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Ocho Rios, Negril, Montego Bay

N

ie je žiadnym tajomstvom, že Jamajka je
rajom pre všetkých
„plážových povaľačov“,
kto by však chcel, môže vyraziť
aj do okolitej nádhernej prírody.
Navyše, miestne pláže a hotelové
komplexy sú vychýrené po celom
svete. Nie náhodou si tvorcovia
prvej „bondovky“ Dr. No (1962) so
Seanom Connerym v hlavnej úlohe
vybrali nádhernú pláž strediska
Ocho Rios za miesto svojho natáčania. Veru, ťažko tu odolať bielym
piesočným plážam, priezračným
zátokám a koralovým útesom, kde
žije viac než 700 druhov rýb. Ak vás
omrzí leňošenie na pláži, môžete

sa vykúpať v minerálnych
prameňoch alebo sa vybrať
na ryby, prechádzku po
plantáži, zahrať si golf či
ísť sa zabaviť do niektorého z lákavých nočných
barov. Pýchou tejto oblasti
je však podmaňujúca bujná príroda - napríklad v
Dunns River Falls, v jednej
z najnavštevovanejších
atrakcií Jamajky, sa pod
vedením skúseného domáceho inštruktora môžete
schladiť vo vyše 200 m
vysokých vodopádoch.
Botanická záhrada Shaw
Park Botanical Gardens pre
zmenu ponúka jeden z naj-

ostrov reggae

Jamajka
Karibský ostrov Jamajka je doslova nasiaknutý pohodovým
prístupom k životu a tónmi všadeprítomného reggae, ktoré
preslávil jamajský spevák, skladateľ, gitarista a aktivista
Bob Marley.

1 | GOL DMAN

krajších pohľadov na zátoky Ochos
Rios - očarujúcu záhradu so starými
stromami, tropickými rastlinami,
kvetinami, vtákmi i vodopádmi.
Ochos Rios je jednoducho úžasné
miesto, kde vás zeleň obklopuje
takmer všade, kde sa možno do
sýtosti unášať prírodou.

cesta, vedúca na západ Negrilu, sa krúti
okolo útesov, v blízkosti ktorých vidieť
maják, odkiaľ je nádherný výhľad na
celý Negril a jeho nádherne sfarbené
more. Podobne ako aj Ocho rios, aj
Negril sa môže popýšiť filmárskou
minulosťou. Neďaleko strediska na
malom ostrove Booby Cay sa natáčal film

Jamajka však uchváti aj inými
atraktívnych miestami. Centrum
plážového života, známeho
najmä pôsobivým západom slnka
(najkrajší výhľad naň je z Rick´s
Café), predstavuje rušné stredisko
Negril. Tunajšia 11 km dlhá pláž,
biely piesok, tyrkysová voda, slávne
miestne reggae koncerty si okamžite
podmania každého návštevníka.
V Negrile nájdete mnoho príležitostí
pre športové vyžitie, všade sa dajú
požičať vodné lyže a šľapadlá, na
pláži sa hrá volejbal, futbal... Hlavná

20.000 míľ pod morom podľa predlohy
Julesa Vernea. Netreba sa však báť,
také hlboké more tu nenájdete, práve
naopak, mnoho ľudí sem chodí kvôli
ideálnym podmienkam na potápanie.
Srdce jamajskej riviéry - Montego
Bay, ktorý Kolumbus nazval „zátokou
dobrého podnebia“ - ponúka krásne
kvitnúce stromy, zelené lúky, vrcholky
pokryté palmami, biele pláže a azúrové
more. V lete sa tu koná reggae festival
a vody tamojšieho parku sú chránené,
tvorí ich totiž 16 km dlhý prekrásny
koralový útes.
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Hlavné mesto Kingston

Pri návšteve Jamajky neobíďte ani hlavné
mesto, najväčší karibský prístav Kingston.
Okrem rôznych kultúrno-historických pamiatok
tu nájdete aj múzeum Boba Marleyho - v dome,
kde legendárny hudobník žil, nájdete jeho platinové dosky, bibliu, rôzne hudobné i spoločenské ocenenia, nechýbajú ani rozhovory o jeho
živote a záznamy z koncertov. Hoci pláže mesta
nepatria medzi tie najatraktívnejšie, turisti ich
navštevujú najmä kvôli zábave. Legendárnou
sa stala pláž Hellshire s jej nedeľňajšou párty.
Kingston ponúka aj množstvo nákupných centier a z mesta sa dajú robiť výlety, napríklad do
Blue Mountains (Modré hory) s vyhlásenými
kávovými plantážami, nedávno zaradenými na
zoznam Unesco.

EARTH VILLA

ilky umiestnené na
útese s nezabudnuteľnými výhľadmi na
more majú vlastný
ovlažovací bazén a vonkajšiu
sprchu. Najexkluzívnejšie ubytovanie v hoteli predstavuje
vila „Cottage 7“, ktorá na 190
m2 ponúka všetko predstaviteľné pohodlie. Jej najväčšia
atrakcia je schodisko vedúce do

Jamaica Inn Hotel 5*

M

alý rodinný hotel sa nachádza
v Ocho Rios na privátnej 200metrovej krásnej pláži s bielym
pieskom, lemovanej koralovým
útesom. Od otvorenia v roku 1950 hostil viacero
prominentných mien, vrátane Marilyn Monroe,
Katharine Hepburn či tvorcu Jamesa Bonda Iana Fleminga. Ubytovanie ponúka v priestranných suitách a vilkách s jednou, alebo dvoma
spálňami. Každá suita ma vlastný balkón, alebo
veľkú terasu s výhľadom na Karibské more.

OZEN - JOIE DE VIVRE
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sku kuchyňu a tretia sa špecializuje
na steaky. Páni určite neobídu športový bar so širokou ponukou nápojov, kde im neujde žiaden prenos
z veľkých medzinárodných športových podujatí. Počas dňa si hostia
môžu zahrať plážový volejbal,
zúčastniť sa skupinových cvičení
aerobiku, zacvičiť si pod dohľadom
profesionálneho inštruktora alebo si
vybrať zo širokej ponuky vodných
športov na pláži.
„No problem“ - tak znie hlavsúkromnej zátoky, kde majú hostia
kúsok karibského pobrežia len
a len pre seba. Hotelová reštaurácia ponúka ľahkú karibskú kuchyňu s využitím čerstvých lokálnych
surovín. Hotelové KiYara Spa
sa riadi filozofiou „V rovnováhe
s prírodou“, preto pri procedúrach
využíva miestne rastliny z ostrova - dopestované aj divo rastúce.
Priamo v hotelovom areáli si hostia
môžu zahrať kroket, venovať sa
šnorchlovaniu, plaviť sa na kajaku
či zaplávať si v bazéne.

Royalton White Sands 5*

T

ento hotel v zálive Montego Bay obklopuje z jednej
strany krásna pláž s bielym pieskom a zo strany
druhej hustý tropický porast. Je
určený tak pre rodiny, ako aj pre
páry, túžiace po oddychu v nádhernom prírodnom prostredí. Ubyto-

né heslo ľudí na Jamajke, na
ostrove, kde vládne tá správna
ospalá exotická atmosféra. Ak
túžite zabudnúť na čas i starosti a chcete si užiť poriadny
odpočinok, pre viac informácií
kontaktujte cestovnú kanceláriu
Magic Travel.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk,
www.magictravel.sk

vanie poskytuje v 352
ubytovacích jednotkách
s vlastným balkónom,
alebo terasou. Rodiny
s deťmi určite ocenia
denne organizovaný
program v detskom klube; pre takmer dospelé
deti je k dispozícii klub
pre tínedžerov, kde si
môžu zahrať biliard,
pingpong či playstation.
Hosťom, ktorí počas
dovolenky chcú načerpať nové fyzické i duševné
sily, je k dispozícii Royal
Spa so širokou ponukou
masáží a ďalších procedúr.
Stravovanie zabezpečujú 4
reštaurácie, 1 bufetová a 3
á la carte, z ktorých jedna
sa zameriava na japonskú
kuchyňu, druhá na talian-
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