Co sie wydarzy
Tym razem, oprócz licznych atrakcji
turystyczno-krajoznawczych, przygotowaliśmy dla Państwa wielkie świętowanie,
a na koniec roku mamy ku temu doskonałe
dwa powody. Pierwszy to Święta Bożego
Narodzenia, które spędzimy w Górach
Błękitnych wraz z naszymi jamajskimi
przyjaciółmi, drugi powód to Sylwester
i skok w Nowy Rok. Tę imprezę spędzimy
na zorganizowanej zabawie sylwestrowej
na karaibskiej plaży w Treasue Beach.
Wyprawa jest w pełni zorganizowana
i nie wymaga żadnych przygotowań
logistycznych ze strony uczestników.

Miejsca pobytu, zakwaterowanie
i atrakcje wliczone w cene wyprawy
Zakwaterowanie uczestników wyprawy organizujemy w pokojach dwuosobowych, singli kwa-

terujemy tak, że panie dzielą pokój z paniami a panowie z panami, dwa łóżka. Dopłata
do pokoju jednoosobowego na cały czas pobytu wynosi
550 USD. Korzystamy ze starannie dobranej bazy
noclegowej tak, aby idealnie spełniała swoją rolę
podczas zwiedzania wyspy. Przy noclegach
w miejscach nadmorskich, priorytetem jest lokalizacja blisko plaży, w górach priorytetem jest urok
i lokalizacja samego hotelu, w Kingston mamy
być dobrze usytuowani komunikacyjnie, a Negril
będzie spełniać wszystkie te wymagania.

Negril, 19-22 grudnia

Pierwsze trzy noclegi spędzimy w najpopularniejszym kurorcie Jamajki. Negril posiada jedną
z najpiękniejszych plaż na ziemi, bogate życie nocne, kulinarne i towarzyskie, a nocleg zorganizujemy w centrum tych wszystkich atrakcji. Zakwaterujemy się nie dalej niż 5 minut spacerkiem
od głównej plaży Negril 7 Mile Beach, skąd odwiedzimy następujące miejsca:

Rick’s Cafe – To jedna z najsłynniejszych restauracji na Jamajce i uznana przez National Geographic
za jedną z 10-ciu najbardziej niesamowitych na świecie. Można tutaj zjeść doskonały posiłek a największą atrakcją będą skoki z różnej wysokości klifów wprost do szafirowego Morza Karaibskiego.
Barowe atrakcje dopełnione są graną na żywo muzyką reggae w wykonaniu lokalnych muzyków.
Miejsce niewątpliwe pozostanie w pamięci do końca życia.
The Jungle Night Club – jeden z najbardziej popularnych nocnych klubów w Negril, którego czwartkowe imprezy „Lady’s Night” żyją już swoją własną legendą. Głośna muzyka klubowa z danceflorów
całego świata, choć królują jamajskie rytmy. Dużo alkoholu i parkietowych szaleństw do późnych
godzin nocnych.
Plantacja Marihuany – 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 na wielu festiwalach
i konkursach ganji.
7 Mile Beach – Jedna z najpiękniejszych plaż na świecie i na turystycznych szlakach
Jamajki. Sporty wodne i kąpiele słoneczne w dzień, imprezy i koncerty nocą. Piękna
siedmiomilowa plaża pełna życia, muzyki, jedzenia i rozbawionych turystów.

Kingston, 22-24 grudnia

Dwudniowy pobyt w Stolicy Jamajki oznacza dla nas dużą dawkę atrakcji związanych z kulturą,
historią i współczesnym życiem miejskim Jamajczyków. Odwiedzimy najważniejsze miejsca związane z twórczością Boba Marleya i zobaczymy jak powstaje muzyka od momentu wejścia do studia
nagrań po finalny album. Tutaj zjemy najlepsze lody na Jamajce, wybierzemy się na nocną imprezę oraz zwiedzimy kingstońskie getto.

Life Yard – to zlokalizowana na Fleet Street charyzmatyczna grupa aktywistów, którzy od
kilku lat wprowadzają w życie imponujące pomysły w ramach swojej misji społecznej. Jej
celem jest poprawa jakości życia ludzi z kingstońskiego getta, ich edukacja i pomoc w wydostaniu się z beznadziejnej rzeczywistości ulicznej przemocy, skrajnej biedy i społecznego
wykluczenia. Na Fleet Street zobaczymy przepiękną uliczną galerię murali, która powstaje
już od 5 lat i jest częścią międzynarodowego projektu zrzeszającego artystów grafików
z całego świata, którzy jako wolontariusze przyjeżdżają do Kingston wesprzeć inicjatywę Life
Yard-u. W ten oto sposób, nasi magicy zamienili emanującą beznadzieją, szarą i depresyjną ulicę
getta w wielką, kolorową galerię sztuki ulicznej, przywracając jednocześnie uśmiechy na twarzach
jej mieszkańców. Dzięki nim możemy przy okazji pokazać Wam kawałek życia kingstońskiego Getta,
choć jak mówią o sobie – Fleet Street, "Not just a Ghetto" (Fleet Street, to nie tylko getto).

Muzeum Boba Marleya – przy Hope Road w Kingston. Legendarny dom Boba Marley’a 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.

Tuff Gong Studio – legendarny kompleks muzyczny w Kingston założony przez Boba Marley’a,
a zarządzany obecnie przez jego żonę Ritę. To studio nagrań, sala prób, sklep i tłocznia płyt winylowych.

Kingston, 22-24 grudnia

Trench Town – małe muzeum zlokalizowane w historycznym podwórzu, gdzie mieszkali w biedzie młodzi Bob i Rita Marley.
Tutaj powstało „No Woman No Cry” i Boba przygoda z muzyką.

Whapping Thursdays / Weddy Weddy / Mohito Mondays / Boasy Thursday / Uptown Mondayz – 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.

Devon House – to okazała posiadłość pierwszego czarnoskórego milionera od czasu zniesienia niewolnictwa. My zapoznamy się
z krótką historią tego miejsca, a głównym celem odwiedzin są wspaniałe lody, które National Geographic w swoim rankingu uplasowało na czwartym miejscu listy najlepszych lodów na świecie!

Dub Club – jedna z najznakomitszych imprez DUB and Roots Reggae na Jamajce odbywająca się w każdą niedzielę w przepięknie
położonej willi u styku Kingston i Gór Błękitnych, impreza-legenda.

Gory Blekitne, 24-27 grudnia, 3 noclegi
Góry Błękitne to zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz roślinność zachwycająca różnorodnością
form i gatunków. To także raj dla miłośników ptaków, które występują tutaj w zadziwiającej liczbie gatunków oraz wielbicieli kolorowo umalowanych przez naturę, licznych odmian motyli. Wiele gatunków
występujących tu roślin i zwierząt możemy spotkać wyłącznie na Jamajce, nie występują one w innych
miejscach na świecie. W górach zobaczymy:

Święta Bożego Narodzenia – spędzimy w górach wraz z naszymi jamajskimi przyjaciółmi, dla chętnych
zorganizujemy wyjście do jednego z kościołów chrześcijańskich.

Rasta Camp – zlokalizowana wysoko w górach wioska ok. 30 rastafariańskich rodzin, które zbudowały
samowystarczalne, niezależne od zdobyczy cywilizacji społeczeństwo. W soboty Rasta Camp obchodzi szabas
i przez cały dzień odbywają się świąteczne wydarzenia, jak recytowanie biblii, granie na bębnach i taniec przy
świętym ogniu. Idziemy w sobotę.

Holywell National Park – 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.

Plantacja Blue Mountain Caffee – uznawanej przez smakoszy za jedną z najlepszych na świecie gatunków małej
czarnej. Zobaczymy proces produkcji od chwili zasadzania ziaren w ziemi, aż po orzeźwiający łyk gorącej kawy.

Ocho Rios, 27-29 grudnia, 2 noclegi

Dwa dni spędzimy w popularnym turystycznie Ocho Rio, gdzie skupimy się najbardziej na nocnych imprezach i codziennym życiu miasta. Zrobimy zakupy na lokalnym bazarze, zjemy smakołyki z przydrożnego
grilla i doświadczymy życia jamajskiej ulicy. Ocho Rios posiada bardzo dużo okolicznych atrakcji i wydarzeń i jest to idealne miejsce do spontanicznego zwiedzania, którego program ustalimy sobie z uczestnikami
już na Jamajce. Tutaj będziemy mieli także czas na realizację indywidualnych zachcianek uczestników.

Treasure Beach, 29 grudnia - 2 stycznia, 4 noclegi

Treasrue Beach to urocza wioska na południowym wybrzeżu, na tyle bezpiecznie oddalona od dużych kurortów i hoteli
All Inclusive, iż do dziś pozostała perłą na mapie prawdziwej, oryginalnej, rzeczywistej i niezmienionej przez masową turystkę
Jamajki. Powolne życie w tej rybackiej wiosce dzielą miedzy sobą sympatyczni mieszkańcy i społecznie dojrzali turyści, którzy
znaleźli tutaj naturalne oblicze Jamajki, spokój, relaks i przyjacielskie relacje z lokalną społecznością.

Sylwester, skok w Nowy Rok w Treasure Beach – Sylwestrową zabawę spędzimy w bardzo popularnej na Jamajce restauracji
Jack’s Sprat, która każdego roku przygotowuje wspaniałą imprezę z muzyką na żywo, ogniskiem na plaży, sztucznymi ogniami
i wspólnym odliczaniem do godziny zero.

Treasure Beach, 29 grudnia - 2 stycznia, 4 noclegi

Pelican Bar – Jednym z najbardziej oryginalnych punktów na trasie naszej morskiej atrakcji będzie przystanek w barze na Morzu
Karaibskim, który jest oddalony o parę kilometrów od lądu, przez co dostać się tutaj można wyłącznie łodzią.

YS Falls – Naturalne wodospady, które tworzy 7 połączonych ze sobą kaskad na krystalicznie czystej rzece wijącej się wśród niezliczonych gatunków drzew, krzewów i pnączy. Możemy tu skakać do wody, pływać w naturalnie wyrzeźbionych basenach, zjeżdżać
na długiej linie ponad spienionym nurtem rzeki i zrelaksować się na miękkiej trawie przy akompaniamencie ptasiego chóru.

Fabryka Rumu Appleton – w destylarni tej odbędziemy około godzinną wycieczkę edukacyjną, podczas której poznajemy historyczny oraz
współczesny sposób produkcji tego najpopularniejszego na Karaibach trunku. Na koniec weźmiemy udział w degustacji wybornych alkoholi.

Cena imprezy i warunki finansowe

Cena dwutygodniowej wprawy dla jednej osoby wynosi 2700 USD/osoba.
W cenę wyprawy wliczone są następujące pozycje programu:
• Bilety lotnicze na całej trasie Warszawa – Montego Bay – Warszawa, lub z innego miejsca na świecie,
• Wszystkie wycieczki i atrakcje wymienione w punkcie o wycieczkach (transport, przewodnicy,
bilety, noclegi),
• Opieka polskiego przewodnika przez cały okres pobytu na Jamajce,
• Wszystkie noclegi,
• Transport busem wyczarterowanym wyłącznie na nasze potrzeby.
W cenę wyprawy nie są wliczone:
• Wyżywienie, ok 25-35 USD na każdy dzień pobytu,
• Wydatki własne uczestników,
• Dodatkowe wycieczki nie objęte programem,
• Każdy z uczestników zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie turystyczne od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków, koszt 120-300 PLN.

Warunki Platnosci

• Zaliczka 150 USD – rezerwuje miejsce na liście uczestników, decyduje kolejność wpłaty zaliczek,
• Pierwsza transza 1800 USD – wpłata na rachunek bankowy po skompletowaniu grupy. Po dokonaniu tej wpłaty wystawiamy bilety
lotnicze i opłacamy hotele,
• Druga transza 700 USD: płatna gotówką na Jamajce w dniu przylotu.
Płatności pierwszej 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. Jeżeli wyjazd nie dojedzie do skutku z winy organizatora, otrzymacie zwrot całości zaliczki. Jeżeli zrezygnujecie z wyjazdu, a na to miejsce znajdzie się inny chętny, także oddamy całość zaliczki.

Przelot z Polski na Jamajkeę

W cenie wyprawy proponujemy Państwu bezpośredni przelot z Polski na Jamajkę na trasie Warszawa – Montego Bay – Warszawa,
lub inne połączenie jeśli w chwili skompletowania grupy nie będzie odpowiednich biletów. Jeżeli chcesz rozpocząć swoją podróż
z innego miejsca w Polsce lub na świecie, prosimy o taką informację przy zgłoszeniu. Transport z Polski na Jamajkę odbywa się bez
przewodnika, z Waszym pilotem spotykacie się na lotnisku na Jamajce.

Zgloszenia oraz informacje
Co dalej?
Osoby zainteresowane wyprawą prosimy o przesłanie maila wraz informacją: Imię i nazwisko
oraz numer telefonu do kontaktu. Prosimy zaznaczyć wyraźnie w zgłoszeniu ilu osób dotyczy.
W odpowiedzi otrzymają Państwo bardziej szczegółowe informacje oraz dalsze instrukcje
dla zdecydowanych uczestników.
info@najamajke.pl
Informacje telefoniczne/WhatsApp:
Tomasz Łada: +18 763 813 804
Skype: ladatomek
Agnieszka Białoń: +48 504 176 424

