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€ 3045 Jamaica yah mon!  

Woensdag 5 december tot maandag 17 december 2018 | 13 dagen 

• Het eiland van de Reggae, Bob Marley en de Rastafari 
• Paradijselijke stranden 
• Prachtige natuur met adembenemende flora en watervallen 
• Heerlijke Jamaicaanse keuken 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

Weidse droomstranden, een weelderig groen binnenland,  
opzwepende ritmes, reggae… Yah mon! Jamaica heeft alles te bieden 
wat u van een Caribische vakantie kunt verwachten en nog veel meer. 
 
We maken een 13-daagse rondreis op het eiland van de Reggae, Rum 
en Rastafari. Er zijn genoeg redenen om op dit eiland verliefd te raken! 
De fijnzandstranden in Montego Bay en zijn gekende ‘Hip Strip’ met 
vele winkels en restaurants. Ocho Rios is een paradijs met rivieren, 
poelen en watervallen. Ten oosten van Port Antonio bezoeken we de 
idyllische en afgelegen baai Frenchman’s Cove dat als locatie heeft 
gediend voor verschillende films en reclames. Verder naar Port Royal 
met zijn geschiedenis van de kooplieden en piraten.  
 
Ook de dynamische hoofdstad, Kingston mag niet ontbreken. Enkele 
nachten in Treasure Beach en eindigen doen we dan weer in Negril 
bekend om zijn prachtige zandstranden en zijn adembenemende zons-
ondergangen. 
 
Jamaica, home of all right!  
Ontdek samen met ons deze fantastische bestemming. 

 

in dubbel € 3095 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 15 personen  
(max 25 personen). Vermelde prijzen zijn richtprijzen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behou-
dens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging 
van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbe-
lasting in het buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde 
omstandigheden het niet toelaten (bv klimaat, wegenwer-
ken, ...) kan het reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: internationaal paspoort  
(min. 6 maanden geldig na de aankomstdatum) 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met TUI Fly  
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in hotels volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (half pension excl. Negril + 3 lunches) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Niet vermelde maaltijden   - Transfert vanuit Lochristi  
- Reis– en annulatieverzekering     naar Zaventem: € 30 pp.  
- Persoonlijke uitgaven & fooien    

€ 3600 in single 
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-€ 50 per persoon 
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Jamaica yah mon!  

Woensdag 5 december tot maandag 17 december 2018 | 13 dagen 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 06 06 
info@alleenreizenden.be 

Dag 1: Brussel - Montego Bay (A) 
Dagvlucht met TUI Fly vanuit Zaventem met ’s avonds aan-
komst in Jamaica. Licht avondmaal op de vlucht. Transfer naar 
Sea Garden Hotel 4* en overnachting. 

Dag 2: Montego Bay - Ocho Rios (O-M-A) 
Na het ontbijt bezoek aan Rockland Bird Sanctuary. Verschil-
lende kolibriesoorten en andere kleurrijke vogels fladderen 
om u heen. Zit stil met een flesje suikerwater en dan vanuit 
het niets komt de nationale vogel, de Doctor Bird kolibri, op 
uw hand zitten. We rijden verder met de bus door de suiker-
rietvelden en bij aankomst krijgen we een rondleiding door de 
fabriek van Hampden Sugar Estate. Na afloop proeven we 
Jamaicaanse Jerk Chicken met zoet brood als lichte lunch.  
Aansluitend rumproeverijen. Op onze weg naar Ochio Rios 
brengen we nog een bezoek aan de Falmouth en heeft u de 
kans om foto’s te maken bij Dolphin Cove. Avondmaal.  
Overnachting in Hibiscus Lodge Hotel 3*.  

Dag 3: Ocho Rios en omgeving (O-M-A) 
Ontbijt. We starten vandaag met een unieke ervaring: een 
rivierwandeling. We waden doorheen de rivier en de poelen 
(tot kniehoogte). Wie wil kan ook een duik nemen in één van 
de poelen onderweg. Bij aankomst maken we kennis met het 
leven van de Rastafari en gaan we Ital koken. De lunch die we 
voorbereiden is tevens ons middagmaal. Daarna bezoek aan 
de geboorteplaats en het graf van Bob Marley. Avondmaal. 
Overnachting in Hibiscus Lodge Hotel 3*. 

Dag 4: Ocho Rios - Port Antonio (O-A) 
Na het ontbijt gaan we verder naar Port Antonio met onder-
weg enkele stops. Aankomst rond de middag aan de Blue  
Lagoon. Daar maken we een boottocht langs de kust.  
Zwemgelegenheid. Vrije tijd en lunch. Daarna staat er een 
bamboe vlottentocht op het programma. Avondmaal en  
overnachting in hotel Bay View Eco Lodge 3*.  

Dag 5: Port Antonio - Port Royal (O-A) 
Ontbijt. Kerkdienst met gospel. Vervolgens richting de bergen 
naar de Charles Town Maroons. Lunch. Museumbezoek waar 
we alles te horen krijgen over de geschiedenis van de slavernij. 
Drum– en dansvoorstelling. Daarna korte tour door de  
Botanische tuin van Castleton en bezoek aan Fort Charles en  
wandeling naar het hotel. Avondmaal in lokaal restaurant en 
overnachting in hotel Grand Port Royal 4*.  

Dag 6: Port Royal - Blue Mountains - Kingston (O-M-A) 
Ontbijt. Eerste bezoek in Holywell Park met onderweg stop in 
Newcastle bij de kazerne waar de jonge soldaten getraind 
worden. Wandeling Oatley Trail en vrije tijd. Lunch.  
Rondleiding op de plantage van Craighton Coffee Estate  
Highway. Avondmaal. Overnachting in Four Seasons Hotel 3*.  

Dag 7: Kingston (O-A) 
Ontbijt. Stadsbezoek down– en uptown. We bezoeken onder 
andere Kingston’s National Heroes Park, het standbeeld van 

Bob Marley, Museum Bob Marley, Beverly Hills, Devon House 
en de Alpha Boys School met eigen Brassband. Avondmaal. 
Overnachting in Four Seasons Hotel 3*. 

Dag 8: Kingston - Treasure Beach (O-A) 
Na het ontbijt vertrek naar Mandeville met stadsbezoek aan 
het gerechtshof en de Gregoriaanse kerk. Verder naar het 
vissersdorp Alligator Pond en lunch in Little Ochie. Nadien 
bezoek aan de vuurtoren Lover’s Leap. Hier hebben we een 
spectaculair uitzicht op de blauwe zee. Daaropvolgend naar 
Treasure Beach. Inchecken in het hotel en vrije tijd om te  
genieten van zon, zee en strand. Avondmaal. Overnachting in 
Sunset Resort & Villa 4*. 

Dag 9: Treasure Beach (O-A) 
Ontbijt. Per tractor naar de pittoreske YS Falls met waterpoe-
len, zwembaden, kolibries, … een must! Op weg naar Black 
River maken we een fotostop in de Bamboo Avenue. Vrije tijd 
voor lunch en daarna bezoek aan de historische binnenstad 
met Gregoriaanse huizen. Ook de Black River Safari mag niet 
ontbreken tijdens onze rondreis. De rivier huisvest vele vogel– 
en reigersoorten en krokodillen. Avondmaal. Overnachting in 
Sunset Resort & Villa 4*.  

Dag 10: Treasure Beach - Negril (O-A) 
Ontbijt. Onze dag start met een boottocht naar de beroemde 
Pelican Bar. Hier zitten de pelikanen op 50 meter afstand van 
het rif. Voor de lunch bezoeken we nog de vismarkt van  
Whitehouse. Vervolgens bezoek aan het mausoleum van Peter 
Tosh (reggaemuzikant) en wandeling door kleine dorpjes met 
een rastaman. Avondmaal. Overnachting in Rondel Village 3*.  

Dag 11: Negril (O) 
Vrije dag om te genieten van Negril: relaxen op het witte  
zandstrand, snorkelen, … . Bij zonsondergang gaan we samen 
naar Rick’s Café, uitgeroepen tot één van de top 10 bars ter 
wereld. Life reggae muziek zorgt hier voor een gezellige en 
aanstekelijke ambiance. Overnachting in Rondel Village 3*. 

Dag 12: Negril - Montego Bay - Brussel (O) 
Ontbijt en vrije tijd. ’s Middags transfer naar de luchthaven 
van Montego Bay voor onze terugvlucht naar België. 

Dag 13: Brussel (O) 
Aankomst in Zaventem in de ochtend/voormiddag.  
Welkom thuis! 
 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 
 
De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief.  
 
Vluchtdata zijn momenteel nog onder voorbehoud. 


