Wyprawa na Jamajkę, pobyt 14 dni.
17 listopad – 1 grudnia 2014
Mała grupa, unikalny program.
Z radością przedstawiamy Wam propozycję autorskiej wyprawy z naJamajke.pl. Pojedziemy w małej,
kameralnej grupie aby doświadczyć prawdziwej i oryginalnej Jamajki. Podczas dwutygodniowego pobytu
poznamy jamajską kulturę, obyczaje, ludzi i piękną przyrodę. Zobaczymy znane i popularne atrakcje oraz
prawdziwie magiczne miejsca z dala od szlaków masowej turystyki. Miejscem naszego pobytu będzie
urocza, zaprzyjaźniona nadmorska wioska Treasure Beach na południowym wybrzeżu Jamajki. Mała
grupa uczestników i plastyczny scenariusz pozwolą nam na elastyczny i zindywidualizowany przebieg
wyprawy. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy będzie czuwał polskojęzyczny rezydent, pozostający
do wyłącznej dyspozycji grupy przez cały czas trwania pobytu na wyspie. Zapraszamy na unikalną
Jamajkę. One Love!

Miejsce pobytu
Treasure Beachwww.najamajke.pl: Treasure Beach
Naszym miejscem pobytu oraz 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.

Noclegi
Miejsce noclegu może ulec zmianie na miejsce o podobnych
walorach, gdyż do czasu zebrania grupy nie dokonujemy
rezerwacji.

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
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zlokalizowana jest w centralnym miejscu Treasure Beach, w odległości ok
200m od plaży i bliskim sąsiedztwie restauracji, barów i sklepów. Do
dyspozycji gości jest 6 dwuosobowych pokoi z łazienką z prysznicem. Nie
ma ogrzewanej wody, co na Jamajce jest standardem. Woda jest rześka
ale nie zimna. Budynek otoczony jest prywatnym ogrodem palmowym,
zaopatrzonym w grilla, miejsca do odpoczynku, hamaki, zewnętrzne
prysznice i werandy.

Podczas noclegu w Górach Błękitnych zatrzymamy się na dwie noce w uroczym domu gościnnym Mount
Edge usytuowanym na zboczu góry.

Wycieczki
Poniżej przedstawiamy listę wycieczek, miejsc i atrakcji jakie przewidzieliśmy w cenie wyprawy. Podczas
dwutygodniowego pobytu na Jamajce czekają nas trzy całodniowe wycieczki oraz jedna z dwoma
noclegami poza naszą wioską. Podczas poruszania się po wyspie będziemy korzystać z wynajętego na
wyłączność busa, rzadziej ze środków komunikacji zbiorowej. Oprócz wymienionych niżej wycieczek, dla
chętnych będą organizowane dodatkowe wycieczki i imprezy.
Zobaczymy następujące miejsca i atrakcje:
 Góry Błękitne/Blue Mountain
www.najamajke.pl: Góry Błękitne
 Plantacje uznawanej zajedną z najlepszych na świecie kawy Blue MountainCaffe
 Hope Garden, ogród botaniczny w Kingston
 Port Royal - dawna Stolica Jamajki, pierwszy i główny karaibski port w XVIIw z bogatą historią
 Muzeum Boba Marleya w Kingston
 Spacer i czas wolny w Kingston
 Wycieczka łodzią po morzu karaibskim i rzece Black River, podglądanie krokodyli i przy odrobinie
szczęścia dzikich delfinów. www.najamajke.pl: Boat Tour
 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
 BambooAvenue - zabytkowa aleja bambusowa z czasów niewolnictwa
 Fabryka jamajskiego rumu Aplleton z nieograniczoną degustacją jego kilkunastu rodzajów
www.najamajke.pl: St. Elizabeth Tour
 Wiele dodatkowych, spontanicznych atrakcji, wydarzeń oraz imprez.
 Niespodzianka organizatora.
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Pozostały czas spędzamy w Treasure Beach leniwie uczestnicząc w życiu wioski, każdy po swojemu lub
grupowo. Organizator jest do dyspozycji i dla chętnych będą organizowane dalsze atrakcje.

Pieniądze
Koszt wyprawy to 1990 EUR
W cenie wyprawy zawarte są:
 Bilety lotnicze na całej trasie podróży z Polski na Jamajkę
 Wszystkie noclegi.
 Transfery lotnisko-hotel-lotnisko
 Wszystkie wycieczki zpunktu o wycieczkach (transport, bilety, noclegi, przewodnicy)
 Opieka polskiego rezydenta na wyłączność grupy podczas całego wyjazdu
Dodatkowe koszty ponoszone przez uczestników:
 Wyżywienie ok. 20 EUR 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 100 EUR- rezerwuje miejsce na liście uczestników.
1 płatność 890 EUR – po skompletowaniu grupy na zakup biletów i rezerwację noclegów.
2 płatność 1000 EUR - płatna gotówką w dniu wylotu na Jamajkę lub pierwszego dnia na Jamajce
Płatności 1 oraz zaliczki można dokonać na rachunek bankowy w złotówkach po kursie zakupu waluty w
NBP. Płatność 2 wyłącznie gotówką w dniu przylotu na Jamajkę.
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
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odpowiadała, zwrócimy całość zaliczki. Jeżeli wyjazd nie dojdzie do skutku z przyczyn organizatora,
również zwracamy całość zaliczki. Po zakupie biletów lotniczych, zwroty zaliczek są niemożliwe.
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.

Rezerwacja miejsc i informacje
Chęć uczestnictwa i pytania prosimy kierować na adres e-mail: t.lada@najamajke.pl
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Najczęściej zadawane pytania organizacyjne:
Czy mogę pojechać na dłużej niż na 2 tygodnie?
Tak, proszę o zgłoszenie takiego zamiaru wcześniej. Wszystko ustalimy indywidualnie.
Czy na Jamajkę lecimy sami czy z przewodnikiem?
Sam przelot odbywa się bez udziału Waszego przewodnika, spotykamy się na Jamajce na lotnisku.
Czy mogę dolecieć na Jamajkę we własnym zakresie ?
Tak, jeżeli dotrzesz na Jamajkę w tym samym dniu co cała grupa, w przeciwnym razie należy doliczyć
dodatkowe koszty transportu z lotniska do hotelu. Jeżeli organizujesz transport we własnym zakresie,
cena wyprawy będzie niższa o ok. 800EUR
Ilu osobowe są pokoje, czy można zarezerwować pokój dla 1 osoby?
Zakwaterowanie jest w pokojach dwuosobowych. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju
jednoosobowym za dodatkową opłatą ok. 320 EUR.
Czy konieczna jest znajomość języka angielskiego?
Nie ma takiej konieczności. Podczas wycieczek z jamajskimi przewodnikami opiekun grupy będzie
tłumaczył ich wykłady oraz pozostaje do dyspozycji gości przez cały okres trwania wyprawy. Warto jest
jednak znać podstawy języka do codziennej komunikacji z Jamajczykami, stanowi to dodatkową atrakcję
wyjazdu.
Jak bardzo jesteśmy „przywiązani” do grupy podczas wyprawy?
Wycieczki po wyspie organizowane są dla całej grupy. Poza zorganizowanymi elementami wyprawy
każdy ma całkowitą swobodę i nie ma konieczności przebywania z grupą. W praktyce wygląda to tak, że
część osób trzyma się razem a część osób bardziej prywatnie albo z kimś innym. Chętnym na
indywidualne wypady pomożemy w ich zorganizowaniu. Nie jesteśmy zatem przywiązani do grupy,
bardziej do programu wprawy. Po naszej wiosce można się swobodnie poruszać i każdy robi to na co ma
aktualnie ochotę.
Co ze sobą zabrać? Czy jest Internet? Czy są bankomaty? Gdzie wymienić pieniądze? Jaki jest prąd i
gniazdka? Jak się przygotować? Jak wygląda przelot? Co na przejściu granicznym?
Wszystkie te informacje zostaną przesłane uczestnikom wyprawy odpowiednio wcześniej przed
terminem wylotu na wyprawę.
Jaka jest pogoda na Jamajce?
Świeci słońce.
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