
  

 

JAMAJKA, Wyprawa Muzyczna, 18 stycznia – 01 luty 2023. 

Min 20 atrakcji turystycznych, 14 noclegów, 6 miast, 5 nocnych 

imprez, festiwal reggae Rebel Salute. Zapraszamy Singli, pary i grupy przyjaciół.  

Co się wydarzy?  

Data i scenariusz wyprawy zostały dobrane tak, aby w programie znalazł się najlepszy naszym zdaniem 

festiwal reggae na Jamajce „Rebel Salute”. Spędzimy na nim dwie noce i to dosłownie, gdyż muzyka na żywo jest 

grana tutaj nawet do 10 rano dnia następnego, non stop przez całą noc w piątek i sobotę. Pozostałe dwanaście dni 

spędzimy w na wycieczce objazdowej niemalże dookoła Jamajki, a podczas niej będziemy kolekcjonować 

najlepsze muzyczne doświadczenia w postaci kultowych imprez, legendarnych miejsc i spotkań z popularnymi 

artystami.  

Tłem do naszych muzycznych odkryć staną się najlepsze atrakcje turystyczne Jamajki. Wybraliśmy je 

zarówno spośród najpopularniejszych i modnych miejsc jak i oddalonych od masowej turystyki kulturowych i 

naturalnych skarbów Wyspy. Zostawiamy też sporo miejsca na spontaniczne wydarzenia, spotkania i imprezy, 

które się pojawią zaraz przed lub w trakcie imprezy. Zapraszamy na Muzyczną Wyprawę na Jamajkę – styczeń 

2023.  

 

Jak wygląda taka wyprawa? 

Podczas dwutygodniowego pobytu będziemy się przemieszczać po całej Jamajce, zmieniając miejsce 

zakwaterowania co parę dni oraz zwiedzając najciekawsze atrakcje danego regionu. Pierwszy tydzień to dość 

intensywna w atrakcje turystyczne, imprezy i wydarzenia część wyprawy, w drugiej połowie zaś będziemy mieli 

więcej wypoczynku i rzadszą zmianę noclegów, spędzimy więcej dni na plaży. Po Jamajce będziemy się poruszać 

wyczarterowanym na wyłączność busem, być może zdarzy nam się wycieczka publicznym transportem 

zbiorowym na jedną z wycieczek bez bagaży.  

 

Dla kogo jest ta wycieczka?  

Na Muzyczną wyprawę zapraszamy wyłącznie osoby pełnoletnie, zapraszamy pary, grupy znajomych i singli 

podróżujących w pojedynkę. Wycieczka będzie obfitować w imprezy, życie nocne i głośne koncerty, spodoba się 

więc tym, którzy mają ochotę na dobrą zabawę. Nasz pomysł na Jamajkę to pokazanie Wam jej prawdziwego 

oblicza, doświadczanie rzeczywistej kultury i zwiedzanie miejsc także poza wydeptanymi szlakami turystycznymi.  

 

Gdzie śpimy?  

Noclegi zaplanowaliśmy w dwuosobowych pokojach, uczestnicy podróżujący w pojedynkę zostaną 

zakwaterowania z inną osobą tej samej płci. Śpimy w dobrej jakości domach gościnnych, prywatnych willach lub 

hotelach wybranych ze średniej półki cenowej jamajskiej oferty noclegowej. Priorytetem był dobór lokalizacji, tak 

abyśmy w miejscowościach plażowych byli ulokowani na samej plaży lub nie dalej niż 5 minut spacerem do niej. 

Podczas festiwalu chcemy dość na piechotę do hotelu, w Kingston lubimy być w bezpieczniejszych dzielnicach, a 

w Górach Błękitnych hotel sam w sobie jest już atrakcją turystyczną. W hotelach nie będziemy spędzać zbyt wiele 

czasu, większość dnia będziemy zwiedzać.  

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYPRAWY ZNAJDUJE SIĘ NA NASTĘPNEJ STRONIE 



PROGRAM WYPRAWY MUZYCZNEJ 18 styczeń do 01 luty 2023 

 

Wszystkie wymienione powyżej atrakcje zawarte są w cenie wyprawy i nie wymagają dodatkowych nakładów 

finansowych ze strony uczestników. Cena nie zawiera wyżywienia.  

Data: Noclegi: Program dnia: Lista atrakcji turystycznych: 

Wed 
18.01 

Negril 
Lądowanie grupy w Montego Bay na Jamajce, 
transfer do Negril ok 1,5h, zakwaterowanie.  

• Transfer Lotnisko – Negril  

Thu 
19.01 

Negril 
Cały dzień w Negril, zakwaterowanie max 5 min 
spacerem do głównej plaży 7 Mile Beach.  

• 7mile Beach,  

• Rick’s Caffe,  

• Impreza nocna  

Fri 
20.01 

Priory 
Przejazd z Negril do Ocho Rios, po drodze 
zwiedzanie 2 atrakcji, zakwaterowanie na 2 noclegi  

• Jaskinie Green Grotto 

• Rebel Saulute dzień1 

Sat 
21.01 

Priory 
Po pierwszej nocy festiwalu i późnym śniadaniu 
spędzimy dzień na plaży Runaway Bay, zmieścimy 
też dodatkowe atrakcje  

• Plaża Runaway Bay  

• Rebel Salute dzień 2 

Sun 
22.01 

Galina 
Po dwudniowym festiwalu pojedziemy odpoczywać 
całodniowy odpoczynek do oddalonej o ok 40 min. 
Galiny.  

• Impreza własna na terenie 
hotelu.  

Mon 
23.01 

Treasure 
Beach 

Tego dnia przejedziemy całą Jamajkę z północnego 
na południowe wybrzeże do uroczej wioski 
Treasue Beach.  

• Mauzoleum Boba Marleya  

Tue 
24.01 

Treasure 
Beach 

Cały dzień na wiosce, plażowanie, życie nocne, 
relaks i wypoczynek.  

Dzień bez planu 

Wed 
25.01 

Treasure 
Beach 

Wycieczka łodzią po Morzu Karaibskim i Rzece 
Black River pełnej krokodyli.  

• Pelican Bar 

• Black River Safarii 

Thu 
26.01 

Treasure 
Beach 

Całodniowe zwiedzanie okolic Treasure Beach 

• Fabryka Rumu Appleton,  

• Wodospady YS Falls 

• Aleja Bambusowa  

Fri  
27.01 

Góry 
Błękitne 

Przejazd z Treasure Beach w Góry Błękitne, 
impreza nocna w Irish Town w Górach.  

• Irish Town w Górach.  

Sat 
28.01 

Góry 
Błękitne  

Cały dzień zwiedzanie atrakcji górskich, spacery i 
odpoczynek w uroczym hotelu RafJam.  

• Plantacja Kawy Blue Mountains.  

• Rasta Camp  

Sun 
29.01 

Kingston Przejaz z Gór Błękitnych do Kingson,  

• Dwontown Kingson, murale. 

• Sound system federation,  

• Dub Club –impreza Roots 
Reggae  

Mon 
30.01 

Kingston  Atrakcje Kingston – cały dzień  

• Muzeum Boba Marleya 

• Trench Town Culture Yard, 

• Studio Nagrań (Tuff Gong lub 
inne) 

• Uptown Mondays – impreza 
Dancehall  

Tue 
31.01 

Montego 
Bay/Kin 

Przejazd z Kingston do Montego Bay, po drodze 
zwiedzanie atrakcji turystycznych. UWAGA:w tym 
dniu możliwa zmiana planów, jeśli będziemy 
potrzebowali dodatkowego dnia w Kingston na 
muzyczne spotkania.  

• Dunn’s River Falls* 

• White River Rafting*, 
* lub dodatkowe atrkacje 
Kingston.  

Wed 
01.02 

Montego 
Bay 

Ostatni nocleg w Montego Bay, zwiedzanie 
lokalnych atrakcji  

Dzień bez planu   



OPIS ATRAKCJI 

    

REBEL SALUTE FESTIVAL Najpopularniejszy na Jamajce, dwudniowy festiwal reggae na który otrzymacie 

standardowe karnety w ramach ceny wycieczki. Za dopłatą ok 150 USD możecie otrzymać karnety VIP dające 

dostęp do poszerzonej infrastruktury festiwalu oraz możliwość osobistego poznania artystów i osobistości branży 

muzycznej. Impreza organizowana jest od blisko 30 lat przez wokalistę Tony Rebela i przedstawia absolutną 

czołówkę jamajskich gwiazd muzyki reggae i okolic. Codziennie występuje kilkudziesięciu wykonawców. 

To chyba jedyny festiwal, na którym koncerty trwają od popołudnia do późnego poranka dnia następnego.  

 

IMPREZA DANCEHALLOWA Weźmiemy udział w jednej z kultowych ulicznych imprezach Kingston 

(Uptown Mondays, Boasy Tuesdays, Weddy Wednesdays...) w wybornym, dancehalowym towarzystwie. 

Będziemy mieli okazje obejrzeć najlepszych tancerzy i ekipy w swoim żywiole, a przy odrobinie szczęścia być 

może spotkać też któregoś ze znanych dancehallowych artystów.  

 

DUB CLUB  Jedna z najznakomitszych imprez dub, roots regge na Jamajce odbywająca się w każdą niedzielę w 

przepięknie położonej willi u styku Kingston i Gór Błękitnych.  (drinki nie są wliczone w cenę atrakcji)  

 

TUFF GONG RECORDING STUDIO Legendarny kompleks muzyczny w Kingston założony przez Boba 

Marleya, a zarządzany obecnie przez jego żonę Ritę. To studio nagrań, sala prób, sklep muzyczny i tłocznia płyt 

winylowych. Nagrywa tu nie tylko rodzina Marleya, ale równiez gwiazdy z całego świata, by wymienić albumy 

„Journey to Jah” Gentlemana czy pamiętny „The Miseducation of Lauryn Hill”. Dopuszczamy zamiany tego studia 

nagrań na inne znane i kultowe studio nagrań.  

 

ORANGE STREET Jedno z najważniejszych historycznych miejsc na muzycznej mapie Kingston. Kiedyś ulica 

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 tę historię przypominają murale reggae i wciąż 

funkcjonujący sklep z winylami Rockers International. 

 

GREEN GROTTO CAVE Kompleks jaskiń będący geologiczną i historyczną ciekawostką. Duże groty, wąskie 

korytarze, podziemne stawy i strumienie, nietoperze oraz spora dawka opowieści o ukrywających się tam przed 

kolonialnym uściskiem mieszkańcach i zbiegłych niewolnikach.  

 

WODOSPADY DUNN’S RIVER To zdaniem wielu miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić i opinia ta ma 

mocne uzasadnienie. Są to największe, niezwykle malownicze i najbardziej popularne wodospady na Jamajce, 

symbol, ikona i duma Wyspy. Miejsce to ma świetnie rozwiniętą infrastrukturę i oprócz orzeźwiających kąpieli i 

piękna samych wodospadów, znajdziecie tutaj restauracje, miejsca z pamiątkami, ogród botaniczny i miejsce do 

wodnych zabaw dla dzieci. Stąd przywieziecie jedne z piękniejszych zdjęć Waszego urlopu na Jamajce.  

 

RASTA CAMP Położona wysoko w górach wioska ok. 30 rastafariańskich rodzin, które zbudowały 

samowystarczalne, niezależne od zdobyczy cywilizacji społeczeństwo. 

 



PLANTACJA KAWY BLUE MOUNTAIN 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. Wszystko to w otoczeniu cudownych widoków z Gór Błękitnych.  

 

RED LIGHT DISTRICT - To mała, typowa jamajska górska wioska położona blisko naszego miejsca 

zakwaterowania w Górach Błękitnych. Spędzimy jeden wieczór w towarzystwie jej mieszkańców, którzy chętnie 

zaproszą nas do wspólnego biesiadowania i szklaneczki jamajskiego rumu. 

 

TRENCH TOWN CULTURE YARD Jest legendarnym miejscem zarówno w życiorysie Boba Marleya jak i 

historii światowego Reggae. To tutaj młody Robert Nasta Marley zainteresował się muzyką, poznał swojego 

pierwszego mentora i odkrył w sobie powołanie artystyczne. Poznamy historię narodzin największych legend 

Jamajskiej muzyki.  

 

MUZEUM BOBA MARLEYA  Hope Road 56 to najbardziej znany adres pocztowy na Jamajce. Tutaj mieści się 

legendarny dom Boba Marleya i oryginalna siedziba jego studia nagrań Tuff Gong. To bardzo popularne muzeum 

stanowi świetny punkt edukacyjny na trasie naszej wyprawy. 

 

DEVON HOUSE Posiadłość Devon House w Kingston została zbudowana w 1881 roku przez pierwszego 

czarnoskórego milionera na Jamajce. Tutaj zjemy, według rankingu National Geographic - jedne z najlepszych 

lodów na świecie. (aktualnie jest tam remont, jeśli nie zostanie ukończony do czasu wycieczki, opuścimy tą 

atrakcję)  

 

ART. EVOLUTION Na Fleet Street i Dwontown Kingson zobaczymy przepiękną uliczną galerię murali, która 

powstaje już od 6 lat i jest częścią międzynarodowego projektu zrzeszającego artystów grafików z całego świata. 

Murale zmieniły emanującą beznadzieją, szarą i depresyjną ulicę getta w wielką, kolorową galerię sztuki ulicznej, 

przywracając jednocześnie uśmiechy na twarzach jego mieszkańców. 

 

WODOSPADY 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 luk skorzystać z dodatkowo płatnego zjazdu na linie. Tutaj też zjemy 

obiad przed naszą kolejną atrakcją.   

 

BLACK RIVER SAFARII Zobaczymy występujące tutaj dość licznie krokodyle, wiele gatunków dzikich ptaków 

i zjawiskowe namorzyny, drzewa i porosty. Black River z jej dorzeczami, jest najdłuższą rzeką na Jamajce.   

 

PELICAN BAR Jednym z najbardziej oryginalnych punktów na trasie naszych wodnych atrakcji będzie 

przystanek w barze na Morzu Karaibskim, który jest oddalony o parę kilometrów od lądu, przez co  dostać się tutaj 

można wyłącznie łodzią.  

 

PLANTACJA MARIHUANY Podczas godzinnego zwiedzania plantacji marihuany poznamy proces jej uprawy 

począwszy od sadzenia nasion po finale zbiory. Rozprawimy się ze wszystkimi stereotypami na temat tej używki, 



poznamy jej znaczenie i pozycję w jamajskiej kulturze oraz dowiemy się, co o niej sądzą Jamajczycy którzy 

marihuany nie palą. 

 

FABRYKA RUMU APPLETON W destylarni tej odbędziemy około półtoragodzinną wycieczkę edukacyjną, 

podczas której poznajemy historyczny oraz współczesny sposób produkcji tego najpopularniejszego na Karaibach 

trunku. Na koniec weźmiemy udział w degustacji wybornych alkoholi marki Appleton.  

 

7MILE BEACH to jedna z najpiękniejszych plaż na Jamajce. Około 10 km białego piaszczystego wybrzeża z 

licznymi atrakcjami i życiem nocnym. Zakwaterujemy się nie dalej niż 5 minut spacerkiem lub na samej Plaży 

Siedmiomilowej.  

 

RICK’S CAFE  Chyba najsłynniejsza restauracja 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 

spektakularne zachody słońca oraz skoki z różnej wysokości klifów wprost do szafirowego Morza Karaibskiego.  

Oprócz wymienionych atrakcji będziemy organizowali spontanicznie własne imprezy, ogniska na plaży oraz 

dodatkowe atrakcje dla chętnych.  

 

OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL. Kilka miesięcy po zakończeniu naszej wyprawy zapraszamy Was na 

spotkanie do Ostródy. Na największym polskim festiwalu reggae będziemy mogli się zebrać ponownie na wspólną 

zabawę i powspominać Jamajkę celebrując jej kultlurę w Polsce.  W cenie wycieczki mamy dla Was karnety VIP 

na ten festiwal, który uprawnia do wstępu i zabawy w strefie ograniczonej.  

 

 

BILETY LOTNICZE 

Bilety lotnicze nie są wliczone w cenę wycieczki, każdy kupuje sobie bilety sam, my je chętnie dla Was 

wyszukamy i podpowiemy najlepsze rozwiązania. W naszych wycieczkach biorą udział Polacy z całego świata, 

jeśli więc chcesz abyśmy wyszukali Ci najlepsze bilety lotnicze, napisz nam w jakim kraju i na jakim lotnisku jest 

Ci najlepiej rozpocząć podróż, wspólnymi siłami coś znajdziemy. Najpopularniejszy i najwygodniejszy lot z Polski 

można znaleźć w liniach lotniczych www.Condor.com  z Warszawy do Montego Bay w dniach 18.01-01.02.2023, 

dokładnie w naszych datach.  Lotnisko docelowe Montego Bay, Jamajca symbol lotniska: MBJ. Jeśli chcesz 

abyśmy pomogli Ci w poszukiwaniach biletów lotniczych, proszę napisz z jakiego miasta najlepiej jest Ci 

rozpocząć podróż. Przyda się także ifnormacja czy możesz podróżować przez USA i Kanadę (szczepienia i inne 

przepisy)  

 

CENA WYCIECZKI  

Cena wycieczki wynosi 2200 USD + bilet lotniczy.  

Dopłata do pokoju jednoosobowego + 450 USD.  

Cena zawiera: Wszystkie noclegi, wszystkie atrakcje programowe, pełen transport wyczarterowanym busem, 

obsługa polskojęzycznego przewodnika w całym czasie trwania wyprawy.  

Cena nie zawiera: biletu lotniczego ani wyżywienia (wyżywienie min. 30 USD/dzień).  

 

 

http://www.condor.com/


 

 

ZGŁÓSZENIA I KONTAKT 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia mailowe na adres t.lada@najamajke.pl.  

Informacje dodatkowe: WhatsApp: Tomasz Łada, 1876 381 3804. Prosimy nie wpłacać zaliczki bez 

wcześniejszego kontaktu.  

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Płatność 1 - zaliczka 200 USD/osoba. Zaliczka rezerwuje miejsce w wyprawie i jest równoznaczna z przyjęciem 

wzajemnych zobowiązań wynikających z tego ZGŁOSZENIA/UMOWY, zarówno przez uczestnika imprezy jak i 

organizatora. Zwrot zaliczek: W przypadku konieczności odwołania wyprawy z przyczyn zewnętrznych takich jak 

kryzysy, ograniczenia pandemiczne czy działania wojenne, zaliczka nie zostanie zwrócona, ale można ją będzie 

wykorzystać w innym terminie na dowolną wycieczkę objazdową organizowaną przez naJamajke.pl w przyszłości. 

Jeżeli wyjazd nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie organizatora, organizator zwróci całość zaliczki 

w takiej samej walucie jakiej została ona wpłacona. Jeżeli uczestnik wyjazdu zrezygnuje z udziału w imprezie po 

wpłacie zaliczki, zwrócimy mu całość zaliczki, jeżeli na jego miejsce znajdziemy innego chętnego.  

Płatność 2 – przelew 1100 USD/osoba. Płatna do końca Grudnia 2022.   

Płatność 3 – gotówka 800 USD/osoba. Płatna gotówką na Jamajce w pierwszym dniu wycieczki. Jeśli wolisz 

dokonać płatności przelewem, możesz to zrobić ale nie później niż na 5 dni roboczych przed przylotem na Jamajkę.  

 

DANE DO PRZELEWU: 

Revolut Bank 

Tomasz Lada, ul Marii Konopnickiej 16 m 52,  26-110 Skarzysko-Kamienna, PL 

Wpłaty w PLN: 23 2910 0006 0000 0000 0260 4706. Wpłąty w walucie PLN po przeliczeniu ceny wycieczk z 

USD na PLN po kursie zakupu waluty w Narodowym Banku Polski w dniu dokonania przelewu. Kurs można 

sprawdzić tutaj: www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html  

Wpłaty w USD, EUR: IBAN: LT59 3250 0971 2853 0894 

BIC/SWIFT: REVOLT21 

Przelewy z Revoluta: @tomas2xft, tel 1876 381 3804.  

 

Organizator Wycieczki: Treasure Beach Tourist Information, Calabash Bay PA, Treasure Beach, St. Elizabeth, 

Jamaica. Tel. 1876 381-3804, email: office@treasurebeach.info lub t.lada@najamajke.pl  

 

 

Wycieczkę poprowadzą licencjonowani przewodnicy: Agnieszka Białoń oraz Tomasz Łada.  

Kontakt: t.lada@najamajke.pl, tel/WhatsApp: +1876 381-3804.  
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