
 

 

Jamajka 14 dni 
 

Individualno potovanje  
 

JAMAJKA je tretji največji karibski otok. Domačini so potomci afriških sužnjev, zaradi česar se po svoji zgodovini in 
kulturi Jamajka precej razlikuje od ostalih karibskih otokov. Glasba je zelo pomemben del Jamajke, kar boste hitro 
ugotovili že ob kratkem sprehodu vzdolž obale ali po ulicah živahnega glavnega mesta Kingston.  

 

V ponudbi najdete lokalno vodeno potovanje. Lahko pa vam organiziramo tudi samo počitnice. 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
 

 
 

Stil: Individualno potovanje 
1. dan MONTEGO BAY. Prihod na Montego Bay, Jamajka. Po pristanku sledi ureditev vseh vstopnih formalnosti in 

organiziran prevoz do hotela. Prost dan za počitek in počitnice v obmorskem letovišču. Nočitev. (H, V)  

 
2. dan MONTEGO BAY – OCHO RIOS. Zajtrk. Na današnji dan vas vaš voznik odpelje v Ochos Rios z vmesnimi 

postanki, kjer si boste ogledali Greenwood Great House – 200 let stara hiša, ki je pogosto označena kot z najbolj 
originalno. Naprej sledi prevoz okoli mesteca Falmouth (Unesco). Naprej sledi še obisk vasi Nine Miles, ki je rojstni 

kraj ikone reggae glasbe Bob Marley. Priložnost kjer spoznate vse o sami ikoni tega glasbenika. Namestitev v hotelu. 

Nočitev. (H, Z) 
 

3. dan OCHO RIOS. Zajtrk. Prost dan za samostojno uživanje in raziskovanje (ni vključen voznik). Priporočamo 
sprehod ter občudovanje umetnikov na lokalnem obrtnem trgu. Privoščite si lokalno jed Patty, nato pa odpravite do 

znamenite Dunn's reke, kjer se nahaja eden najlepših slapov na svetu. Vstopite v hladno vodo in se povzpnite na vrh 
180 metrov po apnenčastih stopnicah osenčeno z deževnim gozdom. Nočitev. (H, Z)  

 

4. dan OCHO RIOS – PORT ANTONIO. Zajtrk. Privoščite si odmerek vitamina v Sun Valley Plantation na severni 
obali, ki je v družinski lasti. Prigriznite sezonsko sadje, pijete sveže stisnjene sokove in opazujte Hummingbirds pri 

igri na vrtu. Obiščite slikovite Somerset Falls. Se nahajajo na nekdanjih indigo in začimbnih nasadih. Danielova reka 
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gre tu skozi bujne tropske deževne gozde. Kratka vožnja s čolnom do skritega slapa, ki potuje 10 metrov v majhno 
sotesko in tam tvori bazen, kjer lahko tudi plavate. Nočitev. (H, Z)  

 
5. dan PORT ANTONIO. Zajtrk. Zjutraj je pravi čas za de-stres, medtem ko se odpravite na rafting na Rio Grande. 

Ko vaš kapetan usmeri bambusov splav navzdol, se na poti nagledate naravne lepote s čudovitim razgledom na 

Modro goro, barvito floro in favno in poslušate oglušujočo tišino. Občudujete pristanišče, ko se sprehodite po središču 
mesta Port Antonio in raziščite obrtni trg s svojimi barvitimi prodajalci. Raziščete zgodovinski del mesta, tako da 

greste po hribu do Titchfielda, kjer najdete rustikalne lesene hiše in lep star hotel. Skočite v kristalno čisto vodo 
znamenite Modre lagune in se počutite kot filmska zvezda. Preživite čas v raju, bolj priljubljenem kot francoski zaliv, 

osamljena bela peščena plaža obdana z bujno tropsko vegetacijo. Zmočite noge, surfajte po valovih, se zabavajte in 

uživajte tam na plaži. Nočitev. (H, Z)  
 

6. dan PORT ANTONIO – KINGSTON. Zajtrk. Ustavite se v Sylvia ter privoščite pijačo na avtentični in barviti 
železniški postaji v Orange Bay-u. Sledite cesti navzgor do zaliva Annotto in občudujete čudovit pogled na gore, dom 

znane Blue Mountain Coffee. Očarani ste v Castleton Gardens-u, eden najstarejših botaničnih vrtov na Karibih, ki se 
nahajajo sredi gore. Sprehodite se skozi Kingstonov narodni park Heroes, naredite ''selfi'' z Bobom Marleyjem in 

sprehodite po njegovih stopinjah v muzeju (neobvezno). Presenečeni ste nad pogledom na mesto z Beverly Hills-a. 

Obiščete lepe podobe Devon House, kjer morate poskusiti slasten sladoled! Nočitev. (H, Z)  
 

7. dan KINGSTON – TREASURE BEACH. Zajtrk. Panoramska vožnja vzdolž južne obale. Ustavite se v eni od 
barvitih sadnih trgovin na poti v Mandeville. Obiščite morsko restavracijo z imenom "Little Ochie" v Alligator Pond-u. 

Uživate v najljubših jedeh, kajti vaše brbončice so tudi na počitnicah, zato poskrbite, da jih ne boste zanemarili. 

Nadaljujete prek Lover's Leap-a in vozite skozi zelenjavni vrt na Jamajki na poti do plaže Treasure. Nočitev. (H, Z)  
 

 
 
8. dan TREASURE BEACH. Zajtrk. Postanite fotograf na ulici Bamboo Avenue, ceste, obložene z velikanskimi 

bambusovimi rastlinami, ki tvorijo naravni tunel. Pojdite na safari v zaščitenih mokriščih reke Black in spoznajte 
njihove prijazne krokodile med vožnjo z čolnom. V in okoli marmorja in mokrišča lahko opazite različne ptice, kot so 

Egrets, Pelicans in morda celo Ribji orel. Okusite pravo Jamajko z vzorčenjem različnih kulinaričnih užitkov na lokalnih 

stojnicah hrane med vašo turnejo po južni obali. Stopite na krovu za vznemirljivo vožnjo s čolnom do rustikalne 
lesene palice, zgrajene na peščenem bregu pol milje od morja. V baru Pelican se lahko odpravite na kopanje, 

pokažete soncu, pijete pijačo in uživajte v ničemer, medtem ko vas pelikani in upajmo še delfini gledajo. Ste v 
najboljšem beach baru na svetu! Nočitev. (H, Z)  

 



 

 

9. dan TREASURE BEACH – NEGRIL. Zajtrk. Odkrijte lepoto slikovite Južne obale. Vaš prvi postanek  je v YS 
Falls, ena najlepših naravnih znamenitosti Jamajke. Pojdite na kopanje v enem od hladnih bazenov, se vrnite po vrvi, 

kot se je Tarzan, in naredite skok v vodo. Sprostite se v tem neokrnjenem tropskem raju in opazujte Hummingbirds-
e. V Beli hiši se nočni ulov prodaja na trgu rib v Escovith Fish & Bammy, ki je lokalnem prebivalstvu najljubši. Recept 

sega še iz časa izvornega prebivalstva in je praktično "obvezen". Sprehodite se skozi prelep Belmont, spoznate 

vaščane, okusite sveže sadje, pijete iz kokosa in obiščite majhne vasi med hojo po skupnosti. Z malo sreče lahko 
vidite tudi skrite nasade marihuane na hribih, ki so pomemben vir dohodka za lokalne kmete. Nočitev. (H, Z) 

 
10. – 12. dan NEGRIL. Zajtrk. Prosto za počitnice ob morju. Uživate bel pesek in eno najlepših plaž na Jamajki. 

Nočitev. (H, Z)  

 
13. – 14. dan NEGRIL – MONTEGO BAY. Zajtrk. Prosto do odhoda. Sledi vožnja do letališča. (Z) 

 
**Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz 

bližnjih letališč je 750,00eur.** 
 

Cena skupaj na osebo  znaša:                                1.960 EUR 
    

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: transfer letališče-hotel-letališče, 12 nočitev v  hotelih 3-4* z zajtrkom, 

prevoze in oglede s klimatiziranim vozilom in voznikom po programu, vstopnine pri ogledih po programu, stroške 
priprave in organizacije potovanja. 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS. 

 
DRUGI PODATKI: 
VIZE: Za vstop na Jamajko ni potreben vizum. Potreben je vsaj še 6 mesecev veljaven potni list od konca datuma 

potovanja. 

 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar  
 

 


