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Kolejny już raz zapraszamy na wyprawę skupioną wokół największego fenomenu 
Jamajki - muzyki. 
Muzyczna wyprawa z Makenem to coroczna, intensywna impreza objazdowa 
niemalże dookoła Jamajki, podczas której bardzo poważnie potraktowaliśmy temat 
jamajskiej muzyki. Styczniowy termin wyprawy jest nieprzypadkowy. Wtedy odbywa 
się niezwykła impreza związana z naszą muzyczną misją. To najpopularniejszy na 
Jamajce dwudniowy festiwal muzyki reggae Rebel Salute. 
To nie wsTo nie wszystkie muzyczne wydarzenia naszego wyjazdu. Przewidujemy więcej 
nocnych imprez, na których poznamy kulturę basu, fenomen soundsystemu i moc 
dancehallu – na własnej skórze i u źródła. Prześledzimy proces produkcji muzycznej 
i odwiedzimy miejsca czci i pamięci legendarnych artystów. 
W roli przewodnika meW roli przewodnika merytorycznego i  mistrza muzycznej ceremonii wystąpi 
Mirosław Maken Dzięciołowski, który wspólnie z  naJamajke.pl i jamajskimi 
przyjaciółmi przygotuje dla Was najlepszą możliwą selekcję muzycznych atrakcji 

Jamajki i zadba o smakowite niespodzianki na miejscu. 
Oprócz cOprócz czysto muzycznych atrakcji czekają na Was liczne 
turystyczno-krajoznawcze skarby, dzięki którym poznacie piękno 
lokalnej Matki Natury, bogactwo kulturowe i przyjaznych 
mieszkańców wyspy.  Zobaczymy zarówno modne i popularne wśród 
turystów miejsca, jak i oddalone od masowej turystyki, naturalne 
perełki Jamajki, których nie sposób spotkać w ofertach biur 
podróży. 
Cała Cała wyprawa jest w pełni zorganizowana i nie wymaga 
dodatkowych działań logistycznych ze strony naszych gości. W 
wyprawie oprócz Makena weźmie udział polskojęzyczny przewodnik, 
który/która na co dzień zadba o prawidłowy przebieg wycieczki.
Każdy uczestnik naszej Każdy uczestnik naszej wyprawy otrzyma za darmo karnet VIP na 
Ostróda Reggae Festival 2020, aby mógł w pełni dokonać 
porównania największej jamajskiej imprezy reggae z jej polskim 
odpowiednikiem.
Zapraszamy na Muzyczną wyprawę z Makenem!

Zespół naJamajke.pl 

MUZYCZNA WYPRAWA NA JAMAJKĘ Z 
MAKENEM 





Zakwaterowanie uczestników wyprawy organizujemy w pokojach dwuosobowych. 
Istnieje możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego. Korzystamy ze starannie 
dobranej bazy noclegowej w prywtnych, niewielkich willach, domach gościnnych i 
hotelach o średnim standardzie, każdy pokój ma własną łazienkę, ręczniki i 
podstawowe wyposażenie. Goście, którzy będą chcieli skorzystać z podwyższonego 
standardu noclegów proszeni są o kontakt, gdyż w większości miejsc istnieje opcja 
podwyższonych standardów.   

NEGRIL 14-17 sNEGRIL 14-17 stycznia, 3 noclegi

Położone na zachodnim wybrzeżu wyspy, szczyci się swoją przepiękną 
11-kilometrową plażą. Początkowo była wioską rybacką, następnie uważana za 
mekkę hippisów, obecnie jest to jeden z najczęściej wybieranych kurortów 
turystycznych Jamajki. W tym miejscu najważniejsza dla nas jest plaża, dlatego 
zakwaterujemy się nie dalej niż 3 minuty spaceru do słynnej 7 Mile Beach. 

PRIORY 17-19 stycznia, 2 noclegi

Podczas festiwalu Rebel Salute zatrzymamy się w jednym z 
nadmorskich hoteli, z którego będziemy mogli dostać się pieszo w 
15 minut na teren festiwalu. To sprawdzone rozwiązanie logistyczne 
z lat poprzednich pozwala na samodzielny powrót z imprezy o 
dowolnej godzinie. 

TREASURE BEACH 19-23 sTREASURE BEACH 19-23 stycznia, 4 noclegi

To prawdziwa perełka wśród urocTo 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 reggae, oczarowuje pozytywną 
energią Jamajczyków i piękną przyrodą. Będziemy bardzo blisko 
plaży lub bezpośrednio na niej. 

ZAKWATEROWANIE I MIEJSCA POBYTU





Wszystkie poniższe atrakcje są w pełni opłacone i nie wymagają żadnych 
dodatkowych nakładów finansowych ze strony gości. Cena nie obejmuje 
wyżywienia, za jedzenie, picie i pozostałe wydatki własne każdy płaci sobie sam.  

Rebel Salute Festival 

NajpopularniejsNajpopularniejszy na Jamajce, dwudniowy festiwal reggae, na który otrzymacie 
karnety VIP dające dostęp do poszerzonej infrastruktury festiwalu oraz możliwość 
osobistego poznania artystów i osobistości branży muzycznej. Impreza 
organizowana jest od 27 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. Istnieje możliwość zamiany 
biletu VIP na normalnbiletu VIP na normalny, co da oszczędność ok. 120 USD. 

Alpha Institute (Alpha Boys School)

Najważniejsza szkoła w historii jamajskiej muNajważniejsza szkoła w historii jamajskiej muzyki z takimi uczniami 
jak The Skatalites, Rico Rodriguez, Yellowman czy Israel Vibration. 
Prowadzące ją siostry zakonne od założenia w XIX wieku uwielbiały 
szkolne orkiestry, a ich muzyczna dyscyplina zaowocowała 
czołówką jamajskich muzyków, rekrutujących się z ulicznej biedoty. 
Tradycje te wciąż są tu podtrzymywane.

Kingston Dub Club

Jedna z najznakomitsJedna z najznakomitszych imprez reggae dub odbywających się w 
każdą niedzielę w przepięknie położonej willi u styku przedmieść 
Kingston i Gór Błękitnych. Wspaniały nocny widok na stolicę 
Jamajki z otaczających ją wzgórz oraz wielu wyjątkowych gości ze 
świata jamajskiej muzyki.  

ATRAKCJE I WYDARZENIA WLICZONE W 
CENĘ WYPRAWY



Jamaican Sound System Federation

Niezwykłe miejsce – ukryta na „yardzie” fabryka sound systemów – specjalnych 
zestawów nagłośnieniowych wykorzystywanych na ulicznych imprezach reggae, 
które od lat 50-tych ub. wieku są symbolem Jamajki. Eksperci opowiedzą nam o 
konstrukcji sound systemów i historii tego oryginalnego jamajskiego wynalazku. 
Przetestujemy razem przykładowy zestaw głośników.

Vinyl ThursdaysVinyl Thursdays

Kolejne regularne sound systemowe party. Tu głównymi hasłami są „roots & 
culture” i „płyty winylowe”, a występujący artyści związani m.in. z Rockers 
International i młodą jamajską sceną reggae revival odwołują się do korzeni. 
Imprezy odbywają się na podwórzu klubu Nanook w Kingston.

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. 

Ladies Night

Najpopularniejszą cNajpopularniejszą czwartkową imprezą w Negril jest Noc Kobiet w 
bardzo znanej imprezowni „Jungle”. Impreza przyciąga wielu gości z 
całego świata - to potańcówka stworzona głównie z myślą o 
turystach. 

ATRAKCJE I WYDARZENIA WLICZONE W 
CENĘ WYPRAWY



7 Mile Beach

Jedna z najpiękniejszych plaż na świecie i na turystycznych szlakach Jamajki. Sporty 
wodne i kąpiele słoneczne w dzień, imprezy i koncerty nocą. Piękna siedmiomilowa 
plaża pełna życia, muzyki, jedzenia i rozbawionych turystów. 

Rick’s Café

Uznany za jeden z 10 najlepsUznany za jeden z 10 najlepszych barów na świecie Rick’s Cafe położony jest na 
malowniczych klifach w południowej części Negril. Będziemy mogli podziwiać stąd 
piękny zachód słońca. Miejsce to oferuje również zastrzyk adrenaliny dla ludzi 
spragnionych wrażeń – skoki z klifu do morza!

Plantacja kawy

uznawanej przez smakosuznawanej przez smakoszy za jeden 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 plantacji, na której 
do dnia dzisiejszego proces produkcji kawy dokonuje się 
tradycyjnymi metodami.

Plantacja marihuany

Plantacja marihuany -  Jamajka słynie z kultuPlantacja marihuany -  Jamajka słynie z kultury palenia marihuany, 
której plantacje nadal są pochowane gdzieś na zboczach górzystej 
Jamajki. Odwiedzimy jedną z takich plantacji i poznamy proces 
uprawy oraz przyjrzymy się bliżej znaczeniu tej rośliny w kulturze i 
wierzeniach Rastafarian. 

ATRAKCJE I WYDARZENIA WLICZONE W 
CENĘ WYPRAWY



Spływ bambusową tratwą Martha Bre

Spokojny i relaksujący spływ dwuosobowymi bambusowymi tratwami ok 5 kilo-
metrów w dół rzeki po pięknej, spokojnej rzece Martha Bre. Zwiedzanie ogrodu bo-
tanicznego.  

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. 
Różnokolorowe kwiaty chętnie częstują słodkim nektarem stołujące się wśród ich 
kielichów kolibry. Możemy tu skakać do wody, pływać w naturalnie wyrzeźbionych 
basenach, zjeżdżać na długiej linie ponad spienionym nurtem rzeki i relaksować się 
na miękkiej trawie przy akompaniamencie ptasiego chóru.

Bamboo Avenue

Zabytkowa aleja bambusowa wykonana jeszcze przez niewolników w 
czasach kolonialnych.

Black River Safari

To jedna z najpiękniejsTo jedna z najpiękniejszych wypraw przyrodniczych, jakich 
doświadczymy wyruszając wprost z naszej Plaży Skarbów na otwarte 
Morze Karaibskie. Przy odrobinie szczęścia spotkamy grupki 
zabawnie dokazujących delfinów. Podczas około 6-godzinnej 
wycieczki oryginalną łodzią rybacką poznamy także naturę rzeki 
Black River – jedynego miejsca na Jamajce, gdzie spotkać można… 
krokodyle. 

ATRAKCJE I WYDARZENIA WLICZONE W 
CENĘ WYPRAWY



Pelican Bar

jednym z najbardziej oryginalnych punktów na trasie naszej morskiej wyprawy 
będzie przystanek w oddalonym parę kilometrów od lądu barze na Morzu 
Karaibskim, gdzie dostać się można wyłącznie łodzią. Jego położenie I urok są 
równie zaskakujące jak geneza powstania, którą poznacie na miejscu. Pamiętajcie, 
aby zabrać stroje kąpielowe.

Muzeum Boba Marleya

Mieszczący się 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 Marley’a w Nine MileMauzoleum Boba Marley’a w Nine Mile

Najbardziej znana jamajska wieś za sprawą miejsca urodzenia, 
młodości i pochówku Boba Marleya. Od tamtej pory miejsce to 
odwiedzane jest przez tłumy fanów z całego świata. Odwiedzicie 
sarkofag króla reggae i wejdziecie do chaty, w której przyszedł na 
świat.

ATRAKCJE I WYDARZENIA WLICZONE W 
CENĘ WYPRAWY



Rasta Camp

Położona wysoko w górach wioska ok. 30 rastafariańskich rodzin, które zbudowały 
samowystarczalne, niezależne od zdobyczy cywilizacji społeczeństwo. Czeka nas 
spacer na górski szczyt, gdzie zobaczymy świątynię, wielkie bębny nyahbinghi oraz 
dowiemy się dużo o religii społeczności, która zdecydowała się uciec z Babilonu.

Tuff Gong Studio

Legendarny kompleks muLegendarny 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”. To studio rozbrzmiewa 
również na polskich płytach Bednarka oraz Rastasize.

Trench Town Culture Trench Town Culture Yard

Małe muzeum zlokalizowane w historycznym podwórzu, gdzie w 
biedzie mieszkali 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.

ATRAKCJE I WYDARZENIA WLICZONE W 
CENĘ WYPRAWY



Life Yard

InicjaInicjatywa charyzmatycznej grupy młodych aktywistów zlokalizowana na Fleet 
Street. Od kilku lat w ramach swojej misji społecznej wprowadzają w życie 
imponujące pomysły. Ich celem jest poprawa jakości życia ludzi z kingstońskiego 
getta. Zobaczymy tam przepiękną uliczną galerię murali, będącą częścią 
międzynarodowego projektu zrzeszającego artystów z całego świata. To jedno z 
najbardziej pozytywnych miejsc w Kingston, znane również z teledysków gwiazd jak 
Jah9 czy Alborosie. Możecie wesprzeć dzieciaki w gettcie przywożąc ze sobą np. 
piłkę nożną, spopiłkę nożną, sportowe buty czy artykuły szkolne.

Devon House

Posiadłość zbudowana przez pierwszego czarnoskórego milionera. 
Słynne w świecie, przepyszne lody są wystarczającym powodem dla 
którego odwiedzimy to miejsce.

Orange Street 

jedno z najważniejsjedno 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.

ATRAKCJE I WYDARZENIA WLICZONE W 
CENĘ WYPRAWY



Max Romeo / Charmax Studio

Autor słynnego „Chase the Devil” to jedna z najważniejszych postaci w historii 
jamajskiej muzyki. Aktywny od ponad 50 lat, wciąż wydaje wartościowe płyty i 
koncertuje po świecie. Do głosu doszło już pokolenie jego równie utalentowanych 
dzieci – Xana Romeo, Ronaldo, Romario. Odwiedzimy Maxa na jego yardzie w wiosce 
Linstead. 
W jego domoW jego domowym Charmax Studio z rodziną Romeo nagramy specjalne wydanie 
Strefy Dread do Czwórki.

Ostróda Reggae Festival 

Kilka miesięcy po zakończeniu naszej Kilka miesięcy po zakończeniu naszej wyprawy (09-12.07.2020) 
zapraszamy Was na spotkanie do Ostródy. Na największym polskim 
festiwalu reggae będziemy się mogli spotkać, powspominać 
Jamajkę i razem uczestniczyć w wyjątkowej celebracji jamajskiej 
kultury w naszym kraju, gdzie co roku gości wielu czołowych 
muzycznych gości z wyspy. Z karnetem VIP będziecie mieli dużo 
większy komfort uczestnictwa w festiwalu, będziecie mogli być 
bliżej festiwalobliżej festiwalowych scen i występujących artystów. 

Zapewniamy przejazdy wygodnym busem wynajętym na potrzeby 
naszej grupy. W pojedynczych przypadkach skorzystamy z 
transportu zbiorowego. 

ATRAKCJE I WYDARZENIA WLICZONE W 
CENĘ WYPRAWY

TRANSPORT



Cena wyprawy 2300 USD zawiera:

• Wszystkie 14 noclegów na Jamajce 
• Pełen transport, wyczarterowany bus z kierowcą na wyłączność naszej grupy
• Wszystkie atrakcje i wycieczki programu: koszty organizacji, bilety wstępu i opłaty 
towarzyszące. 
•• Opieka muzycznego przewodnika Makena oraz dodatkowego organizatora/pilota z 
naJamajke.pl. 

Cena nie zawiera wyżywienia (z wyjątkiem kilku śniadań wliczonych w cenę hotelu), 
biletu lotniczego oraz wydatków własnych uczestników. Na wyżywienie należy 
przeznaczyć minimum 30 USD dziennie.  

Warunki płatności:  2330 USD + bilet lotniczy (około 700 USD):

• Zaliczka: 150 USD rezerwuje udział w imprezie, po zebraniu 15 
zaliczek lista zostanie zamknięta.
• Pierwsza wpłata 1150 USD po skompletowaniu grupy, 
listopad/grudzień
• Druga wpłata 1000 USD płatne gotówką na Jamajce 
•• Bilety lotnicze: jeśli chcesz, kupimy Ci bilety a koszt doliczymy do 
pierwszej płatności. 

Zaliczki: 

W prW przypadku rezygnacji z wyjazdu, zaliczki zostaną zwrócone wtedy, 
kiedy na odwołane miejsce znajdzie się inny uczestnik. Oddamy je 
także za każdym razem, kiedy nie poniesiemy żadnych kosztów 
odwołania imprezy przez uczestnika oraz za każdym razem, jeśli 
impreza nie dojdzie do skutku z przyczyn po stronie  organizoatora. 
Górną granicę cenową na bilety lotnicze ustawiamy na kwotę maks. 
800 USD. Jeżeli nie uda się znaleźć tańszych biletów, możesz 
odwołać swój udział, a my odwołać swój udział, a my zwrócimy zaliczkę. 

CENA WYPRAWY I WARUNKI 
FINANSOWE



Na Państwa życzenie wyszukamy, dobierzemy i zakupimy w Waszym imieniu 
odpowiednie bilety lotnicze na Jamajkę, a ich cenę doliczymy do pierwszej 
płatności. Służymy także wszelką pomocą i poradą, gdzie i jak szukać połączeń, gdyż 
nie wszystkie oferty linii lotniczych są dostępne w wyszukiwarkach lotów. Chętnie 
dobierzemy bilety lotnicze także wszystkim tym, którzy mieszkają w innym kraju niż 
Polska. 
Połączenie lotnicze z Polski na Jamajkę wiąże się z minimum jedną przesiadką Połączenie lotnicze z Polski na Jamajkę wiąże się z minimum jedną przesiadką 
gdzieś w Europie (Londyn, Bruksela, Amsterdam, Frankfurt) lub w Kanadzie. Trasa na 
Jamajkę może wiązać się też z jednym dodatkowym noclegiem w drodze na Jamajkę, 
powrót z Jamajki już jednego dnia. 

Niniejsza oferta oraz ustalenia mailowe z uczestnikami imprezy 
posiadają wszelkie wymagane prawem polskim oraz jamajskim 
cechy umowy cywilno-prawnej i mogą być traktowana jako 
pełnoprawna  umowa o świadczenie usługi turystycznej, z 
wyłączeniem przelotów. 
Całkowitą odpowiedzialność za transport lotniczy uczestników 
ponoszą linie lotnicze będące operatorem lotu. 
Odpowiedzialność za przebieg Odpowiedzialność za przebieg wyprawy ponosi 
Tomasz Łada, prowadzący działalność gospodarczą na Jamajce pod 
nazwą Treasure Beach Tourist Information, Calabash Bay P.O., St. 
Elizabeth, Jamaica, TRN (NIP) 126-072-345/1
Adres w Polsce: 
ul Rejowska 26/16 26-110 Skarżysko Kamienna
Organizator posiada wsOrganizator posiada wszystkie uprawnienia i licencje wymagane 
prawem jamajskim, do organizowania imprez turystycznych oraz 
prowadzenia grup jako przewodnik turystyczny. Posiada również 
uprawnienia rezydenta i pilota wycieczek zagranicznych wydane 
przez Polską Izbę Turystyczną. 

BILETY LOTNICZE I PRZELOT ODPOWIEDZIALNOŚĆ 



Zgłoszenia na wyprawę prosimy kierować na adres e-mail:
info@najamajke.pl, tel: +18763813804, skype: ladatomek (Tomasz Łada)
Informacje telefoniczne w Polsce: 
tel. +48601896425, skype: maken_gosia (Mirosław „Maken” Dzięciołowski)
Po otrzymaniu od Państwa informacji o chęci wzięcia udziału w wyprawie prześlemy 
dodatkowe informacje organizacyjne. 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE 



Zdjęcia wykorzystane w ofercie zrobione zostały w trakcie poprzednich “Muzycznych wypraw na Jamajkę”.Autorzy: Piotr “Rastatrooper” Tabencki / Przemysław “Kula” Grzesiak / Mirosław “Maken” Dzięciołowski (Max Romeo - internet)

AUDIO

Audycja radiowa „Strefa Dread” Makena w Czwórce, wyprawa 2019:
http://bit.ly/2GEQbEx
Audycja radiowa „Strefa Dread” Makena w Czwórce, wyprawa 2017:
http://bit.ly/2huw5lO
Audycja radiowa „Strefa Dread” Makena w Czwórce, wyprawa 2016:
http://bit.ly/2yHnX5Q
„Reggae - muzyczny skarb Jamajki” – reportaż Makena dla Programu 2 Polskiego 
Radia:
http://bit.ly/2pmiam4
Audycja radiowa Jurka Kleszcza, Program 2 Polskiego Radia, wyprawa 2017:
http://bit.ly/2xEtuvC

FOTO

Wyprawa 2015, fotorelacja: 
http://bit.ly/2huSMqk
Wyprawa 2015, fotorelacja 2:
http://bit.ly/2yFqk9a
Rebel Salute Festival 2015, fotorelacja:
http://bit.ly/2wUPvCy
Wyprawa 2016, fotorelacja:
http://bit.ly/2hyhTF0
Rebel Salute 2019:
http://bit.ly/2MU3FiJ
http://bit.ly/2BLvyTB VIDEO

Wyprawa 2016:
https://youtu.be/3_GPKCADu28

Wyprawa 2017:
https://youtu.be/NhgwG4OX6Ck

Treasure Beach street party, Wyprawa 2016:
https://youtu.be/OJgGEn3DBHA

SPRAWDŹ JAK BYŁO NA POPRZEDNICH 
WYPRAWACH 
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