garden 
Doskonałe miejsce na posmakowanie tradycyjnego jamajskiego obiadu i relaks w Doskonałe miejsce na posmakowanie tradycyjnego jamajskiego obiadu i relaks w 
objęciach Matki Natury. Wycieczka z przewodnikiem po ogrodzie botanicznym 
oraz... orzeźwiająca kąpiel w miejscowej rzece. 

Plantacja kawy Blue Mountains Coffee 
Kawa ta uznawana jest przez smakoszy za jeden z najlepszych na świecie Kawa ta uznawana jest przez smakoszy za jeden z najlepszych na świecie 
gatunków małej czarnej. Poznamy proces produkcji od chwili zasadzania ziaren 
w ziemi, poprzez proces obróbki, aż po orzeźwiający łyk gorącej kawy. W naszym 
wydaniu zabieramy gości do niewielkiej, prawdziwej plantacji, na której do dnia 
dzisiejszego cały proces produkcji kawy dokonuje się tradycyjnymi metodami.

Plantacja marihuany
Orange Hill to region, który jest słynny na całej Jamajce z upraw najwyższej Orange Hill to region, który jest słynny na całej Jamajce z upraw najwyższej 
jakości marihuany. W tym miejscu mieszka farmer Ziggy, który oprowadzi nas po 
swojej plantacji „świętego ziela”  i odpowie na Wasze pytania z nim związane. 
Ziggy jest wielokrotnym medalistą, który zdobył liczne trofea i wyróżnienia 
podczas różnych festiwali i konkursów ganji. 
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Wodospady YS Falls
 
Naturalne wodospadNaturalne wodospady, które tworzy 7 połączonych ze sobą kaskad na 
krystalicznie czystej rzece, wijącej się wśród niezliczonych gatunków drzew, 
krzewów i pnączy. Różnokolorowe kwiaty chętnie częstują słodkim nektarem 
stołujące się wśród ich kielichów kolibry. Możemy tu skakać do wody, pływać w 
naturalnie wyrzeźbionych basenach, zjeżdżać na długiej linie ponad spienionym 
nurtem rzeki i relaksować się na miękkiej trawie przy akompaniamencie ptasiego 
chóru.

Bamboo AvenueBamboo Avenue
Zabytkowa aleja bambusowa stworzona przez niewolników w czasach 
kolonialnych, żeby zapewnić cień właścicielom, nadzorującym pracę na plantacji. 
 

Black River Safari
Jedna z najpiękniejszych wypraw przyrodniczych, jakich doświadczymy Jedna z najpiękniejszych wypraw przyrodniczych, jakich doświadczymy 
wyruszając wprost z naszej Plaży Skarbów na otwarte Morze Karaibskie. Przy 
odrobinie szczęścia spotkamy grupki zabawnie dokazujących delfinów. Podczas 
około 6-godzinnej wycieczki oryginalną łodzią rybacką zobaczmy także naturę 
rzeki Black River – jedynego miejsca na Jamajce, gdzie spotkać można… 
krokodyle. 
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Pelican Bar
 
Jednym z najbardziej oryginalnych punktów na trasie naszych morskich atrakcji Jednym z najbardziej oryginalnych punktów na trasie naszych morskich atrakcji 
będzie przystanek w barze na Morzu Karaibskim, który oddalony jest parę 
kilometrów od lądu. Dostać się tutaj można wyłącznie łodzią. Położenie i urok 
tego miejsca są równie zaskakujące jak geneza jego powstania, którą poznacie na 
miejscu. „National Geographic” umieścił Pelican Bar na liście najbardziej 
oryginalnych barów na świecie.

Holywell National Park
Położony 900m n.p.m. Park Narodowy z różnej trudności i długości trasami Położony 900m n.p.m. Park Narodowy z różnej trudności i długości trasami 
trekkingowymi. Podczas godzinnego spaceru poznamy bogactwo lokalnej 
roślinności, ptaków i wspaniałych górskich widoków.
 

 Spływ bambusową tratwą po jednej z jamajskich rzek
Spokojny i relaksujący spływ bambusowymi tratwami w dół rzeki. Która to 
będzie rzeka – zdecydujemy na miejscu.

Devon HouseDevon House
Posiadłość w Kingston zbudowana przez pierwszego czarnoskórego milionera. 
Ich przepyszne lody są wystarczającym powodem dla którego odwiedzimy to 
miejsce.
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Orange Street 
 
jedno z najważniejszych historycznych miejsc na muzycznej mapie Kingston. jedno z najważniejszych historycznych miejsc na muzycznej mapie Kingston. 
Ulica kiedyś pełna studiów nagraniowych i sklepów muzycznych, tutaj rodziło 
się ska, rocksteady i reggae. Tutaj urodził się Dennis Brown, a za rogiem mieści 
się legendarne Studio One. Dziś tą historię przypominają murale reggae na 
ścianach i wciąż aktywny sklep z winylami Rockers International.
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ZAKWATEROWANIE I MIEJSCA POBYTU

Zakwaterowanie uczestników wyprawy organizujemy w pokojach 
dwuosobowych. Korzystamy ze starannie dobranej bazy noclegowej tak, aby 
idealnie spełniała swoją rolę podczas zwiedzania wyspy i pasowała do 
towarzyszących nam wydarzeń. Jako że w miejscach nadmorskich priorytetem 
jest dla nas bliskość do plaży, wybieramy hotele o nieco niższym standardzie, 
natomiast w najlepszych lokalizacjach. W górach dbamy o estetykę i spójność z 
pięknem natury, wybieramy więc nieco droższe i bajecznie położone, wtopione w 
naturalny krajobraz miejsca. W Kingston musimy być dobrze usytuowani naturalny krajobraz miejsca. W Kingston musimy być dobrze usytuowani 
komunikacyjnie.  Rebel Salute to jedna z największych jamajskich imprez, na 
którą docieracie i z której wracacie o bardzo różnych godzinach. Dlatego 
wybraliśmy hotel usytuowany w pieszej odległości od festiwalu, także przy samej 
plaży. 
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NEGRIL 9-12 stycznia
 
Położone na zachodnim wybrzeżu wyspy, szczyci się swoją przepiękną 
11-kilometrową plażą. Początkowo była wioską rybacką, następnie uważana za 
mekkę hippisów, obecnie jest to jeden z najczęściej wybieranych kurortów 
turystycznych. Tutaj zaczniemy naszą jamajską przygodę. 

PRIORY 12-14 stycznia PRIORY 12-14 stycznia 
Podczas festiwalu Rebel Salute zatrzymamy się w jednym z nadmorskich hoteli, z 
którego będziemy mogli dostać się pieszo w 15 minut piechotą na teren festiwalu. 
To sprawdzone rozwiązanie logistyczne z lat poprzednich pozwala na 
samodzielny powrót z imprezy o dowolnej godzinie.

GÓRY BŁĘKITNE 14-17 stycznia
Na 3 noce zakwaterujemy się w przepięknym, zarezerwowanym na wyłączność Na 3 noce zakwaterujemy się w przepięknym, zarezerwowanym na wyłączność 
dla naszej grupy, hotelu RafJam, z którego będziemy eksplorować atrakcje Gór 
Błękitnych. Hotel położony jest w zielonej dolinie, a jego teren przecinają dwie 
krystalicznie czyste rzeki tworzące naturalne baseny oraz kilka wodospadów, 
gdzie Matka Natura oferuje swoje naturalne SPA.
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KINGSTON 17-19 stycznia
 
Kingston to od zawsze muzyczna stolica Jamajki - miasto pełne artystóKingston to od zawsze muzyczna stolica Jamajki - miasto pełne artystów, studiów 
nagraniowych, wytwórni, zawsze pulsujące dźwiękami reggae. Odwiedzić 
Kingston to obowiązek każdego szanującego się fana karaibskich wibracji. 
Aktywnie spędzimy tu czas, odwiedzając najbardziej kluczowe dla jamajskiej 
muzyki miejsca. Spotkamy niejedną gwiazdę jamajskiej muzyki, posmakujemy 
ulicznych sound systemów i spróbujemy wczuć się w Boba, nagrywającego w 
studio swe pieśni. Poczujemy na plecach oddech historii i u samego źródła 
przekonamy się, jak wygląda współczesna scena. Od Uptown Kingston do getta przekonamy się, jak wygląda współczesna scena. Od Uptown Kingston do getta 
Trenchtown, od bogatych domów po budy z falistej blachy – wszystkie oblicza 
tego niezwykłego miasta. Jak śpiewał Alborosie w mega hicie „Kinston Town”: 
„To miasto twardzieli bez korony i tronu / rzuci cię na dechy dźwiękami 
dancehallu”. 
Zatrzymamy się w jednym z lokalnych hoteli, by codziennie przemierzać wąskie, 
ruchliwe ulice, a nocami smakować uroków stolicy, która nigdy nie kładzie się 
spać. A w międzyczasie skosztujemy najlepsze na Jamajce lody…

TREASURE BEACH 19-23 stycznia
  To prawdziwa perełka wśród uroczych jamajskich wsi. Niezmiernie gościnni i 
otwarci mieszkańcy witają każdego przyjezdnego z radością, pozwalając 
uczestniczyć mu w swoim codziennym życiu. Tutaj czas płynie powoli i 
spokojnie. Skąpana w słońcu wioska pulsuje w rytmie kojących dźwięków 
reggae, oczarowuje pozytywną energią Jamajczyków i piękną przyrodą. Treasure 
Beach to miejsce odwiedzane przez podróżników pragnących odkryć prawdziwe 
oblicze Jamajki, poznać jej kulturę integrując się z mieszkańcami, obcować z 
pięknem natury i odpocząć od zgiełku popularnych kurortów turystycznych. pięknem natury i odpocząć od zgiełku popularnych kurortów turystycznych. 
Jamajka to nie tylko złociste plaże, malownicze widoki i dobra zabawa. To przede 
wszystkim styl życia, którego zasmakujemy w pełni w tym magicznym miejscu. 
Praktyczne aspekty pobytu zapewni nam kilka pobliskich restauracji, barów, 
sklepików, ulicznych straganów, handlarzy pamiątkami i Matka Natura. 
Zamieszkamy w okolicach plaży, skąd wszędzie gdzie potrzeba dotrzemy w kilka 
minut spacerowym krokiem. 
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Mirosław „Maken” Dzięciołowski 
 
założyciel jednego z pierwszych polskich DJzałożyciel jednego z pierwszych polskich DJ’skich kolektywów reggae - 
funkcjonującego od 30 lat Joint Venture Sound System, dziennikarz i promotor. 
Od 10 lat w Polskim Radio Czwórka prowadzi cotygodniowy program z muzyką 
reggae „Strefa Dread” (poniedziałki 22:00 – 00:00). Współpracował z z TVP, 
periodykiem reggae „Free Colours” i innych mediami. Prowadzi agencję 
koncertową i od lat zaprasza do Polski wielu znakomitych artystów. Na 
przestrzeni 30 lat zorganizował setki koncertów punk, reggae i world music. 
Ściśle współdziała z organizatorami największych festiwali w Polsce, a za Ściśle współdziała z organizatorami największych festiwali w Polsce, a za 
wieloletnią pracę przy Ostróda Reggae Festival w 2014 został uhonorowany 
odznaką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Produkował polskie wydawnictwa nagrane na Jamajce – 
Rastasize „Day by Day”, StarGuardMuffin „Jamaican Trip”, Bednarek 
„Oddycham”. Jest współodpowiedzialny za pionierski cykl kompilacji „Dub out 
of Poland” oraz kolekcję remixów Kapeli Ze Wsi Warszawa „Wymixowanie”. W 
plebiscycie czytelników „Free Colours” kilkukrotnie wybierany człowiekiem plebiscycie czytelników „Free Colours” kilkukrotnie wybierany człowiekiem 
roku w polskim reggae. 

Tomasz Łada 
twórca, właściciel i osoba odpowiedzialna za projekt naJamajke.pl. Jako opiekun 
grup i organizator wyjazdów koordynuje wszelkie aspekty techniczne i 
logistyczne wycieczki i dba o prawidłowy przebieg Waszego wypoczynku na 
Jamajce. Autor artykułów prasowych, wykładów i prelekcji dotyczących Jamajki, 
aktualnie będącej jego domem. Obecnie zajmuje się promowaniem turystyki 
wyjazdowej, stylu życia i kultury jamajskiej.  Od 1999 do 2008 roku zawodowo 
związany z bankami i instytucjami finansowymi, jako osoba odpowiedzialna za 
relacje z klientem instytucjonalnym oraz międzynarodowymi korporacjami. relacje z klientem instytucjonalnym oraz międzynarodowymi korporacjami. 
Koordynator projektów, doradca, manager. W 2008 porzucił korporacyjne życie, 
aby wyruszyć na poszukiwanie własnej drogi życiowej i realizować swoje 
marzenia. Szczęśliwy posiadacz wszystkich wymaganych jamajskimi oraz 
polskimi przepisami prawa uprawnień turystycznych, oficjalny „tour organizer” 
na Jamajce, przewodnik, rezydent i licencjonowany pilot wycieczek. 
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OPCJA 1 
 
Cena = 2220 USDCena = 2220 USD w której cena nie zawiera biletu lotniczego, jest to opcja dla 
oszczędnych i łowców promocji lotniczych, gdzie uczestnik organizuje sobie 
przelot samodzielnie. Bezpłatny transfer lotnisko-hotel-lotnisko gwarantujemy w 
przypadku, gdy daty te pokrywają się z oficjalnymi datami rozpoczęcia i 
zakończenia imprezy, czyli 09 -23 stycznia 2018. Jeśli chcesz rozpocząć/zakończyć 
imprezę w innym dniu, zorganizujemy Ci indywidualny transfer lotniskowy po 
kosztach. Przeczytaj koniecznie nasz poradnik, jak się dostać na Jamajkę: 
http://najamajke.pl/index.php?m=313http://najamajke.pl/index.php?m=313 

OPCJA 2 
Cena = 2970 USD cena imprezy razem z przelotem, czyli zawiera koszt biletu 
lotniczego, Szczegóły dotyczące przelotu będą znane, kiedy zostanie zebrana 
grupa (najpóźniej do końca listopada). Trasa przelotu może wiązać się z 
przesiadką na jednym z europejskich lotnisk oraz noclegiem podczas 
międzylądowania w drodze na Jamajkę. W takim przypadku wszystkie noclegi 
oraz związane z nimi transfery lotnisko-hotel są już wliczone w cenę wyprawy.  
Na życzenie uczestników dobierzemy loty z różnych lokalizacji na całym świecie. 
Wraz ze zgłoszeniem chęci udziału w wyprawie prosimy o podanie Wraz ze zgłoszeniem chęci udziału w wyprawie prosimy o podanie 
najdogodniejszego miasta wylotu. Sam przelot odbywa się bez przewodnika 
grupy, spotykamy się wszyscy na lotnisku na Jamajce. Ze względu na niestabilną 
ofertę linii lotniczych zastrzegamy sobie możliwość zmiany o +/- 1 dzień terminu 
wylotu. 
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CENA W OBU OPCJACH ZAWIERA: 

• Wszystkie noclegi
• Transfery lotnisko-hotel-lotnisko
• Wycieczki z punktu „Atrakcje i wycieczki zawarte w cenie wyprawy”
• Opieka organizatorów podczas całego pobytu na Jamajce

DODATKOWE KOSZTA PONOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW:

•• Wyżywienie ok. 20-30 USD na dzień, w zależności od osobistych preferencji 
kulinarnych. 
• Ubezpieczenie zdrowotne - koszt polisy ok. 110 PLN, każdy wykupuje sobie sam
• Pozostałe wydatki własne uczestników

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Zaliczka 150 USD - rezerwuje miejsce na liście uczestników, decyduje kolejność 
wpłaty zaliczek.

I płatność 1000 USD (OPCJI płatność 1000 USD (OPCJA 1) lub 1850 USD (OPCJA 2)  –  wpłata na rachunek 
bankowy po potwierdzeniu wyprawy. 

II płatność 970 USD - płatna gotówką pierwszego dnia pobytu na Jamajce
Płatności I oraz zaliczki można dokonać na rachunek bankowy w złotówkach po Płatności I oraz zaliczki można dokonać na rachunek bankowy w złotówkach po 
kursie zakupu waluty w NBP z dnia wpłaty. Jeżeli będziesz chciał/chciała wycofać się 
z wyjazdu po zapłacie zaliczki, zwrócimy ją pod warunkiem, że będą inni chętni na 
Twoje miejsce. Jeżeli zmienimy naszą obecną ofertę tak, że nie będzie Ci ona 
odpowiadała, zwrócimy całość zaliczki. Jeśli wyjazd nie dojedzie do skutku z winy 
organizatora, otrzymacie zwrot całości zaliczki. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Odpowiedzialność za przebieg wyprawy ponosi Tomasz Łada, prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą: 
Treasure Beach Tourist Information, Calabash Bay P.O., St. Elizabeth, Jamaica, TRN 
(NIP) 126-072-345/1
adres polski: 
ul Rejowska 26/16 26-ul Rejowska 26/16 26-110 Skarżysko Kamienna

Odpowiedzialność za transport lotniczy ponoszą linie lotnicze będące operatorem 
wybranego lotu. 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: 

Zgłoszenia na wyprawę prosimy kierować na adres e-mail: 
t.lada@najamajke.pl , tel: +18763813804, Tomek 
Dodatkowe informacje na temat części artystycznej: 
maken@makenagencmaken@makenagency.pl, tel. 601896425, Maken

Tekst:
Tomasz Łada, Mirosław “Maken” Dzięciołowski 
Zdjęcia:
Piotr “Rastatrooper” Tabencki, Tomasz Łada, Mirosław “Maken” Dzięciołowski 



	

AUDIO 
Audycja radiowa „Strefa Dread” Makena w Czwórce, wyprawa 2016: 
http://bit.ly/2yHnX5Q 
Audycja radiowa „Strefa Dread” Makena w Czwórce, Strefa Dread, wyprawa 
2017: 
http://bit.ly/2huw5lO 
Audycja radiowa Jurka Kleszcza, wyprawa 2017: 
http://bit.ly/2xEtuvC 
FOTO 
Wyprawa 2015, fotorelacja:  
http://bit.ly/2huSMqk 
Wyprawa 2015, fotorelacja 2: 
http://bit.ly/2yFqk9a 
Rebel Salute Festival 2015, fotorelacja: 
http://bit.ly/2wUPvCy 
Wyprawa 2016, fotorelacja: 
http://bit.ly/2hyhTF0 
VIDEO: 
Wyprawa 2016: 
https://youtu.be/3_GPKCADu28 
Wyprawa 2017: 
https://youtu.be/NhgwG4OX6Ck 
Treasure Beach street party, Wyprawa 2016: 
https://youtu.be/OJgGEn3DBHA 
Wystawa fotograficzna RASTAtroopera na Reggae na Piaskach, wyprawa 2017: 
https://youtu.be/bjcPowl20xY 
 


