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Święta Bożego Narodzenia w mistycznych Górach Błękitnych
Sylwester i Nowy Rok na gorących plażach Morza Karaibskiego
Ponad 20 atrakcji turystyczno–krajoznawczych + kilka nocnych imprez
Kameralna, max 16 osobowa grupa
Opieka polskojęzycznego przewodnika podczas całego pobytu
Bezpośredni przelot z Polski na Jamajkę
Wszystko zorganizowane

CO SIĘ WYDARZY?
Okres świąteczno – noworoczny na Jamajce to bardzo radosny, mocno imprezowy i wyjątkowo atrakcyjny turystycznie termin w którym każdego roku przygotowujemy dla Państwa szczególną, bogatą programowo i w pełni zorganizowaną wyprawę otwartą.
W przypadku tego wydarzenia w sposób szczególny zadbaliśmy o jakoś Państwa sylwestrowego szaleństwo oraz bożonarodzeniowy klimat.
Oprócz świąt kalendarzowych przygotowaliśmy także dla
Państwa liczne wydarzenia, atrakcje i wycieczki towarzyszące, zarówno do najbardziej popularnych atrakcji, jak
i do ukrytych i oddalonych od modnych szlaków i masowej turystyki miejsc.
Wyprawa jest w pełni zorganizowana i zostanie poprowadzona przez doświadczonych przewodników, którzy
pozostaną do Państwa dyspozycji przez cały okres Waszego pobytu na Jamajce. Będziemy podróżować wynajętym na wyłączność komfortowym busem z profesjonalnym kierowcą, który pozostanie do naszej dyspozycji także
w celu realizacji indywidualnych i spontanicznie powstałych pomysłów i atrakcji.
Do Państwa obowiązków należy zabrać paszport, trochę gotówki
i wsiąść do samolotu, my zajmiemy się resztą.
Słonecznie zapraszamy!

TU
MIEJSCE POBY
TEROWANIE
ORAZ ZAKWA

Zakwaterowanie uczestników wyprawy organizujemy w pokojach
dwuosobowych. 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
dla nas jest lokalizacja przy plaży, w górach priorytetem
jest urok i lokalizacja samego hotelu, w Kingston mamby
być dobrze usytuowani komunikacyjnie,
a Negril będzie spełniać wszystkie te
wymagania.
Podczas naszej wyprawy będziemy korzystali z 5 różnych hoteli w różnych
miejscowościach rozsianych po całej
wyspie, poniżej znajdziecie Państwo
skrócony opis tych miejsc.

Północne Wybrzeże
WT, 19.12 – CZ, 21.12
Większość północnego wybrzeża Jamajki zostało zdominowane
przez duże resorty, modne kurorty i hotele typu All–inclusive,
dzięki czemu znajduje się tam stosunkowo najlepiej rozwinięta infrastruktura na Jamajce oraz wiele turystycznych
atrakcji.
Na dwudniowy nocleg zatrzymamy się w miejscowości
Runaway Bay lub Ocho Rio, a wyboru tego dokonamy
kiedy będziemy bliżej wyjazdu. Pierwsza z miejscowości ofertuje piękną publiczną plażę, która wymknęła się
kontroli dużych korporacji i oferuje swoje uroki wszystkim, niezależnie od zasobności portfela, jest to też bardzo wygodne miejsce do odkrywania lokalnych atrakcji
turystycznych.
Ocho Rio natomiast to duże miasto kurortowe, które oferuje bogatsze życie nocne i dostęp do miejskiej infrastruktury
i zwiedzimy je niezależnie od wybranego noclegu. Wybór zależy od zainteresowań grupy oraz terminu jej zebrania i dostępności
miejsc noclegowych z tym związanych. W każdym przypadku zakwaterujemy się w odległości spacerowej od plaży w średniego standardu
hotelu, domu gościnnym lub wynajętej na wyłączność willi.

Kingston
21.12–23.12
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 finalny album.
Tutaj zjemy najlepsze lody na
Jamajce i wybierzemy się na
min. jedną z nocnych imprez.
Zakwaterowanie w Stolicy przewidujemy w hotelu położonym
w biznesowej części miasta New
Kingston, gdzie spędzimy dwie
noce. Prosto z Kingston wyruszamy
w Góry Błękitne szykować się do obchodów
Świąt Bożego Narodzenia

Góry Błękitne
23.12 – 26.12
Święta Bożego Narodzenia spędzimy w pięknym, baśniowo
położonym domu gościnnym w którym rodzinną atmosferę
zapewnią nam zaprzyjaźnieni z nami wspaniali gospodarze.
Góry Błękitne to zapierające dech w piersiach widoki i górskie krajobrazy oraz zachwycająca różnorodnością form
i gatunków przyroda. 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 możemy 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,
sprzyjają kontemplacji i zadumie, wspierając wewnętrzny
spokój, relaks i spokój 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. Wszystkie noclegi w górach spędzimy w jednym z o standardzie zbliżonym do pozostałych
miejsc noclegowych wyprawy.

Negril
WT, 26.12–PT, 29.12
Po trzech noclegach w Górach Błękitnych,
przeniesiemy się na najbardziej oddalony
na zachód punkt Jamajki i jednocześnie
jej najbardziej popularne wśród przybywających na Jamajkę gości miasto.
Ten turystyczny kurort posiada jedną
z najpiękniejszych plaż na ziemi, bogate życie nocne, kulinarne i towarzyskie, nie pozostaje nam nic Innego jak
zorganizować nocleg w centrum tych
wszystkich atrakcji.
W Negril zakwaterujemy się w jednym
z plażowych hoteli o przyzwoitym
standardzie. Tutaj też odpoczniemy
przed zbliżającym się Sylwestrem, na którego świętowanie udamy się do Treasure
Beach na południowym wybrzeżu Jamajki.

Treasure Beach
29.12 – 02.01
Tutaj wraz z naszymi jamajskimi przyjaciółmi spędzimy szalonego, profesjonalnie zorganizowanego sylwestra w jednej
z restauracji ulokowanych bezpośrednio na karaibskiej plaży.
Treasure Beach to prawdziwa perełka wśród uroczych jamajskich miejsc. 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.
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Poniżej przedstawiamy listę atrakcji i wycieczek, w jakich weźmiemy udział podczas
naszego czternastodniowego, świątecznego pobytu.
Wszystkie atrakcje z listy poniżej są wliczone w cenę wyprawy i oprócz osobistych
wydatków uczestników, nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych.

Święta Bożego Narodzenia w Górach Błękitnych – kolacja wigilijna oraz kolacja świąteczna.
Sylwester w Dub Club, jednym z najlepszych klubów Dub–owych
na Jamajce,
Black River Safari – wyprawa łodzią rybacką przez Morze Karaibskie do Rzeki Black River, gdzie będziemy podglądać krokodyle
i relaksować w objęciach Matki Natury.
Pelican Bar – zjawiskowy bar daleko w morzu bez dostępu do
lądu, oceniany przez National Geographic, jako jeden z 10 najbardziej niesamowitych barów świata.
Ys Falls – to kolejne zaproszenie do kąpieli z uroczą natura. Piękne wodospady w przepełnionym zielenią, kwiatami i ptakami parku.
Fabryka Rumu – pokażemy wam jak się robi bardzo wysoko ceniony na świecie jamajski rum.
Bamboo Avenue – to żywy, bambusowy zabytek z czasów niewolnictwa leżący wśród plantacji czciny cukrowej, krótki przystanek na pogawędkę o czasach niewolnictwa.
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.
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 “Journey to Jah” Gentlemana czy
pamiętny “The Miseducation of Lauryn Hill”.
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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.
Devon House, Kingston – Posiadłość została zbudowanaprzez
pierwszego czarnoskórego milionera, wspaniałe lody i dlatego
tam się chłodzimy.
Góry Błękitne, piękne i spokojne, zielone, mistyczne i orzeźwiające. Być może to tutaj przyda się pierwszy raz cieplejsza bluza.
Holywel National Park – na dłuższe lub krótsze spacery, według uznania. Lokalni strażnicy organizują trudniejsze wycieczki
dla chętnych np. na najwyższy szczyt górski.
Blue Mountain Coffee – plantacja uznawanej za jedną z najlepszych i jedna z najdroższych kaw świata. Zapoznamy się z życiem
kawy od czasu narodzin do chwili jej degustacji.
Rasta Camp – Rastafariańska wioska kilkunastu rodzin żyjących
w mniej dostępnych rejonach Gór Błękitnych zgodnie z sobie rozumianą filozofią rastafarianizmu.
Vynyl Thursdays – Tradycyjna, legendarna impreza w stylu roots
reggae grana przez selektorów na płytach winylowych.
Dub Club – jedna z najznakomitszych imprez dubowych na Jamajce odbywająca się w każdą niedzielę w przepięknie położonej
willi u styku Kingston i Gór Błękitnych.
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Cena dwutygodniowej wprawy dla jednej osoby wynosi:
2960 USD – wpłata zaliczki do końca listopada 2017
3150 USD – wpłata zaliczki po 31 listopada 2017

W cenę wyprawy są wliczone następujące pozycje programu:
•
•
•
•
•

Bilety lotniczy z dowolnego 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 z pkt. „Atrakcje i wycieczki wliczone w cenę
wyprawy”
Każdy z uczestników zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie turystyczne od kosztów leczeni i następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt ok. 120 PLN.

Warunki Płatności.
•
•
•

Zaliczka 150 USD – rezerwuje miejsce na liście uczestników, decyduje kolejność wpłaty zaliczek.
I Pierwsza wpłata 1200 USD – wpłata na rachunek bankowy
po skompletowaniu grupy. Po dokonaniu tej wpłaty wystawiamy
bilety lotnicze.
II Druga wpłata: płatna gotówką na Jamajce w zależności od terminu wpłaty zaliczki:

•
•

1610 USD, dla osób, które wpłaciły zaliczkę do 30 listopada
1800 USD, dla osób, które wpłaciły zaliczkę po 30 listopada

Płatności I 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. Jeśli 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 JAMAJKĘ
W cenie wyprawy proponujemy Państwu bezpośredni przelot z Polski
na Jamajkę na trasie Warszawa – Montego Bay – Warszawa w dniach
22.12.2016–05.01.2017. Jeżeli chcesz rozpocząć swoją podróż z innego miejsca w Polsce lub w Europie, prosimy o taką informację przy
zgłoszeniu. Transport z Polski na Jamajkę odbywa się bez przewodnika,
z Waszym pilotem spotykacie się na lotnisku na Jamajce.

ZGŁOSZENIA
ACJE
ORAZ INFORM

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 +18763813804 | Skype: ladatomek

Najczęściej zadawane pytania organizacyjne:
Czy mogę pojechać na dłużej niż na 2 tygodnie?
Tak, prosimy o zgłoszenie tego pomysłu przed zakupem biletów.
Zmiany do niniejszej oferty ustalimy indywidualnie.
Czy na Jamajkę lecimy sami czy z przewodnikiem?
Sam przelot odbywa się bez udziału Waszego przewodnika, spotykamy się na Jamajce na lotnisku. Przewodnik uczestniczy w całej
imprezie i opiekuje się grupą przez cały jej pobyt na Jamajce.

Jak bardzo jesteśmy „przywiązani” do grupy podczas wyprawy?
Czy trzeba być cały czas z grupą?
Wycieczki po wyspie przygotowane dla całej grupy. Poza zorganizowanymi elementami wyprawy takimi jak przejazd busem czy
zakwaterowanie w tym samy hotelu, każdy może robić to, co mu
się żywnie podoba. W praktyce wygląda to tak, że część osób trzyma się razem a część osób spędza czas po swojemu. Nie jesteśmy
więc przywiązani do grupy, bardziej do technicznych elementów
programu wprawy. Po naszej wiosce można się swobodnie poruszać i każdy robi to na co ma aktualnie ochotę. A jeżeli chcesz
całkiem indywidualną wyprawę, prosimy o maila w tej sprawie na
info@najamajke.pl

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 Co ze sobą zabrać? Czy jest Internet? Czy są bankomaty? Gdzie wyzakresie, cena wyprawy będzie niższa o ok. 800 USD i nie zawiera mienić pieniądze? Jaki jest prąd i gniazdka? Jak się przygotować?
transferów lotniskowych na Jamajce.
Jak wygląda przelot? Co na przejściu granicznym?
Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione już z osobami, które
Ilu osobowe są pokoje, czy można zarezerwować pokój dla 1 osoby?
się zgłosiły na wyprawę.
Zakwaterowanie jest w pokojach dwuosobowych. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową Do kiedy należy wpłacić zaliczkę?
opłatą ok. 550 USD
Zaliczka rezerwuje miejsce w wyprawie i przestajemy je przyjmować w momencie skompletowania 10 osób na wyprawę. TerCzy konieczna jest znajomość języka angielskiego?
min nie jest określony czasem tylko liczbą wolnych miejsc. Przed
Nie ma takiej konieczności. Podczas wycieczek z jamajskimi przewpłaceniem zaliczki prosimy o potwierdzenie czy są jeszcze wolne
wodnikami opiekun grupy będzie tłumaczył ich wykłady oraz pomiejsca. Prosimy nie wpłacać zaliczek bez takiego potwierdzenia.
zostaje do dyspozycji gości przez cały okres trwania wyprawy. Już
niewielka znajomość języka angielskiego ułatwi codzienne kon- Jaka jest pogoda na Jamajce?
takty z Jamajczykami, co stanowi dodatkową atrakcję wyjazdu.
Na Jamajce świeci słońce.

