Jamaica
Jamaica (terra de bosques e águas na língua
arahuaca) é a terceira maior ilha das Caraíbas que cativa a quem a visita pela sua história, pela magia da sua beleza, o verde das
suas montanhas e o azul das suas praias.
Foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1.494
que a descreveu como “a ilha mais bonita que os
meus olhos alguma vez viram”. Arrebatada pelos
ingleses no ano 1.650 que a converteram numa
colónia activa e rica que chegou a ser conhecida
como “a jóia da coroa inglesa” obtendo a sua independência da Gran Bretanha em 1.962. A imponente cordilheira Blue Montains divide a costa
norte e sul da ilha. No sul encontra-se Kingston,
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a capital e na mesma zona, Port Royal, antigo e
célebre centro de pirataria. No norte, destaca-se
Montego Bay, a segunda cidade da ilha, Negril,
Ocho Ríos e Runaway Bay, cada uma com o seu
peculiar encanto, formam a maior concentração
turística do país. Junto às suas belezas naturais
soma-se o carácter místico da ilha que a nomeia
como sendo o berço de Bob Marley, o rei da música reggae.

Dunn’s River Falls & Ocho Rios
Pela costa norte da Jamaica e através de vilas
cheias de tradição com nomes legados pelo nosso
rico passado colonial, Runaway Bay, Salem, Priory
e Sant Ann´s Bay capital do País ou província, chegaremos à atracção mais famosa da ilha, as Cascatas de “Dunn´s River”. As suas águas naturais que
o refrescarão tanto mergulhe nas piscinas naturais
que formam os saltos de água ou caso escale esta
maravilha natural. Depois de ter vivido esta excitante aventura, seguimos até à vila de Ocho Ríos,
situado a 5 minutos das cascatas, onde realizamos
uma paragem próximo ao “Craft Market”, o mercado de artesanato, para que disfrute de tempo livre.

Guía Oficial Segurança Meio Dia
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Braco Stables
Fará um percurso de autocarro durante 15 minutos
pela marginal com direcção a Falmouth passando
por Discovery Bay, Rio Bueno e Columbus Park
até chegar a Braco Stables. Inicia-se o passeio
a cavalo pela natureza (este lado da ilha é muito
verde) disfrutando de umas fabulosas paisagens
naturais enquanto o guia conta histórias incríveis
sobre a Jamaica. Haverá uma paragem numa praia
fabulosa para vestir os fatos de banho e tirar as
rédeas aos cavalos para continuar o passeio pelo
mar. Poderá viver uma experiência única num
passeio a cavalo dentro das águas cristalinas do
mar do caribe. Deixando o mar, troca de roupa e
coloca novamente as rédeas aos cavalos e volta-se
ao ponto de saída por outro fabuloso caminho. O
passeio a cavalo tem a duração entre 2 a 3 horas
aproximadamente.

Guía Oficial Segurança Meio Dia
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Negril
Sairemos até à famosa costa de Negril, percorrendo as vilas de Discovery Bay, Falmouth, Rose Hall,
Ironshore, Montego Bay, Hopewell e Sandy Bay.
Chegaremos a Margaritaville situado na extensa
praia de Negril com 11 kms de extensão. Almoço
em Margaritaville e por último poderá contemplar
um magnífico por de sol no famoso “Ricks Café” e
disfrutar do show de “clavadistas”. Depois de todas as maravilhosas experiências regressaremos
ao hotel.

Guía Oficial Segurança Dia Completo Almoço
Incluido
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Black River & YS Falls
Depois de atravessar a cidade de Montego Bay para logo
desviar-se até ao sul e cruzar o centro da ilha disfrutando
da paisagem do interior e ver aldeias onde as pessoas
parecem vivir no passado, chegada às Cataratas de “YS”
que são uma maravilha da natureza e poder observar os
seus diversos saltos já que estão situadas nas colinas da
costa Sul da Jamaica. Tempo para subir as escadas até
ao seu início e dar mergulhos nas suas piscinas naturais,
além de observar a fauna e flora do lugar onde abundam
grande variedade de colibrís. Regressando até à vila de
“Black River”, nome que advém do famoso rio navegável
mais extenso da Jamaica, onde nas suas margens se embarcam em lanchas que levá-los-ão através da área mais
pantanosa da ilha, “Black River”. O seu capitão guia darlhes-à toda a informação sobre a ecologia, fauna e história do lugar. Poderá contemplar muitas das cem espécies de aves que coexistem nela, assim como o crocodilo
americano, em perigo de extinção. Um lugar inesquecível
para visitar e disfrutar.
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Guía Oficial Segurança Dia Completo

Mausoleo
Bob Marley
A sua excursão leva-no pela costa norte até “Runaway Bay”e logo ao sul atè à zona rural através da
vila “Brows Town”; desde aí continuamos o caminho
até ao lugar onde nasceu Bob Marley, lenda e ícono
musical do Reggae, onde actualmente descansam
os seus restos mortais. Um membro da seita Rastafari contar-vos-à passagens da vida do famoso
cantor. Regresso através de Fern Gully, leito de um
antigo rio, onde poderá adquirir artesanatos e souvenirs.
Guía Oficial Segurança Meio Dia

Entrada
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Port Antonio & Blue Lagoon
Entre as Blue Montains e o Mar Caribe encontramos, Port Antonio, capital da provincia de Portland
que disfruta de uma mistura de montanhas, exuberante flora, praias de areia branca e espectaculares encostas. Na década de 1940 e 50, Jamaica e
Port Antonio foi descoberto pelos ricos e famosos
de Hollywood e converteu-se no lugar preferido de
férias das estrelas, entre elas Errol Flynn e outros
grandes artistas. Depois de uma paragem em Sumerset Falls seguiremos atè à selvagem praia de
Frenchman´s Cove para o almoço. O Blue Lagoon
é uma lagoa natural, diz-se sem fundo ainda que
os mergulhadores digam ter uns 55 metros de
profundidade.
No entanto, após o êxito do filme “a Lagoa Azul”,
é um lugar de visita obrigatória e dependendo do
ângulo do sol pode-se ver a mudança de tonalidade
azul turquesa para outra mais escura. Quando se
nada na lagoa azul, podem-se notar as correntes
de água quente desde o Mar Caribe e refrescantes
jactos de água fria e doce dos rios subterrâneos
que alimentam a lagoa.
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Guía Oficial Segurança Dia Completo Almoço
Incluido

Blue Montains
Nesta excursão percorre-se o norte da ilha até
Buf Bay para ir até ao sul até chegar às ladeiras
de montanhas e colinas, uma divertida maneira
de conhecer a Jamaica. Chega-se ao cimo de uma
delas com quase 1.500 metros de altitude e se
quiserem experimentar poderão disfrutar de uma
Jamaica natural, cultural e de uma exuberante
paisagem tropical.
Na chegada ao centro dos cafezais inclui-se uma
visita onde os guias explicar-vos-ão as diferentes fases do processo de recolecção, selecção e
tostar dos grãos de café mais famosos do mundo. Além de que poderá atrever-se a efectuar um
pequeno passeio em bicicleta de montanha, para
poder disfrutar de uma melhor vista das espectaculares Blue Montains.

Guía Oficial Segurança Dia Completo Almoço
Incluido
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Lagoa Luminosa
Falmouth é a principal cidade e capital da provincia de Trelawny. Está situada na costa norte
da Jamaica a 30 quilómetros a este de Montego
Bay. É famosa por ser uma das cidades do Caribe melhor conservadas pelas suas construcções
de estilo georgiano. Fundada por Thomas Reid em
1769, floresceu como importante centro mercantil,
já que o seu porto converteu a Jamaica no líder
mundial na producção de açúcar. A cidade foi meticulosamente planificada desde a sua fundação,
com amplas ruas, rede eléctrica, abastecimento
de águas e magníficos edificios públicos (teve água
corrente muito antes que a cidade de Nova York).
Seguidamente acede-se a esta Lagoa Luminosa
rodeada por manglares, onde desembocam grandes rios subterrâneos com águas que vertem desde montanhas próximas, arrastando minerais da
terra entre eles o fósforo, além de organismos microscópicos que emitem luz fosforescente quando
a água é agitada, onde verá um ligeiro clarão. Poderá passar as mãos ou arrastar um pau para fazer
brilhar a água na escuridão. Se o desejar tambiém
poderá nadar nas águas luminosas sendo que a
profundidade da lagoa é de 1.5 metros.”
Guía Oficial Segurança Tarde Noite
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Martha
Brae Rafting
Uma excursão para os amantes da natureza. Poderá passear em balsa no legendário rio Martha
Brae localizado a 35 quiilometros a este de Montego Bay. Os experimentados e capacitados capitães
conduzirão as balsas de bambú através da natureza que parece um cenário pelo rio mais romântico
que poderá imaginar. Contar-lhe-ão a lenda do rio
e será informado sobre a variedade da flora e da
fauna local durante a travessia rio abaixo.
O passeio durará aproximádamente uma hora e
quinze minutos, mas as suas recordações da experiência durarão toda uma vida.

Guía Oficial Segurança

Meio Dia
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Cool Runnings
Cool Runnings é uma experiência única para aqueles que são amantes de mar e que gostam de disfrutar de passeios de barco. Esta excursão parte
do Hotel e dirige-se em transporte terrestre até
Ocho Rios (25 minutos aprox), onde embarcaremos
num grande catamarã em direção a Dunn’s River
Falls (40 minutos aprox). Ali poderá aceder às
cascatas naturais de Dunn’s River através do mar
para depois escalá-la. Terminada a subida, embarcaremos novamente no catamarã em direção aos
corais naturais e realizar um pouco de snorkeling.
Terminada esta actividade começaremos uma verdadeira festa jamaicana enquanto navegamos neste fabuloso catamarã. Regressaremos ao porto de
saída para apanharmos os autocarros e voltarmos
ao hotel. Esta excursão inclui bebidas (bar aberto),
entrada em Dunn’s River, mascaras e restantes
acessórios para realizar snorkeling.
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Guía Oficial Bebida Equipamento Segurança
Incluida

Kingston Tour
Passeio até Ocho Ríos, atravessando Fern Gully, um antigo caule do rio com vegetação centenária e seguimos
cruzando as montanhas até ao sul, chegaremos à velha
capital da ilha, Spanish Town para finalmente chegarmos à zona do porto natural de Kingston, protegido pelos “Palisadoes” (nome que recebe um extendo banco
de areia que une as ruínas de Port Royal com a cidade) e
onde realizamos uma paragem para visitar o seu pequeno museu. Kingston é a capital comercial, administrativa e centro cultural da ilha. Trata-se da maior cidade de
fala inglesa no Caribe, têm o sétimo maior porto natural
do mundo e está situado numa ampla junção com o mar
a sul e a montanha de Sant Andrew como tela de fundo
até o norte. A zona central de Kingston está formada por
duas partes: a histórica, agitado centro e New Kingston
onde se encontra o “Museu de Bob Marley”, construído
na sua antiga residência onde incluimos uma inesquecível visita. A mansão Devon House, lugar do primeiro
afro-americano milionário das índias Ocidentais, agora
uma viva recordação de como viviam os ricos no século
XIX, com um bonito parque adjacente que será a última
visita do dia.

Guía Oficial Segurança Dia Completo Almoço
Incluido
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Mistyc Mountain Rainforest

RAINFOREST SKY EXPLORER

Situado num parque privado da costa norte da
Jamaica junto à estrada de chegada a Ocho Ríos.
Uma tele-cadeira transportá-los-à por cima das
copas das árvores num impressionante passeio
pelo centro do bosque tropical. A subida no Sky
Explorer para proporcionar pontos de vista sensacionais da cidade e de um mar cor esmeralda
além da riqueza das árvores tropicais, para chegar ao centro da atracção. E de regresso novamente por cima do solo do bosque que oferece
sem dúvida uma bela visão da selva tropical e da
principal riqueza da flora e da fauna.

RAINFOREST SKY EXPLORER & BOBSLED JAMAICA

A atracçaõ Bobsled Jamaica Mystic Mountain.
evoca a glória da equipa de trenós olímpico da
Jamaica. Imagine um treno de montanha russa
através de um bosque tropical... Único na Jamaica!

TRANOPY TOUR
As 3 experiências

RAINFOREST SKY EXPLORER & ZIP-LINE
Uma série de tirolinas de árvore a árvore e diferentes plataformas, levar-te-ão deslizando através do bosque costeiro. A visita guiada inclui as
zonas virgens da montanha, através da superfície
do bosque e da selva em várias séries de cabos
até à última plataforma na metade do bosque, regressando com a tele-cadeira até à chegada.
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Sky Explorer
Bobsled Jamaica
Zip-line

Equipamento Segurança Entrada
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Dolphin Cove
Não perca a oportunidade de visitar uma das atracções mais
populares da Jamaica e disfrute de uma agradável jornada na
“Ensenada de los Delfines” para um encontro incrível pela fauna
local. Terá a oportunidade de disfrutar de um ambiente privado e bonito onde se encontrará com algumas das criaturas mais
extraordinárias da natureza como golfinhos, tubarões gato, serpentes e pássaros exóticos. Estará rodeado por uma amostra da
selva tropical exuberante, com tudo aquilo que tornará inesquecível a sua visita à Jamaica.
PROGRAMAS COM GOLFINHOS Todos os programas com golfinhos incluem a entrada a Dolphin Cove.
“NADAR COM 2 GOLFINHOS” Inclui diferentes actividades com
2 golfinhos dentro de água, durante 30 minutos. Deixe-se levar
pelos pés, dar uma volta com os golfinhos, beijá-los. CRIANÇAS
A PARTIR DE 8 ANOS.
“NADAR COM 1 GOLFINHO” Inclui 30 minutos de interacção (em
grupo) com 1 golfinho dentro de água, pode acariciá-lo, beijar e
brincar com o golfinho. CRIANÇAS A PARTIR DE 8 ANOS.
“TOCAR NUM GOLFINHO” Inclui 25 minutos de interacção dentro
da água ao nível dos joelhos, com um golfinho. Pode acariciálo, beijá-lo e brincar com o golfinho. CRIANÇAS A PARTIR DE 6
ANOS ACOMPANHADOS DE UM ADULTO.
Sugerimos que o turista traga uma toalha, chinelos e evite o uso
de jóias.
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Guía Oficial Segurança Dia Completo Entrada
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