
  
 
 

Styczeń 2014 – Muzyczna wyprawa na Jamajke z Ras Bassem      
Festiwal reggae Rebel Salute oraz liczne muzyczne i turystyczne atrakcje. 

 
CO SIĘ WYDARZY? 

Wszystkich entuzjastów i wielbicieli jamajskiego brzmienia oraz fanów muzyki 
reggae zapraszamy na wyjątkową i niespotykaną na polskim rynku wyprawę z 
muzyczną ucztą na Jamajkę, którą przygotowali dla Was i poprowadzą  Ras Bass 
(www.rasbass.com) oraz naJamajke.pl (www.naJamajke.pl). Podczas 
dwutygodniowego pobytu na Wyspie, oprócz licznych atrakcji turystyczno-
krajoznawczych, zabierzemy Was na dwudniowy, najważniejszy na Jamajce 
festiwal muzyki reggae Rebel Salute (www.rebelsaluteja.com), na którym wystąpi 

światowa czołówka wykonawców tego gatunku. 
Odbędziemy podróż po historycznych miejscach 
związanych z jamajską muzyką, takich jak 
legendarne wytwórnie płytowe, miejsca związane 
z życiem i twórczością Boba Marleya oraz 
współczesne kuźnie jamajskich artystów. 
Odwiedzimy słynne, tradycyjne jamajskie street 
party grane na potężnych, ręcznie robionych 
soundsystemach. Pokażemy Wam zarówno 
miejsca popularne na podróżnych szklakach oraz 
te niedostępne dla masowej turystyki. Podczas 
podróży dotkniemy samej esencji jamajskiej kultury i muzycznych obyczajów. Zobaczycie kultowe miejsca, 
poznacie znanych muzyków, weźmiecie udział w najważniejszym na Jamajce wydarzeniu muzycznym. 
Taka okazja jest tylko raz w roku! Zapraszamy na muzyczną wyprawę z Ras Bassem na Jamajkę.  

WYCIECZKI I ATRAKCJE 
Poniżej przedstawiamy listę miejsc i atrakcji jakie zaplanowaliśmy (wliczone w cenie wyprawy): 

 Rebel Salute – najpopularniejszy wśród jamajskich muzyków, dwudniowy festiwal muzyki reggae 
(www.rebelsaluteja.com), karnety VIP na całą imprezę.  

 Góry Błękitne/Blue Mountain www.najamajke.pl: Góry Błękitne 
 Plantacje uznawanej za jedną z najlepszych na świecie kawy Blue Mountain Caffe  
 Port Royal - dawna Stolica Jamajki, pierwszy i główny karaibski port w XVIIw z bogatą historią. 

 Hope Garden, ogród botaniczny w Kingston 
 Mauzoleum Boba Marleya w Nine Mile  
 Muzeum Boba Marleya w Kingston  
 Studio One w Kingston – legendarne studio nagrań 
 Wytwórnia i tłocznia winyli  Tuff Gong oraz wytwórnia 

płytowa Studio One 
 Wycieczka łodzią po morzu karaibskim i rzece Black 

River, podglądanie życia delfinów i krokodyli. 
www.najamajke.pl: Boat Tour 
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 Pelican Bar, uroczy bar głęboko w morzu bez dostępu do lądu 
 YS Falls - park z kompleksem przepięknych wodospadów, kąpiele i skoki do wody na linie 
 Bamboo Avenue - zabytkowa aleja bambusowa z czasów niewolnictwa 
 Fabryka jamajskiego rumu Aplleton z nieograniczoną degustacją jego kilkunastu rodzajów 

www.najamajke.pl: St. Elizabeth Tour 
 Tradycyjne jamajskie street party ze sławnymi jamajskimi potężnymi soundsystemami.  
 Inne spontanicznie przydarzające się atrakcje, miejsca, wydarzenia.  
Oprócz powyższych imprez i atrakcji dla chętnych zostaną zorganizowane dodatkowe wycieczki po 
jamajce (nie wliczone w cenę) w towarzystwie RasBassa . Pozostałe osoby zostaną w Treasure Beach 
pod opieką drugiego z organizatorów wyjazdu. 

 
PROGRAM WYJAZDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień 1 
 Przylot na Jamajkę, transfer z lotniska do Treasure Beach, zakwaterowanie w hotelu/pensjonacie.   
  
Dzień 2 

Zapoznanie uczestników z wioską Treasure Beach, 
jej infrastrukturą i mieszkańcami. Impreza 
integracyjna na plaży.  

Dzień 3  
Całodniowa wycieczka na wodospady YS Falls 
oraz do fabryki rumu Appleton wraz z 
nieograniczoną degustacją kilkunastu rodzajów 
tego trunku. Po drodze przejazd i krótki postój na 
Alei Bambusowej. www.najamajke.pl: St. 
Elizabeth Tour.  

Dzień 4 
Dzień wolny w Treasure Beach. Dla chętnych mecz w siatkówkę na plaży z Jamajczykami.  
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Dzień 5  

Wyjazd charterowym busem na dwudniowy 
festiwal muzyki reggae Rebel Salute, dzień 
pierwszy festiwalu. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
karnety VIP na imprezę. Przed pierwszą nocą 
festiwalowych koncertów zakwaterowanie w 
hotelu z basenem oraz bliskim sąsiedztwem plaży i 
Morza Karaibskiego w okolicach Ochio Rios. Po 
drodze odwiedziny miejsca gdzie urodził się i 
dorastał Bob Marley, Mauzoleum w Nine Mile.  

Dzień 6  
 Odpoczynek po pierwszym dniu festiwalu w hotelu. Późniejszym popołudniem wyjazd na  
 drugi dzień festiwalu reggae oraz powrót do Treasure Beach po jego zakończeniu.  
Dzień 7  
 Odpoczynek w Treasure Beach po dwudniowej imprezie muzycznej.  
Dzień 8 

Całodniowa wycieczka łodzią rybacką po morzu karaibskim i rzece Black River. W drodze 
powrotnej wizyta w Pelikan Bar. (www.najamajke.pl: Boat Tour) 
Dzień 9 

Wczesnym rankiem wyjazd do Kingston. Zwiedzanie Muzeum 
Boba Marleya oraz ogrodu botanicznego Hope Garden w 
Stolicy. Wieczorem zakwaterowanie w Górach Błękitnych 

Dzień 10 
Cały dzień w Górach Błękitnych. Zwiedzanie plantacji kawy, 
spacer po parku narodowym, drugi nocleg w Górach 
Błękitnych.   

Dzień 11   
Rano wyjazd do Kingston. Zwiedzanie Port Royal oraz legendarnej wytwórni i tłoczni płyt 
winylowych Tuff Gong oraz jednej z najważniejszych jamajskich wytwórni płytowych Studio One.  

Dzień od 12 do  15   
W pozostałych dniach dla chętnych zostaną zorganizowane dodatkowe wycieczki i atrakcje. 
Część grupy, która zechce zwiedzać wschodnie wybrzeże Jamajki nie powróci do Treasure Beach w 
dniu 11, lecz będzie kontynuować zwiedzanie wyspy wraz z RassBasem. Osoby chętne na powrót 
do Treasure Beach, udadzą się tam w towarzystwie drugiego z opiekunów. Scenariusz tej części 
wyprawy zostanie ustalony spontanicznie na miejscu tak, aby każdy z uczestników mógł podjąć 
decyzję po obyciu się z Jamajką i ocenie własnych oczekiwań na miejscu.  

Dzień 15 
 Transfer na lotnisko do Montego Bay, zakończenie imprezy.    
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MIEJSCE POBYTU 

Treasure Beach www.najamajke.pl: Treasure Beach 
Naszą bazą wypadową do dalszych wycieczek będzie niewielka wioska o wdzięcznej nazwie Treasure 
Beach na południowym wybrzeżu Jamajki w „powiecie” St. Elizabeth. Jest bezpieczne i spokojne miejsce 
położone z daleka od popularnych szlaków turystycznych. Centralnym punktem jest plaża i kilka 
przyległych do niej lub sąsiadujących z nią barów, sklepików i restauracji. Treasure Beach w swoich 
kilkunastu małych hotelikach, domach gościnnych i kwaterach gości niewielką liczbę turystów, którzy 
integrując się z miejscowymi mieszkańcami uczestniczą w życiu wioski. Mieszkańcy są gościnni, otwarci i 
chętnie dzielą swój czas z przyjezdnymi.  

 
 

ZAKWATEROWANIE 
Miejsce noclegu może ulec zmianie na miejsce o podobnych walorach, gdyż do czasu zebrania grupy nie 
dokonujemy rezerwacji. Zakwaterowanie w pokojach 2-sosobowych, jedynki dostępne za dopłatą. 
Tym razem miejscem naszego zamieszkania będzie willa Coconut Cottage.  

Coconut Cottage jest domem gościnnym, 12 osobową 
willą ze wspólną, dobrze wyposażoną kuchnią z jadalnią. 
Na dachu znajduje się coś w rodzaju tarasu, skąd 
rozpościera się widok na główną plażę Treasure Beach. 
Willa zlokalizowana jest w centralnym miejscu Treasure  
 
Beach, w odległości ok 200 m 
od plaży i bliskim sąsiedztwie 
restauracji, barów i sklepów. 

Do dyspozycji gości jest 6 dwuosobowych pokoi z łazienką z prysznicem. 
Budynek otoczony jest prywatnym ogrodem palmowym, zaopatrzonym w grilla, 
miejsca do odpoczynku, zewnętrzne prysznice. Podczas wycieczki w Góry 
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Błękitne oraz na festiwal Rebel Salute, które wiążą się z noclegami poza naszą bazą główną w wiosce 
Treasure Beach noclegi będą organizowane w hotelach o podobnych walorach. 
 

ORGANIZATORZY I OPIEKUNOWIE 
Organizacją imprezy oraz jej prawidłowym przebiegiem czuwają: 

Ras Bass – naprawdę Bartosz Ressel. Autor pomysłu i główny bohater 
pierwszego dokumentalnego filmu o Jamajce zrealizowanego w 2008 
roku przez TVP Kultura "Śladami Marleya" 
(http://vimeo.com/24158553) Uczestnik wielu audycji radiowych w 
Radiu Bis, Radiu Łódź, Radiu Żak. Autor artykułów prasowych oraz 
prelekcji poświęconych Jamajce. Selektor, dystrybutor, organizator, 

promotor i kolekcjoner głębokich basowych brzmień z Jamajki. W 2002 roku z inicjatywy Ras By powstał 
RAS BASS SOUND SYSTEM. Do 2009 Ras Bass zagrał i zorganizował wiele imprez na terenie Polski                  
i zagranicą współpracując i współtworząc scenę reggae w słynnych klubach, jak łódzki Forum Fabricum        
i jazzowy klub Jazzga, czy krakowskie Krzysztofory, Kawiarnia Naukowa i Roentgenem. Grał imprezy w UK 
oraz Danii. Współpracował z czołówką polskich artystów reggae. Zajmuje się sprzedażą nowych tłoczeń 
płyt vinylowych oraz jako jedyny w Polsce wyceną i sprzedażą antyków (pierwszych wydań vinyli 
jamajskich) w swoim internetowym sklepie z płytami vinylowymi (www.rasbass.com) .  Podczas częstych 
wyjazdów na Jamajkę, które regularnie odbywa od 2003 roku miał okazje poznać wielu artystów 
jamajskich jak Sizzla, Prince Jazzbo, Michael Rose, U Brown, Capleton, Jah Cure, Kiddus I. Zgromadził 
największa w Polsce kolekcje pierwszych wydań vinyli jamajskich. Podczas naszej muzycznej wyprawy, Ras 
Bass pokaże Wam kultowe miejsca związane z muzyką, zapozna Was z artystami, przedstawi historię 
muzyki reggae oraz współczesne tendencje i realia jamajskiej muzyki.  
 
Tomasz Łada – twórca, właściciel i osoba odpowiedzialna za projekt 
naJamajke.pl. Jako opiekun grup i organizator wyjazdów dba o 
prawidłowy przebieg Waszego wypoczynku na Jamajce. Obecnie zajmuje 
się promowaniem turystyki wyjazdowej, stylu życia i kultury Jamajskiej 
oraz doradztwem biznesowym dla przedsiębiorstw. Od 1999 do 2008 
roku zawodowo związany z bankami i instytucjami finansowymi jako 
osoba odpowiedzialna za relacje z małymi i dużymi przedsiębiorstwami oraz międzynarodowymi 
korporacjami. Koordynator projektów, doradca, manager. W 2008 porzucił korporacyjne życie, aby 
wyruszyć na poszukiwanie własnej drogi życiowej i realizować swoje marzenia. Na Jamajce wcieli się w 
rolę przewodnika po wyspie oraz organizatora. Jest osobą odpowiedzialną za całokształt imprezy.  
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CENA IMPREZY I WARUNKI FINANSOWE 

 
Koszt wyprawy wynosi 2870 USD  
W cenie wyprawy zawarte są: 

 Wszystkie bilety lotnicze. 
 Wszystkie noclegi. 
 Transfery lotnisko-hotel-lotnisko. 
 Wszystkie wycieczki z punktu o wycieczkach (transport, bilety wstępu, noclegi, przewodnicy) 
 Opieka organizatorów podczas całego pobytu na Jamajce. 

Dodatkowe koszty ponoszone przez uczestników: 
 Wyżywienie ok. 20-25 USD na dzień. Tak jemy: www.najamajke.pl: Gdzie jemy  
 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 1720 USD – zakup biletów, po skompletowaniu grupy.  
II płatność 1000 USD - płatna gotówką w dniu wylotu na Jamajkę lub pierwszego dnia na Jamajce 
Płatności I oraz zaliczki można dokonać na rachunek bankowy w złotówkach po średnim kursie 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. Wyjazd nie dojedzie do skutku z winy organizatora, otrzymacie 
zwrot całości zaliczki.  
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PRZELOT I TERMIN WYPRAWY 

 
 
Wylot z Warszawy 13 styczeń 2014 powrót 27 styczeń 2014 (lądowanie w warszawie 28 stycznia) 
Szczegóły dotyczące przelotu będą znane kiedy zostanie zebrana grupa. Ponieważ nie ma bezpośredniego 
połączenia Polska –Jamajka, trasa przelotu wiąże się z Jedną przesiadką na którymś z europejskich lotnisk. 
Wyloty zazwyczaj organizowane są z Warszawy lub Krakowa. Na życzenie uczestników, jeżeli będzie to 
możliwe, dobierzemy loty z innych polskich miast. Czasami przelot wiąże się z jednym noclegiem w 
którymś z europejskich miast, w takim przypadku wszystkie noclegi oraz związane z nimi transfery  
lotnisko-hotel są już wliczone w cenę wycieczki. Wraz ze zgłoszeniem chęci udziału w wyprawie prosimy o 
podanie najdogodniejszego miasta wylotu.  

 
 

ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE 
Chęć uczestnictwa i pytania prosimy kierować na adres e-mail: t.lada@najamajke.pl 
Informacje telefoniczne: 603 88 22 31 – Tomek.  
 
Więcej informacji o Jamajce i organizowanych przez nas imprezach znajduje się na stronie internetowej 
www.najamajke.pl 
Zapraszamy także do naszego facebookowego funpage-u naJamajke.pl Facebook  
 


