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CO SIĘ WYDARZY? 
 
Wszystkich entuzjastów jamajskich brzmień zapraszamy na 

wyjątkową autorską wyprawę muzyczną z naJamajke.pl. 

Podążymy śladami Boba Marleya – jednej z najważniejszych 

postaci Jamajki i symbolu reggae na świecie. Podczas 

naszego dwutygodniowego pobytu na Wyspie odwiedzimy 

legendarne miejsca związane z jego życiem i twórczością, 

zabierzemy Was również na coroczne huczne obchody 

urodzin Boba w Negril.  Razem z Jamajczykami przez trzy dni 

będziemy świętować rocznicę urodzin Króla Reggae i 

uczestniczyć w trwających od zmierzchu do świtu 

koncertach czołowych jamajskich artystów, oddających hołd 

Mistrzowi. Będzie to okazja do poznania jamajskiej kultury i 

obyczajów oraz zakosztowania prawdziwej muzycznej uczty 

dla ucha i dla ducha. 
Pojedziemy w małej kameralnej grupie (maksymalnie 10 

osób) aby każdy z uczestników mógł bezpośrednio i w 

swoim rytmie doświadczać uroków Jamajki. Zobaczymy 

znane atrakcje, kultowe miejsca oraz prawdziwie magiczne 

zakątki z dala od szlaków masowej turystyki. Miejscem 

naszego pobytu i bazą wypadową będzie urocza, 

zaprzyjaźniona nadmorska wioska Treasure Beach na 

południowym wybrzeżu Jamajki.  
Mała grupa uczestników i elastyczny scenariusz pozwolą nam na zindywidualizowany przebieg wyprawy. 

Na miejscu będzie czuwało dwoje polskojęzycznych rezydentów, pozostających do wyłącznej dyspozycji 

grupy przez cały czas trwania pobytu na wyspie. Zapraszamy na Jamajkę. One Love! 

 

WYCIECZKI I ATRAKCJE 
 

Poniżej przedstawiamy listę wycieczek, miejsc i atrakcji jakie przewidzieliśmy w cenie wyprawy. Podczas 

dwutygodniowego pobytu na Jamajce czekają nas dwie całodniowe wycieczki oraz dwie z dwoma 

noclegami poza naszą wioską. Zobaczymy następujące miejsca i atrakcje:  

● Bob Marley BirthdayBash 2015 w Negril –  3 dniowe świętowanie urodzin Boba Marleya w rytmie 

reggae  

● Muzeum Boba Marleya w Kingston 

● Trenchtown – biedna dzielnica Kingston, gdzie Bob Marley stawiał pierwsze muzyczne kroki  

● Legendarne studio nagraniowe i tłocznia winyli Tuff Gong założone przez Boba Marleya w Kingston 

● Mauzoleum Boba Marleya w Nine Mile 

● Jedna z najważniejszych jamajskich wytwórni płytowych Studio One w Kingston  

● Góry Błękitne/Blue Mountain 
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● Plantacje uznawanej za jedną z najlepszych na świecie kawy Blue MountainCaffe 

● Hope Garden, ogród botaniczny w Kingston  

● Port Royal - dawna Stolica Jamajki, pierwszy i główny karaibski port w XVII w. z bogatą historią 

● Wycieczka łodzią po morzu karaibskim i rzece Black River, podglądanie krokodyli i delfinów 

● Pelican Bar, uroczy bar głęboko w morzu bez dostępu do lądu 

● Mauzoleum Petera Tosha - jamajskiego pioniera muzyki reggae, jednego z trzech założycieli The 

Wailers 

● YS Falls- park z kompleksem przepięknych wodospadów, kąpiele i skoki do wody na linie 

● BambooAvenue - zabytkowa aleja bambusowa z czasów niewolnictwa 

● Fabryka jamajskiego rumu Aplleton z nieograniczoną degustacją jego kilkunastu rodzajów 

 

 

 
Podczas poruszania się po wyspie będziemy korzystać z wynajętego na wyłączność busa, rzadziej ze 

środków komunikacji zbiorowej. Pozostały czas spędzamy w Treasure Beach leniwie uczestnicząc w życiu 

wioski, każdy po swojemu lub grupowo. 

 

DODATKOWE ATRAKCJE 
 

Organizatorzy są do dyspozycji i oprócz wymienionych wyżej wycieczek, dla chętnych będą 

organizowane dalsze atrakcje wykraczające poza ustalony program i wiążące się z dodatkową opłatą, jak 

na przykład: 

 

● Rasta Camp - wioska Rastafarian położona wysoko w Górach Błękitnych  

● tradycyjna jamajska uliczna impreza ze ścianami głośników wystawionymi wprost na ulicy – 

soundsytemowe street party 

● Little Ochie - wyborne świeże ryby i owoce morza serwowane wprost na plaży, miejsce uznawane 

przez smakoszy za jedno z lepszych na całej Wyspie 
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● Lovers Leap - piękny punkt widokowy na stromo opadającym do morza klifie, związane z legendą o 

kochankach, którzy zamiast rozstania wybrali skok w przepaść 

● Centrum Kultury Rastafariańskiej w Negril - Rastafarian Center Abba Jahnehoy Place  

● wyprawa na połów ryb na Morzu Karaibskim 

● inne spontanicznie przydarzające się atrakcje, jak się przekonacie na Jamajce ciekawe propozycje i 

nowe możliwości pojawiają się czasem znienacka.  

 

 

MIEJSCE POBYTU 
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 to 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. 
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NOCLEG 
 

Miejsce noclegu może ulec zmianie na miejsce o podobnych walorach, gdyż rezerwacji dokonujemy po zebraniu się grupy. 

 

Tym razem miejscem naszego zamieszkania będzie willa Coconut Cottage zlokalizowana w centralnym 

miejscu Treasure Beach, w odległości ok 200m od plaży i w  sąsiedztwie restauracji, barów i sklepów. 

 

 

COCONUT COTTAGE: 

Dom gościnny Coconut Cottage jest 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.. Do dyspozycji gości jest 6 

dwuosobowych pokoi z łazienką z 

prysznicem. Budynek otacza prywatny 

ogród palmowy, zaopatrzony w grilla, 

miejsca do odpoczynku, zewnętrzne 

prysznice. 

 

 
PIENIĄDZE 

Koszt wyprawy to 2680 USD 
W cenie wyprawy zawarte są: 

● Bilety lotnicze na całej trasie podróży z Polski na Jamajkę 

● Wszystkie noclegi 

● Transfery lotnisko-hotel-lotnisko 

● Wszystkie wycieczki z punktu o wycieczkach (transport, bilety, noclegi, przewodnicy) poza 

dodatkowymi 

● Opieka polskiego rezydenta na wyłączność grupy podczas całego wyjazdu 

 

Dodatkowe koszty ponoszone przez uczestników: 
● Wyżywienie ok. 20-25 USD na dzień. Tutaj jadamy 

● Ubezpieczenie zdrowotne - koszt polisy ok. 110 PLN, każdy wykupuje sobie sam 

● Dodatkowe atrakcje i wycieczki 

● Pozostałe wydatki własne uczestników 
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WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

Zaliczka 150 USD- rezerwuje miejsce na liście uczestników, lub termin dla grupy.  

I płatność 1200 USD–zakup biletów, przy skompletowaniu grupy.  

II płatność 1330 USD - płatna gotówką  pierwszego dnia pobytu na Jamajce 

Płatności  I oraz zaliczki można dokonać na rachunek bankowy w złotówkach po średnim kursie zakupu 

waluty w NBP z dnia wpłaty. 

 

Jeżeli będziesz chciał/chciała wycofać się z wyjazdu po zapłacie zaliczki, zwrócimy ją pod warunkiem, że 

są inni chętni na Twoje miejsce. Jeżeli zmienimy naszą obecną ofertę tak, że nie będzie Ci ona 

odpowiadała, zwrócimy całość zaliczki. 

Zwrotu zaliczek dokonujemy w tej samej walucie, w jakiej je otrzymaliśmy. 

 
 

PRZELOT 

 
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. 
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REZERWACJA MIEJSC I INFORMACJE 
 

Chęć uczestnictwa i pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@najamajke.pl 

 

 

 
 

Znajdź nas na facebooku 

 


