
 WYPRAWA ŚLADAMI  

          BOBA MARLEYA 

“WAKE UP AND LIVE” 
 

"One good thing about music,  

when it hits you, you feel no pain." 

Bob Marley “trench town rock” 

 

Czas:  

2-16 luty 2016 

Miejsce:  

Negril, Kingston, Treasure Beach 

Ilość osób:  

max 10 osób               

 

Obudź się Siostro i Bracie, i wyrusz z nami w bajeczną karaibską podróż 

śladami Boba Marleya. W trakcie dwutygodniowego pobytu na Jamajce 
odwiedziemy miejsca związane z życiem i twórczością jednego z jej 

najznamienitszych synów - króla reggae. Zaczniemy od zachodniego 
wybrzeża – Negril – słynącego z pięknej plaży o białym piasku, 

poszukiwaczom adrenaliny proponujemy tu skoki wprost do mieniącego 
się wszelkimi odcieniami błękitu morza karaibskiego z kilkunasto 

metrowych klifow zaadaptowanych na potrzeby sławnej restauracji 
Rick’sCafe. Wspólnie z Jamajskimi Siostrami i Braćmi w stołecznym 

Kingston damy się ponieść wibracjom płynącym z głośników w trakcie 
koncertów i imprez zwiazanych z celebracją urodzin mistrza. Żeby 

zrozumieć, co to znaczy “Mystic Vibe” przeniesiemy się w objęcia Gór 
Błękitnych, to tu sącząc kawę, którą uprzednio zerwiemy z krzaka …(no 

prawie) zagłębimy się w rastafariańskiej filozofii w czym pomogą nam 
mieszkańcy Rasta Camp. 

 



 
Następnie wyruszymy na południowe wybrzeże do spokojnego Treasure 

Beach gdzie czas upłynie nam m.in. na kontemplacji wiejskiego 
jamajskiego życia, poszukiwaniu delfinow i krokodyli , wycieczkach w 

krainę oszałamiających wodospadów czy kosztowaniu wybornego rumu 
którego proces powstawania objaśnią nam wykwalifikowani jamajscy 

znawcy z fabryki rumu Appleton. W czasie wyprawy będziemy mieli 
okazję poznać zarówno Jamajkę opisaną w przewodnikach turystycznych 

jak i tę z dala od popularnych szlaków – dziką, surową i pełną 
kontrastów. Tak więc: jeżeli masz dosyć szarej codzienności, 

bezkrytycznego konsumpcjonizmu, jeżeli wydaje Ci się, że szukasz 
czegoś co uleczy Twoją duszę, jeżeli potrzebujesz spojrzeć na swoje życie 

z innej perspektywy albo poprostu przeżyć niezapomnianą przygodę - ta 
wyprawa jest dla CIEBIE. Zapraszamy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia starej statuy Marleya wykonane w Trench Town w styczniu i lutym 2015, 
obecnie znajduje się tam nowy pomnik. 

 

 
 

 

  

 



 

 

    WYCIECZKI I ATRAKCJE  

 

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

 celebracja urodzin Boba Kingston/Negril 

 Hope Gardens, ogród botaniczny w Kingston 

 Bob Marley Museum 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. 

 Mauzoleum Boba Marleya w Nine Mile – najbardziej znana 
jamajska wieś za sprawą miejsca urodzenia, młodości   
i pochówku Boba Marley’a w dn. 21 maja 1981 roku. Od 
tamtej pory to miejsce odwiedzane przez tłumy fanów z 
całego świata. 

 Trench Town Culture Yard – małe muzeum zlokalizowane  
w historycznym podwórzu, gdzie mieszkali w biedzie młodzi 
Bob i Rita Marley. Tutaj powstało “No Woman No Cry”.  
W sercu najsłynniejszego getta Trench Town można 
zobaczyć to wszystko, co ukształtowało rewolucyjne 
myślenie króla reggae. W tym niepozornym miejscu Peter 
Tosh, Bunny Wailer i Bob Marley założyli The Wailers. 

 



 

 

 

    WYCIECZKI I ATRAKCJE  
 

 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. Nagrywa tu nie tylko rodzina Marley’a, ale również 
gwiazdy z całego świata, by wymienić albumy “Journey to Jah” 
Gentlemana czy pamiętny “The Miseducation of Lauryn Hill”. 
 

 3 dniowa (2 noclegi) wycieczka w Góry Błękitne 
 

 Plantacje Blue Mountain Caffee, kawy uznanej za smakoszy za 
jedną z najlepszych na świecie. 
 

 Rasta Camp – społeczność Rastafarian, żyjąca w zgodzie z naturą 
i głoszoną przez siebie  filozofią  Rastafarianizmu. 
 

 Hollywel National Park – park narodowy położony na wysokości 
900m n.p.m., z trasami trekkingowymi o różnej trudności i długości. 
Podczas godzinnego spaceru poznamy bogactwo lokalnej 
roślinności, ptaków i wspaniałych górskich widoków. 
 

 Wycieczka łodzią rybacką po Morzu Karaibskim oraz dzikiej rzece 
Black River. Podglądanie życia krokodyli, delfinów i innych 
przedstawicieli jamajskich braci mniejszych.  

 



  

 

    WYCIECZKI I ATRAKCJE  
 
 
 

 Pelican Bar – uroczy bar na rafie głęboko w Morzu Karaibskim 
bez dostępu do lądu, jeden z najbardziej niezwykłych barów na 
świecie wg „National Geographic” – coś podobnego mogli 
stworzyć tylko Jamajczycy. 
 

 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 
 

 Bamboo Avenue - zabytkowa aleja bambusowa z czasów 
niewolnictwa  
 

 Fabryka jamajskiego rumu Appleton z nieograniczoną degustacją 
jego kilkunastu rodzajów  
 

 Rick’s Café – legendarny, pierwszy publiczny bar/restauracja  
w West End cliffs. Od ponad 40 lat cieszy się opinią najlepszego 
miejsca do podziwania zachodów słońca w Negril…to tu amatorzy 
adrenaliny mogą skakać z najwyższych klifów, zaś spokojniejsi 
turyści mocząc się w basenie popijać drinki z parasolkami. 

 



  

 

    WYCIECZKI I ATRAKCJE  
 
 
 

 Dub Club – kultowy klub u podnóża gór, otwarty tylko w niedzielę, 
doświadczymy tu nie tylko wybornej muzycznej korzennej uczty ale 
też będziemy mieli okazję podziwiać jeden z najpiękniejszych 
widoków na morze swiateł stołecznego Kingston  
                                        

 Devon House – W budynku z 1881 r pierwotnie należącym do 
George’a Stiebel’a - pierwszego w historii czarnoskórego milionera 
mieści się słynna lodziarnia - takich lodów jak tu zjecie - nie 
serwuje nikt na świecie. 
 

 Impreza walentynkowa  –  Treasure Beach zawsze hucznie 
celebruje ten dzień, ale ostatecznie jego kształt będzie zależny od 
indywidualnych planów uczestników 

 



 

 

 

 

    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:  
 

 Little Ochie - wyborne świeże ryby i owoce morza serwowane 
wprost na plaży, miejsce uznawane przez smakoszy za jedno 
z lepszych na całej Wyspie  

 

 Lovers Leap - piękny punkt widokowy na stromo opadającym 
do morza klifie, związane z legendą o kochankach, którzy 
zamiast rozstania wybrali skok w przepaść  

 

 plantacja marihuany  
 

 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 I NOCLEGI 

 

Najwięcej czasu a co za tym idzie - nocy śpędzimy w: 
 
 

TREASURE BEACH -  

To prawdziwa perełka wśród uroczych jamajskich 
wsi. Niezmiernie gościnni i otwarci mieszkańcy 
witają każdego przyjezdnego z radością, 
pozwalając uczestniczyć mu w swoim codziennym 
życiu. Tutaj czas płynie powoli i spokojnie. Skąpana 
w słońcu wioska pulsuje w rytmie kojących 
dźwięków muzyki reggae, oczarowuje pozytywną 
energią Jamajczyków i piękną przyrodą. Pobyt w 
Treasure Beach uatrakcyjniają spontanicznie 
organizowane zabawy, tradycyjne jamajskie street 
party, koncerty, ogniska na plaży czy wieczorne 
opowieści snute w barach przy grze w domino.  Treasure Beach to miejsce odwiedzane przez 
podróżników pragnących odkryć prawdziwe oblicze Jamajki, poznać jej kulturę integrując się z 
mieszkańcami, obcować z pięknem natury i odpocząć od zgiełku popularnych kurortów turystycznych. 
Jamajka to nie tylko złociste plaże, malownicze widoki i dobra zabawa. To przede wszystkim styl 
życia, którego zasmakujemy w pełni w tym magicznym miejscu. Praktyczne aspekty pobytu zapewni 
nam kilka pobliskich restauracji, barów, sklepików, ulicznych straganów, handlarzy pamiątkami i Matka 
Natura. 
  

Zamieszkamy przy samej plaży, skąd wszędzie 
gdzie potrzeba dotrzemy w kilka minut 
spacerowym krokiem.  
Zatrzymamy się w bardzo praktycznym dla 
dalszych manewrów hotelu Golden Sand Beach 
Resort - To ośrodek położony na głównej plaży 
Treasure Beach w samym centrum wioski.  W 
jego często odwiedzanym przez kolibry ogrodzie 
znajduje się zadaszenie z hamakami, dodatkowe 
zewnętrzne prysznice, a w odległości kilku 
metrów plaża wraz z małą przystanią rybacką i 
ciepłe Morze Karaibskie z gładkim, piaszczystym 

dnem. W parę minut dostaniemy się do kilku sklepików i restauracji, wielu barów i imprezowni. 
Ponieważ w ośrodku spędzamy mało czasu, wybraliśmy dwuosobowe pokoje z podstawowym 
wyposażeniem, ale za to z bajeczną lokalizacją i wygodami na zewnątrz. Wyposażone są w wygodne 
łóżka, szafę, półki, stoliki oraz łazienkę z prysznicem i letnią wodą ogrzewaną przez słońce. Jest tam 
czysto i bezpiecznie. Za dodatkową opłatą chętni mogą zmienić pokój na standard z klimatyzacją, 
gorącą wodą i telewizorem lub zamieszkać w pokoju jednoosobowym.  
 

 

 

 

 



 

 

KINGSTON - to od zawsze muzyczna 

stolica Jamajki - miasto pełne artystów, studiów 
nagraniowych, wytwórni, zawsze pulsujące 
dźwiękami reggae. Odwiedzić Kingston to 
obowiązek każdego szanującego się fana 
karaibskich wibracji. Spędzimy tu czas, odwiedzając 
najbardziej kluczowe dla tematu wyprawy miejsca. 
Spotkamy niejedną gwiazdę jamajskiej muzyki, 
posmakujemy ulicznych sound systemów  
i spróbujemy wczuć się w Boba, nagrywającego  
w studio swe pieśni. Poczujemy na plecach oddech 
historii i u samego źródła przekonamy się, jak wygląda współczesna scena. Od Uptown Kingston 
do getta Trenchtown, od bogatych domów po budy z falistej blachy – wszystkie oblicza tego 
niezwykłego miasta. Jak śpiewał Alborosie w mega hicie „Kinston Town”: „To miasto twardzieli bez 
korony i tronu / rzuci cię na dechy dźwiękami dancehallu”. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÓRY BŁĘKITNE -  

to zapierające dech w piersiach 
widoki i krajobrazy oraz roślinność, 
zachwycającą różnorodnością form  
i gatunków. To także raj dla 
miłośników ptaków, które występują 
tutaj w zadziwiającej liczbie 
gatunków oraz wielbicieli kolorowo 
umalowanych przez naturę, równie 
licznych odmian motyli. Wiele 
gatunków występujących tutaj roślin 
i zwierząt to gatunki endemiczne-
możemy je spotkać wyłącznie na 
Jamajce, nie występują one w 
innych miejscach na świecie.  
 
 

 
 
 
 

Góry Błękitne mają bajkowy klimat, są 
mistyczne, majestatyczne i tajemnicze, 
przez co skłaniają do przemyśleń, 
kontemplacji i zadumy, wspierając 
wewnętrzny spokój, relaks i wyciszenie 
umysłu. Powietrze jest przepełnione 
zapachem kawy, ziół i kwiatów, a pogoda 
potrafi zmieniać się kilka razy w ciągu dnia. 
Góry te są zdecydowanie najchłodniejszym 
miejscem na Jamajce i być może tutaj 
nadarzy się jedyna okazja do przyodziana 
długich spodni i cieplejszej bluzy. 
Oba noclegi w górach spędzimy w jednym 
z baśniowo położonych i wtopionych w 
naturalny klimat gór niewielkich hoteli, o 
standardzie zbliżonym do pozostałych 
miejsc noclegowych wyprawy.  
 

 
 

 
 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGRIL  - to miejsce, które 

cierpi na bezsenność - północna 
plaża 7 mile beach, uznawana za 
jedną z 10 najpiękniejszych na 
świecie, mimo sąsiedztwa 
luksusowych hoteli jest plażą 
publiczną co oznacza że spotkasz 
tu: Jamajczyków w kolorowych 
skarpetach podciągnietych pod 
kolana, podróżujacych konno  
i oferujących wszelakie rozrywki, 
innych równie barwnie 
wyglądających lokalnych handlarzy 
owocami czy rękodziełem oraz 
hipisów,artystów i freaków z całego 
świata - tu karnawał trwa 12 
miesięcy a koncerty czołowych 
jamajskich muzyków należą do 
normy. Nad klifowym południem 
góruje słynna latarnia morska, 
liczne bary m.in Rick’s Cafe  
i prywatne pensjonaciki w kontrze 
do luksusowych hoteli północy. 

 
 

Informacje dotyczące koncertów pojawiają się na Jamajce z małym wyprzedzeniem ponieważ 
chcemy wybrać najlepsze wydarzenie zwiazane z celebracją urodzin Boba Marley’a i nastepnie 
dostosować do niego noclegi - nie podajemy informacji o zakwaterowaniu w Negril oraz 
Kingston.Podobnie jesli chodzi o szczegółowy plan wyprawy, przedstawimy go po zebraniu grupy  
i ogłoszeniu najatrakcyjniejszej oferty zwiazanej z 71 rocznicą urodzin Boba. 

 



  
 

 

 WARUNKI FINANSOWE 

 
Koszt wyprawy to 2560 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 wstępu, 
noclegi, przewodnicy) 

• Opieka organizatorów na wyłączność grupy podczas całego pobytu 
na Jamajce 

 
Dodatkowe koszty ponoszone przez uczestników: 
 

• Wyżywienie ok. 20-25 USD na dzień  

• 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 1200 USD – wpłata na rachunek bankowy po skompletowaniu grupy.  
II płatność 1210 USD – płatna gotówką pierwszego dnia pobytu na Jamajce 
 
Płatności 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. 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 

 

 

Szczegóły dotyczące przelotu będą znane kiedy zostanie zebrana grupa. Ponieważ 

nie ma bezpośredniego połączenia Polska – Jamajka, trasa przelotu wiąże się z 

przesiadką na jednym z europejskich lotnisk i prawdopodobnym noclegiem podczas 

międzylądowania w drodze na Jamajkę. W takim przypadku wszystkie noclegi oraz 

związane z nimi transfery  lotnisko-hotel są już wliczone w cenę wyprawy. Wyloty 

zazwyczaj organizowane są z Warszawy. Na życzenie uczestników, jeżeli będzie to 

możliwe, dobierzemy loty z innych lokalizacji na całym świecie. Wraz ze 

zgłoszeniem chęci udziału w wyprawie prosimy o podanie najdogodniejszego miasta 

wylotu. Sam przelot odbywa się bez przewodnika grupy, spotykamy się wszyscy na 

lotnisku na Jamajce. Ze względu na niestabilną ofertę linii lotniczych zastrzegamy 

sobie możliwość zmiany o +/- 1 dzień terminu wylotu.  

 

 

ZGŁOSZENIA  

ORAZ  

INFORMACJE 

 

Chęć uczestnictwa i pytania prosimy kierować na adres e-mail:  

info@najamajke.pl, tel: +18763813804 (Tomasz Łada) lub 792 312 096 (Wanda) 
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