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Terminy w 2018

16 – 30 stycznia oraz od 11 – 25 kwietnia



Wszystkie Strony Jamajki to propozycja aktywnego zwiedzania Jamajki bardzo 
obszernie wypełniona atrakcjami turystyczno–krajoznawczymi, dzięki którym 
będziecie mogli odkryć prawdziwe oblicze tej fascynującej wyspy. Chcemy po-
kazać Wam najpiękniejszą karaibską egzotykę, poznać Was z radosnymi 
i oryginalnymi Jamajczykami i zabrać w czarującą podróż po rozległej 
różnorodności kulturowej krainy Boba Marleya, w szczególny sposób 
akcentując jej muzyczną odsłonę i piękno tropikalnej natury. 

Weźmiemy udział w tradycyjnych imprezach Roots Reggae oraz tych 
o nowoczesnym zabarwieniu oryginalnym jamajskim dancehallu. 

Wszystkie strony Jamajki to także podróż po tej mniej chlubnej stro-
nie Jamajki, gdyż nie będziemy przed Wami ukrywać smutnej rze-
czywistości życia jamajskiego getta czy tragicznej historii wyspy oraz 

współczesnych problemów codziennego życia jej 
sympatycznych mieszkańców. 

Wszystkie strony Jamajki to także różno-
rodność geografi czna naszej propozy-

cji, dzięki której doświadczycie magii 
mistycznych Gór Błękitnych na wscho-

dzie, najpiękniejszych plaż na świecie 
jej wschodniego wybrzeża, bardziej ko-

mercyjnej północy czy trzymającego się 
z dala od turystycznych kurortów i masowej 
turystyki naturalnego południa. 

Piękno Matki Natury, poruszająca do głębi muzyka, inspirująca kultura i wielkie 
serca lokalnych społeczności. 

Wszystko, co musisz zrobić, to zabrać paszport i trochę gotówki, my zajmiemy 
się resztą. Wyprawa jest w pełni zorganizowana a nad prawidłowością jej prze-
biegu będzie czuwał polskojęzyczny przewodnik/przewodniczka, którzy pozo-
staną do dyspozycji grupy przez cały okres jej pobytu na Jamajce. 



MIEJSCA NOCLEGÓW, 

ATRAKCJE I WYCIECZKI 

ZAWARTE W CENIE WYPRAWY

Zapewniamy podróż wygodnym BUSem wyczarterowa-
nym na potrzeby naszej grupy, wszystkie bilety wstępu, 
przewodników, napiwki, opiekę polskiego pilota oraz 
dodatkowy budżet na drobne wydatki grupowe. W ce-
nie wyprawy zapewniamy noclegi w pokojach dwuoso-
bowych. Zastrzegamy sobie prawo zmiany noclegów na 
obiekty o takim samym lub wyższym standardzie, jeśli 
będą tego wymagały wyzwania organizacyjne. Do czasu 
zebrania grypy nie rezerwujemy pokoi, a wiele z naszych 
hoteli to urocze wille, które posiadają niewielką ilość 
miejsc noclegowych. 



Treasure Beach 
– to urocza wioska na południowym wybrzeżu, na tyle bezpiecznie oddalona od 
dużych kurortów i hoteli All Inclusive, iż do dziś pozostała perłą na mapie praw-
dziwej, oryginalnej i rzeczywistej, niezmienionej przez masową turystkę Jamajki. 
Powolne życie w tej rybackiej wiosce dzielą miedzy sobą sympatyczni mieszkańcy 
i społecznie dojrzali turyści, którzy znaleźli tutaj naturalne oblicze Jamajki, spokój, 
relaks i przyjacielskie relacje z lokalną społecznością. Zatrzymamy się w resorcie 
Golden Sand (http://goldensandstreasurebeach.com/), który cechuje prostota 
wykonania i jedna z najlepszych możliwych lokalizacji – na samej plaży będącej 
centralnym miejscem Treasue Beach. Spędzimy tutaj łącznie 5 noclegów. Tutaj 
zobaczymy następujące atrakcje zawarte w cenie naszej wyprawy to: 

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 doka-
zujących delfi nów. Podczas ok. 6–cio godzinnej wycieczki oryginalną łodzią 
rybacką zobaczymy także 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 naszej 
morskiej atrakcji będzie przystanek w barze na Morzu Karaibskim, który jest 
oddalony o parę kilometrów od lądu, przez co dostać się tutaj można wyłącz-
nie łodzią. Jego położenie i urok są równie zaskakujące jak geneza powstania, 
na którą to historię będziecie musieli poczekać do czasu odwiedzin tego nie-
samowitego miejsca. Pamiętajcie aby zabrać ze sobą stroje kąpielowe. 

YS Falls – Naturalne wodospady, które tworzy 7 połączonych ze sobą kaskad 
na krystalicznie czystej rzece, wijącej się wśród niezliczonych gatunków drzew, 
krzewów i pnączy. Różnokolorowe kwiaty chętnie częstują słodkim nektarem 
stołujące się wśród ich kielichów kolibry oraz rozmaite owady. Możemy tu 
skakać do wody, pływać w naturalnie wyrzeźbionych basenach, zjeżdżać na 
długiej linie ponad spienionym nurtem rzeki i relaksować się na miękkiej tra-
wie przy akompaniamencie ptasiego chóru. 

Fabryka Rumu Appleton – w destylarni tej odbędziemy około godzinną wy-
cieczkę edukacyjną, podczas której poznajemy historyczny oraz współczesny 
sposób produkcji tego najpopularniejszego na Karaibach trunku. Na koniec 
weźmiemy udział w degustacji wybornych alkoholi marki Appleton, bez iloś-
ciowego limitu. 

•

•

•

•

Negril 
Na minimum dwa noclegi przeniesiemy się do najbardziej oddalnej na zachód 
Jamajki miejscowości i jednocześnie jej najbardziej popularnego miasta wśród 
przybywających na Jamajkę gości. Ten turystyczny kurort posiada jedną z najpięk-
niejszych plaż na ziemi, bogate życie nocne, kulinarne i towarzyskie, nie pozosta-
je nam nic Innego jak zorganizować nocleg w centrum tych wszystkich atrakcji. 
W Negril zakwaterujemy się w jednym z plażowych hoteli o przyzwoitym standar-
dzie. Z przewidzianych programem atrakcji w Negril zobaczymy:

Rick’s Cafe – To jedna z najsłynniejszych restauracji 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 skoki z różnej 
wysokości klifów wprost do szafi rowego Morza Karaibskiego. Barowe atrakcje 
dopełnione są graną na żywo muzyką reggae w wykonaniu lokalnych muzy-
ków. Miejsce niewątpliwe pozostanie w pamięci do końca życia. 

The Jungle Night Club – jeden z najbardziej popularnych nocnych klubów 
w Negril, którego sobotnie imprezy żyją już swoją własną legendą. Koncerty 
na żywo i głośna muzyka klubowa z dancefl orów całego świata. Dużo alko-
holu i parkietowych szaleństw do późnych godzin nocnych. Zorganizujemy 
wspólne, grupowe wyjście, a scenariusz powrotu to już sprawa nie do przewi-
dzenia. Jedno jest pewne, kolejnego dnia nie powinniśmy planować żadnych 
aktywności, przynajmniej do wczesnego popołudnia.

Plantacja Marihuany – Orange Hill to region, który jest słynny na całej Ja-
majce z upraw najwyższej jakości marihuany. W tym miejscu mieszka farmer 
Ziggy, który oprowadzi nas po swojej plantacji „świętego ziela” i odpowie na 
Wasze pytania z nim związane. Ziggy jest wielokrotnym medalistą, który zdo-
był liczne trofea i wyróżnienia podczas różnych festiwali i konkursów ganji.

•

•

•



Góry Błękitne 
W górach spędzimy trzy noclegi w przepięknym hotelu RafJam (https://www.facebook.com/rafjams/ ) z którego będziemy eksplorować atrakcje Gór Błękitnych i nie-
które pozycje w Kingston. Hotel położony jest w zielonej dolinie, a jego teren przecinają dwie krystalicznie czyste rzeki tworzące 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. Z tego uroczego 
miejsca będziemy eksplorować następujące atrakcje:

Rasta Camp – położona wysoko w górach wioska ok. 30 rastafariańskich rodzin, które zbudowały samowystarczalne, niezależne od zdobyczy cywilizacji społe-
czeństwo. W soboty Rasta Camp obchodzi szabas i przez cały dzień odbywają się świąteczne wydarzenia, jak recytowanie biblii, granie na bębnach i taniec przy 
świętym ogniu, idziemy w sobotę. 

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. (http://www.blueandjohncrowmountains.org/sustainable–tourism/national–park–recre-
ation–areas/holywell.html) 

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. W naszym wydaniu zabieramy gości do niewielkiej, prawdziwej plantacji, na której do dnia dzi-
siejszego proces produkcji kawy dokonuje się tradycyjnymi metodami.

Dub Club – jedna z najznakomitszych imprez dubowych na Jamajce odbywająca się w każdą niedzielę w przepięknie położonej willi u styku Kingston i Gór Błę-
kitnych, impreza–legenda. 

•

•

•
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Kingston 
Dwudniowy pobyt w Stolicy Jamajki oznacza dla nas dużą dawkę atrakcji związa-
nych 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 na-
grań po fi nalny album. Tutaj zjemy najlepsze lody na Jamajce i wybierzemy się 
na dwie nocne imprezy. Zatrzymamy się w jednym z dwóch współpracujących 
z nami hoteli: Shirley Retreat (http://www.shirleyretreathotel.com) lub Prestige 
hotel (http://www.theprestigehotel.com) .

Life Yard – to zlokalizowana na Fleet Street charyzmatyczna grupa aktywi-
stów, którzy od kilku lat wprowadzają w życie imponujące pomysły w ramach 
swojej misji społecznej. Jej celem jest poprawa jakości życia ludzi z kingstoń-
skiego getta, ich edukacja i pomoc w wydostaniu się beznadziejnej rzeczywi-
stości ulicznej przemocy, skrajnej biedy i społecznego wykluczenia. Na Fleet 
Street zobaczymy przepiękną uliczną galerię murali, która powstaje już od 5 
lat i jest częścią międzynarodowego projektu zrzeszającego artystów grafi ków 
z całego świata, którzy jako wolontariusze przyjeżdżają do Kingston wesprzeć 
inicjatywę Life Yard–u. W ten oto sposób, nasi magicy zamienili emanującą 
beznadzieją, szarą i depresyjną ulicę getta w wielką, kolorową galerię sztuki 
ulicznej, przywracając jednocześnie uśmiechy na twarzach jej mieszkańców. 
Kolejną ich inicjatywą, było założenie ogrodu, w którym uczą dzieciaki jak 
naturalnie hodować warzywa i owoce bez używania chemikaliów. Dzięki nim 
możemy przy okazji pokazać Wam kawałek życia kingstońskiego Getta, choć 
jak mówią o sobie.... Fleet Street ... „Not just a Ghetto” (Fleet Street, to nie 
tylko getto).

Muzeum Boba Marleya – 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.

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

Whapping Thursdays / Weddy Weddy / Mohito Mondays / Boasy Thurs-
day / Uptown Mondayz

W zależności od obciążenia programem w Kingston, wybierzemy się nocą na 
jedną z dancehallowych imprez pod gołym niebem, których pełno w jama-
jskiej stolicy. Taneczne ekipy, bajeczne stylizacje, pełne seksu wibracje i głośna, 
dynamiczna muzyka. A w dodatku łatwo natknąć się na wielkie gwiazdy ja-
majskiej sceny na wyciągnięcie ręki.

Vinyl Thursday – spokojniejsza do poprzedniczki, tradycyjna, legendarna im-
preza w stylu roots reggae grana przez selektorów na płytach winylowych.

Devon House – to okazała posiadłość pierwszego czarnoskórego milione-
ra od czasów zniesienia niewolnictwa. My zapoznamy się z krótką historią 
tego miejsca, ale głównym celem odwiedzin są wspaniałe lody, które National 
Geographic w swoim rankingu uplasowało na czwartym miejscu listy najlep-
szych lodów na świecie! 

Pozostaje do zagospodarowania parę dni bez planu, gdzie przewidzieliśmy 
czas wolny oraz organizację drobnych aktywności, jak ogniska na plaży, ką-
piele morskie i słoneczne dodatkowe wycieczki lub słodkie nicnierobienie.

•

•
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CENA IMPREZY 

I WARUNKI FINANSOWE:

OPCJA 1) Cena = 1740 USD w której cena nie zawiera biletu lotniczego, jest 
to opcja dla oszczędnych i łowców promocji lotniczych, gdzie uczestnik organizu-
je sobie przelot samodzielnie. Bezpłatny transfer lotnisko–hotel–lotnisko gwaran-
tujemy w przypadku, gdy daty te pokrywają się z ofi cjalnymi datami rozpoczęcia 
i zakończenia imprezy, czyli 09 –23 stycznia 2018. Jeśli chcesz rozpocząć/zakoń-
czyć imprezę w innym dniu, zorganizujemy Ci indywidualny transfer lotnisko-
wy po kosztach. Przeczytaj koniecznie nasz poradnik, jak się dostać na Jamajkę: 
http://najamajke.pl/index.php?m=313

OPCJA 2) Cena = 2540 USD cena imprezy razem z przelotem, czyli zawiera 
koszt biletu lotniczego, Szczegóły dotyczące przelotu będą znane, kiedy zosta-
nie zebrana grupa (najpóźniej do końca listopada). Trasa przelotu może wiązać 
się z przesiadką na jednym z europejskich lotnisk oraz noclegiem podczas mię-
dzylądowania w drodze na Jamajkę. W takim przypadku wszystkie noclegi oraz 
związane z nimi transfery lotnisko–hotel są już wliczone w cenę wyprawy. Na ży-
czenie uczestników dobierzemy loty z różnych 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. 

CENA W OBU OPCJACH ZAWIERA: 
Wszystkie noclegi
Transfery lotnisko–hotel–lotnisko
Wycieczki z punktu „Atrakcje i wycieczki zawarte w cenie wyprawy”
Opieka organizatorów podczas całego pobytu na Jamajce

DODATKOWE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW:
Wyżywienie ok. 25–35 USD na dzień, w zależności od osobistych preferencji 
kulinarnych. 
Ubezpieczenie zdrowotne – koszt polisy ok. 110 PLN, każdy wykupuje sobie 
sam
Pozostałe wydatki własne uczestników

•
•
•
•
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WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Zaliczka 150 USD – rezerwuje miejsce na liście uczestników, decyduje kolej-
ność wpłaty zaliczek.
I płatność 590 USD (OPCJA 1) lub 1390 USD (OPCJA 2) – wpłata na rachu-
nek bankowy po potwierdzeniu wyprawy. 
II płatność 1000 USD – płatna gotówką pierwszego dnia pobytu na Jamajce

Płatności I 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 chęt-
ni 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. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność za przebieg wyprawy ponosi Tomasz Łada, prowadzący działal-
ność gospodarczą pod nazwą Treasure Beach Tourist Information, Calabash Bay P.O., 
St. Elizabeth, Jamaica, TRN (NIP) 126–072–345/1, adres polski: ul Rejowska 26/16 
26–110 Skarżysko Kamienna. 

Odpowiedzialność za transport lotniczy ponoszą linie lotnicze będące operato-
rem wybranego lotu. 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE

Zgłoszenia na wyprawę prosimy kierować na adres e–mail: info@najamajke.pl, 
tel: Tomek Jamajka +18763813804, skype „ladatomek”, massanger, whatsup.

•

•

•
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