ŚLADAMI BOBA MARLEYA
WYPRAWA OBJAZDOWA INSPIROWANA LEGENDĄ
29 STYCZNIA – 12 LUTEGO 2022
W SKRÓCIE:
77 urodziny Boba Marleya, ponad 20 atrakcji turystycznych, grupa do 16 osób dorosłych + kierowca, 4
różne miejsca noclegowe, 2 tygodnie na Jamajce, 1 przewodnik, wszystko zorganizowane.

SŁOWO OD ORGANIZATORA,
Postać Boba Marleya jest znana większości ludzi na świecie od wczesnych lat młodzieńczych.
To niewątpliwie najpopularniejszy Jamajczyk na Planecie Ziemia i postać, która wywarła
ogromny wpływ na dzisiejszy obraz światowej sceny muzycznej oraz samej Jamajki. Bob
Marley to prekursor nowego gatunku muzycznego, nieformalny bohater narodowy i jeden z
najwyższych autorytetów dzisiejszej Jamajki. Cieszy się on bezgranicznym szacunkiem
wszystkich środowisk społecznych Wyspy.
W tym miejscu pragnę przyznać, iż postać ta nie zawsze cieszyła się u mnie tak wielkim
uznaniem jak obecnie. Pomimo iż zawsze lubiłem jego piosenki, to mój osobisty stosunek był
podobny do opinii o innych popularnych gwiazdach światowej estrady. Widziałem go wtedy
bardziej jako produkt masowej popkultury niż bohatera, legendę i posłańca radosnej nowiny.
Wrodzony dystans do popularnych autorytetów i modnych trendów społecznych utrzymywał
mnie w tym przekonaniu aż do czasu mojej bezpośredniej przygody z Jamajką. A ona
całkowicie zmieniła moje wyobrażenie o tym zwykłym-niezwykłym człowieku z wielkim
sercem, który dokonał ogromnych zmian, nie tylko w muzycznym świecie, ale przede
wszystkim w ludzkich sercach.
Dzisiaj pragnę Was zaprosić na wyprawę „Śladami Boba Marleya”. Scenariusz i atrakcje tej
imprezy zostały zainspirowane jego życiem, twórczością, przekazem oraz moją własną drogą
ich odkrywania. Termin został dobrany tak abyśmy mogli złożyć temu Panu hołd i uznanie
podczas świętowania jego 76 urodzin w dniu 6 lutego 2022 roku. Oprócz najważniejszych
miejsc związanych z postacią Boba Marleya, odwiedzimy najlepsze atrakcje geograficzne,
historyczne i kulturowe Jamajki. Zobaczymy wiele popularnych turystycznie miejsc, lecz
najwięcej doświadczymy poruszając się własną drogą, poza ubitymi ścieżkami, często w
sposób spontaniczny reagując na napotkane okazje.
Zapraszam na Jamajkę,
Tomasz Łada

PROGRAM WYPRAWY
Poniżej prezentujemy Państwu szczegóły programu wyprawy „Śladami Boba Marleya” 2022.
Wszystkie koszty opisanych atrakcji zostały zawarte w cenie wyprawy i nie wymagają
dodatkowych nakładów finansowych ze strony uczestników.

TREASURE BEACH, 29.01 – 03.02 (sob-czw), 5 NOCLEGÓW
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 i rzeczywistej,
niezmienionej przez masową turystkę Jamajki. Powolne życie w tej rybackiej dzielą miedzy
sobą sympatyczni mieszkańcy i społecznie dojrzali turyści, którzy znaleźli tutaj spokój, relaks i
przyjacielskie relacje z lokalną społecznością.









Black River Safari – to jedna z najpiękniejszych atrakcji przyrodniczych, jakich
doświadczymy wyruszając wprost z naszej Plaży Skarbów na otwarte Morze Karaibskie,
gdzie przy odrobinie szczęścia spotkamy grupki zabawnie dokazujących delfinów.
Podczas ok. 6-cio godzinnej wycieczki oryginalną łodzią rybacką zobaczymy wiosce
naturę rzeki Black River, którą zamieszkują dzikie krokodyle, różnorodne gatunki
ptaków i bujna, kipiąca zielenią roślinność.
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.
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.
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.
Bamboo Avenue - Podczas powrotu do Treasure Beach zatrzymamy się w zabytkowej
Alei Bambusowej. Jest to kilkukilometrowa ulica, której obie strony porastają bujne
bambusy, tworząc zjawiskowy, naturalny tunel. Jest to żywy pomnik, zabytek klasy
zero upamiętniający tragiczne czasu niewolnictwa. W tym miejscu opowiemy Wam o
tym smutnym rozdziale Jamajskiej historii i zastanowimy się chwilę, czy tak naprawdę
została ona zakończona.

KINGSTON + GÓRY BŁĘKITNE, 03.02 – 07.02 (czw-pon), 4 NOCLEGI
Podczas tego przystanku spędzimy 4 dni w jednym hotelu i to stąd będziemy
odwiedzać atrakcje zarówno Kingston, jak i Gór Błękitnych.
GÓRY BŁĘKITNE,
W górach spędzimy cztery noclegi, zakwaterujemy się w pięknym hotelu RafJam B&B, z
którego będziemy eksplorować atrakcje Gór Błękitnych oraz Kingston. Hotel położony jest w
zielonej dolinie, a jego teren przecinają dwie krystalicznie czyste rzeki tworzące oraz Kingston.
Przez teren obiektu przepływają dwie krystalicznie czyste rzeki. Znajdziemy tu naturalne
baseny i klika wodospadów oferujących bicze wodne i spa wprost od Matki Natury. Baśniowy

klimat dopełnia kolorowy od kwiatów, ptaków i motyli, tętniący życiem ogród. W nasze
główne cele w Górach Błękitnych to:
 Rasta Camp - położona wysoko w górach wioska ok. 30 rastafariańskich rodzin, które
zbudowały samowystarczalne, niezależne od zdobyczy cywilizacji społeczeństwo.
 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.
 Red Light District - to mała, typowa jamajska górska wioska położona blisko naszego
miejsca zakwaterowania. Spędzimy jeden wieczór w towarzystwie jej mieszkańców,
którzy chętnie zaproszą nas do wspólnego biesiadowania i wspólnej szklaneczki
jamajskiego rumu.

KINGSTON,
Dwudniowy pobyt w Stolicy Jamajki oznacza dla nas dużą dawkę atrakcji związanych z
Jamajską kulturą, historią i współczesnym życiem miejskim Jamajczyków. Odwiedzimy
najważniejsze miejsca związane z działalnością i twórczością Boba Marleya, zobaczymy, jak
powstaje muzyka od momentu wejścia do studia nagrań po końcowy albumu. Weźmiemy
udział w najznakomitszych imprezach nocnych w Stolicy.
 Urodziny Boba Marleya. Podczas pobytu w Kingston weźmiemy udział w oficjalnej
imprezie związanej z obchodami 77 urodzin Muzyka. Może to być kameralna impreza
w jego domu lub duży koncert miejski, tutaj musimy poczekać na decyzje i informacje
od organizatorów.
 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.
 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 i tłocznia płyt winylowych. Tutaj się dowiemy, jak tworzy się muzykę od
samego początku.
 Trench Town, Culture Yard- obecnie małe muzeum, niegdyś mieszkali tu Bob i Rita
Marley. Tutaj powstało słynne “No Woman No Cry” a Bob zainteresował się
tworzeniem muzyki . W miejscu tym Peter Tosh, Bunny Wailer i Bob Marley założyli
The Wailers. Wielu twierdzi, że tutaj właśnie narodziła się muzyka reggae.
 Life Yard/Art Evolotuion - 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.
 Devon House - Posiadłość Devon House w Kingston została zbudowana w 1881 roku
przez pierwszego czarnoskórego milionera na Jamajce. Tutaj zjemy jedne z najlepszych
lodów na świecie według rankingu National Geographic.
 Spacer po Downtown – Downtown Kingston to prawdziwa i oryginalna Jamajka, gdzie
trudno jest spotkać innych turystów. Żywe, głośne i energetyczne centrum Stolicy,




przekrzykujących się wzajemnie handlarzy, taksówkarzy i dostawców drobnych usług.
100% oryginalnej Jamajki.
Dub Club - jedna z najznakomitszych imprez dubowych na Jamajce odbywająca się w
każdą niedzielę w przepięknie położonej willi u styku Kingston i Gór Błękitnych.
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, których pełno w jamajskiej stolicy.
Taneczne ekipy, bajeczne stylizacje, pełne seksu wibracje i głośna, dynamiczna
muzyka.

PORT ANTONIO, 07.02 – 10.02 (pon-czw), 3 NOCLEGI
Port Antonio to uroczo położone miasto portowe, które jest pod wieloma względami
wyjątkowe. Do dzisiaj pozostaje poza zasięgiem masowej turystyki, jest uroczo położone w
najgęściej zarośniętej roślinnością części Jamajki, to największe miasto jej wschodniego
wybrzeża. Nie dotarły tam jeszcze duże hotele i kurorty typu „all-inclusive”. Port Antonio jest
uwielbiane przez backpakerów, podróżników i odkrywców, którzy znajdują tutaj prawdziwą,
niezmienioną przez przemysł turystyczny Jamajkę. Oferuje mnóstwo naturalnych atrakcji z
przepięknymi plażami, uroczymi wodospadami i orzeźwiającymi rzekami, i to z tych atrakcji
skorzystamy podczas naszego krótkiego pobytu. Oto co zaplanowaliśmy w tym miejscu:
 Rio Grande Rafting to spokojny i relaksujący spływ dwuosobowymi tratwami
bambusowymi po rzece Rio Grande, podczas którego będziemy podglądać Matkę
Naturę, zaznamy relaksujących kąpieli w orzeźwiającej rzece i wysłuchamy ciekawych
legend i opowieści flisaków. .02
 Frenchman Cove Beach, to jedna z najpiękniejszych plaż na Jamajce, cudowne i
malownicze miejsce, gdzie spędzimy parę godzin na wodnych i słonecznych kąpielach,
to miejsce już na zawsze zostanie w Waszej pamięci.
 Long Bay Beach to jedna z najbardziej wysuniętych na wschód Jamajki plaż, która jest
uwielbiana przez surferów oraz miłośników cichych i spokojnych miejsc bez tłumów
turystów. Piękne okoliczności przyrody, serdeczni Jamajczycy i urok Morza
Karaibskiego to główne powody, dla których zatrzymamy się w tym miejscu.
 Boston Jerk Center – „JERK” to tradycyjny sposób grillowania oraz jedno z najbardziej
znanych na świecie dań jamajskiej kuchni. Boston natomiast to mała miejscowość, z
której ten sposób gotowania pochodzi, poznamy więc źródło jednego z
najpopularniejszych jamajskich specjałów kulinarnych.
 Reach Falls, to krystalicznie czysta rzeka, naturalne wodospady i tropikalna dżungla
przez które płyną. Taka piękna sceneria będzie nam towarzyszyć podczas spaceru w
górę korytem rzecznym, będziemy wspinać się po kamienistym dnie, pływać w
naturalnych basenach i skakać z malowniczych wodospadów.

CENA I KOSZTY WYPRAWY
CENA WYPRAWY: 1880 USD + bilet lotniczy (600-900 USD)
Cena zawiera:
 Wszystkie noclegi,
 Wszystkie śniadania,
 Pełen transport wyczarterowanym busem na wyłączność grupy (10 z 14 dni z busem),
 Wszystkie bilety wstępu i koszty atrakcji turystycznych z oferty,
 Opieka polskojęzycznego pilota podczas całej wyprawy,
 Pełną organizację wyjazdu od pierwszego do ostatniego dnia na Jamajce,
Cena nie zwiera:
 Wyżywienia (oprócz śniadań)
 Dodatkowych atrakcji nieprzewidzianych programowo,
 Ubezpieczenia podróżnego (ok 200 PLN na 2 tygodnie)
 Wydatków własnych
Warunki płatności:
 Zaliczka 120 USD. Wpłata zaliczki rezerwuje miejsce w wyprawie. Jeżeli wyprawa nie
dojdzie do skutku z przyczyn stojących po stronie organizatora, zwrócimy Ci całość
zaliczki. Jeżeli odwołasz swój wyjazd a na Twoje miejsce znajdzie się inny chętny,
zwrócimy całość zaliczki.
 I płatność 850 USD. Pierwsza płatność po potwierdzeniu wyprawy, nie wcześniej niż
koniec listopada 2021, przelew na rachunek bez prowizji lub płatność kartą po
doliczeniu 5% prowizji banku.
 II płatność 1360 USD (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dolarów amerykańskich)
płatne gotówką na Jamajce. Jeżeli nie życzycie sobie wozić większej gotówki lub dla
własnej wygody, wpłaty tej możecie dokonać przelewem lub kartą na tydzień przed
przyjazdem lub opłacić całość wraz z pierwszą płatnością.
WAŻNA informacja: Ze względu na nieprzewidywalną sytuację związaną ze światowym
kryzysem postanowiliśmy zmienić naszą politykę zwrotu zaliczek. Do tej pory, bez względu na
zapisy oferty, oddawaliśmy wszystkie zaliczki za niezrealizowane wyprawy, także wtedy, kiedy
przyczyna zmiany leżała po stronie naszych gości. Od początku naszej ponad dziesięcioletniej
działalności, zwróciliśmy wszystkie zaliczki, kilku gości na własną prośbę zrealizowało je w
innym terminie. W czasach obecnych jesteśmy zmuszeni zmienić tą praktykę. Jeżeli wyjazd nie
dojdzie do skutku z przyczyn światowego kryzysu takich jak zakazy poruszania się, odwołane
loty, zabójcza pandemia, nie zwrócimy zaliczki. Zaliczka ta nie przepadnie, będzie można ją
wykorzystać w przyszłości w dowolnej wyprawie.
PRZELOT:
Wszystkim gościom, którzy wpłacą zaliczkę będziemy przesyłać regularne informacje na temat
połączeń lotniczych z miejsca Waszego zamieszkania. Otrzymacie informacje o lotach
rejsowych i tych czarterach, których nie można znaleźć w wyszukiwarkach połączeń lotniczych.
Informacje te będziemy przesyłać regularnie, aby nie pominąć chwilowych promocji i
limitowanych okazji. Otrzymacie pełną informację o biletach lotniczych od momentu wpłaty
zaliczki do chwili, kiedy zdecydujecie się na ich zakup. Jeżeli chcecie abyśmy to my zajęli się

Waszymi biletami lotniczymi łącznie z transakcją ich zakupu, pobierzemy za tą usługę
dodatkowo 200 PLN.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na wyprawę prosimy kierować na adres mailowy: t.lada@najamajke.pl. W
zgłoszeniu prosimy podać ilość osób oraz numer telefonu zwrotnego.
Informacja telefoniczna: Tomasz łada 1876 381-3804 (whatsApp, lub FB massanger)
ORGANIZATOR:
Organizatorem wycieczki jest Tomasz Łada prowadzący zarejestrowana na Jamajce firmę
turystyczną Treasure Beach Tourist Information, która organizuje regularne wyprawy i
wycieczki fakultatywne na Jamajce. naJamajke.pl jest promowaną w Polsce marką, której
formalnym właścicielem pozostaje Treasure Beach Tourist Information zarejestrowana w:
Frenchmen’s Distr, Calabash Bay, Treasure Beach, Jamaica pod numerem 1857/2016, numer
podatkowy 126072345/1.
REZERWACJA I CO DALEJ?
Po rezerwacji miejsca na wyprawie otrzymacie dalsze informacje organizatorskie a w nich
odpowiedzi na pytania jak się przygotować do wyprawy, co ze sobą zabrać, czego się
spodziewać i krótką ankietę do wypełnienia. Będziecie także otrzymywać bieżącą informację
mailową o biletach lotniczych i możliwościach przelotów na Jamajkę z dowolnego miejsca na
świecie, jeśli nie mieszkacie w Polsce.
NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
naJamajke.pl:
Instagram: @najamajke.pl
Facebook: @najamajke.pl
www.najamejke.pl
Treasure Beach Tourist Information:
Instagram: @treasurebeachinfo
Facebook: @treasurebeachinfo
www.treasurebeach.info

