
Studiereis Jamaica “Home of Allright” 
6 t/m 14 november 2014

Jamaica is door Columbus herontdekt, herontdekt want er leefden al
mensen op Jamaica toen Columbus Jamaica bereikte.
Jamaica is een gastvrij en vooral relaxed land met veel typische
uitspraken zoals; Yah Mon, One Love, Irie: “the home of all right”

6/11/2014:
Vertrek vanaf Amsterdam met Arke Fly (uitgevoerd door Jetair) via Punta Cana naar 
Jamaica. De reis is vermoeiend en duurt ruim 13 uur, mede door de tussenstop op de 
Dominicaanse Republiek. De transfer van de luchthaven naar Ocho Rios is nog 1,5 uur.

Overnachting in het Clubhotel RIU in Ocho Rios (letterlijk: daar waar 8 rivieren uitkomen). 
Ocho Rios is centraal gelegen. Er zijn op het eiland 3 plekken om te zwemmen met 
dolfijnen, 1 plek daarvan is in de buurt van Ocho Rios.
Een leuke excursie om vanuit Ocho Rios te maken is de Bob Marley tour: Nine Miles, naar 
o.a. het geboortedorp van deze legendarische persoon.

7/11/2014:
- bezichtiging accommodaties (o.a. het eenvoudige authentieke Mystic Ridge Resort en 
het prachtige Hermosa Cove (luxe villa resort), luxe Couples Sans Souci (adults only) en 
Sandals Royal Plantation.
- interessant: Mystic Mountains (waar je kunt bobsleeën, met de zip line door de jungle 
kunt enz.) en
- beklimming van de Dunn's River Falls. Let wel: indien er veel cruise schepen aanmeren, 
kan het bij het beklimmen van de Dunn's River Falls heel druk zijn! 



8/11/2014:
We rijden via Port Antonio naar de geweldige,
kleinschalige accommodaties Bay View Eco
Resort en het Mockingbird Hill (met een
prachtig uitzicht op de Blue Mountains en een
heerlijke eco lunch). Dit zijn leuke hotels om in
te plannen bij een fly-drive over het eiland.
Onderweg maken we een stop in Buff Bay, bij
een leuk huis dat bekend staat om de "Jamaica
Dutch Pot" en zien we ananas- en
bananenplantages.
De Somerset Falls zijn gesloten ("under
construction").

Interessant:
- Blue Mountains (voor o.a. jungle 
wandelingen/mountainbike trips e.d.);
- bamboe vlot varen over de Rio Grande;
- Blue Lagoon (King Saba vertelt ons het ware verhaal van 
de Blue Lagoon en de films die hier zijn opgenomen zoals 
Blue Lagoon, Cocktails en Lord of the Flies);
- Frenchman's Cove: prachtige baai;
- Port Antonio met een leuke lokale markt (de lokale markt in 
Port Antonio is authentieker dan de lokale markt in Montego 
Bay). 

9/11/2014:
Naar Montego Bay: hotel Royal Decameron Club bezocht. Dit is een vrij eenvoudige maar 
hele populaire accommodatie, met kamers in leuke witte tuinhuisjes! Ze kunnen ook 
oceanfront geboekt worden. 
Interessant:
Runaway Bay: dankt haar naam aan de slaven die vanuit de bergen naar de zee vluchtten 
of als ze aankwamen, vanuit de kust, de bergen in vluchtten.
We bezoeken de Green Grotto Cave (overheidsproject): thans wonen hier alleen nog 
verschillende soorten vleermuizen, vroeger een toevluchtsoord voor slaven.
Bamboe vlot varen op de Martha Brae River.
In de middag hotel Royalton White Sands bezocht in Runaway Bay. Mooi, strak hotel aan 
het strand met moderne uitstraling. 
We logeren vanavond in het RIU Palace hotel in Montego Bay. Nieuw RIU hotel naast het 
Clubhotel RIU Montego Bay. RIU Palace is kleinschaliger, moderner en luxer qua opzet en 
het is Adults Only.



10/11/2014:
Bezoek aan het chique resort Half Moon, met paardrijd
mogelijkheden en golfbanen en
waar we o.a. getuige zijn van een dolfijnen show. Verder
bezocht hotel Coyaba Beach resort (leuk kleinschalig en
koloniaals opgezet hotel) en het Secrets St James en Wild
Orchid (grote resorts naast elkaar gelegen).
's middags: naar Montego Bay met een bezoek aan het
Sam Sharpe Square met een monument voor 2 nationale
helden van Jamaica: Sam Sharpe en Paul Bogle:
slavenleiders c.q. vechters voor de vrijheid. 
Op dit plein staat tevens een gebouwtje waar de slaven
gevangen werden gehouden.
Het museum van Montego Bay is gesloten. We zien o.a. de mainstreet met de kerk en 
lopen door naar de lokale markt van Montego Bay.
's avonds: tegenover het Riu hotel in Montego Bay ligt een winkelcentrum waar je terecht 
kunt voor souvenirs. 's Avonds is de sfeer in Montego Bay wat grimmig. De Hip Strip moet 
een leuke straat zijn in Montego Bay (we zijn 's middags wel door de “hip strip” gereden 
maar dan is natuurlijk nog niets merkbaar van het nachtleven aldaar) waar je 's avonds 
ook als toerist leuk op stap moet kunnen gaan. Aan te raden is wel om een taxi te nemen.

11/11/2014:
Algemeen: belangrijkste inkomsten voor Jamaica zijn het toerisme en bauxiet (voor de 
vervaardiging van aluminium). Bauxiet zie je veel in het gebied tussen Runaway Bay en 
Montego Bay.
Cockpit Country: binnenlanden ten zuid oosten van Montego Bay. Hier zijn nog veel 
Marrons (v/h gevluchte slaven).

Vandaag richting Treasure Beach met de Santa Cruz Mountains als achterland (Zuid 
Jamaica). Prachtige tocht: groen, heuvelachtig en kleurrijke huizen. Aangekomen in 
Treasure Beach treffen we een totaal ander, droog, landschap aan. Op de weg ernaar toe 
stoppen we o.a. in Bluefields met een grafmonument (mausoleum) van en eerbetoon aan 
Peter Tosh.
Door naar Treasure Beach: we bezoeken leuke kleinschalige accommodaties zoals Mar 
Blue en Jakes en krijgen daar een heerlijke lunch geserveerd. Hotel Jakes heeft 
ontzettend leuke accommodaties aan zee en is kleinschalig opgezet met heel veel privacy!



Vanuit Zuid Jamaica en Negril zijn veel leuke excursies
mogelijk, o.a. naar:
- lovers leap (verhaal van 2 slaven, die samen van de rots
sprongen omdat ze niet van elkaar gescheiden wilden
worden);
- bezoek aan Appleton ( een rumdestilleerderij)
- Pelikanbar (bar op palen op de rotsen);
- tunnel van bamboe;
- YS falls;
- Black River safari boottocht 

Wij maken een tocht over de Black River (Black River safari)
met een leuke gids en zien prachtige mangroven en diverse
krokodillen.

's Avonds, op weg naar Negril, stoppen we langs de weg in Whitehouse: hier allemaal 
stalletjes, gerund door de lokale bevolking, met heerlijk eten. Vers gevangen vis uit de 
Black River, een van de meer dan 120 rivieren die het land kent!

We overnachten in het prachtige resort Couples Negril (adults only)

12/11/2014:
Negril: met kilometers lange prachtige witte zandstranden. Hier kun je heerlijke 
strandwandelingen maken.

Heerlijk relax dagje. We bezoeken Clubhotel RIU Negril, Country Country hotel en Sandy 
Haven. Allen gelegen aan het mooie strand van Negril met hun eigen charme. 
Op Negril heb je mooie grote resorts (vaak All Inclusive) maar ook sfeervolle kleine 
accommodaties (op basis van logies en ontbijt). Er zijn genoeg eetgelegenheden op het 
strand te vinden!

's avonds is het party time en bezoeken we het beroemde Ricks Café met een prachtige 
zonsondergang. De sunset spot van het eiland bij Negril!
De avonturiers onder ons (high divers) springen van meters hoge rotsen (diverse 
afstanden mogelijk) het water in, onder luid gejuich en applaus van het talrijke publiek. Er 
treedt een leuke reggae band op en de sfeer is perfect. Nog later op de avond gaan we 
naar de Bourbon Beach party. Hier sta je tussen de locals op het strand te genieten van de 
reggae muziek en een lekker drankje met Jamaicaanse rum!

Zeker doen: zonsondergang in Ricks Café en beach party op Bourbon Beach!



13/11/2014:
Op weg naar de luchthaven stoppen we in
een typische Jerk tent. Jerk is typisch
Jamaicaans voor BBQ. Het is een kip of
ander vleesgerecht en het smaakt heerlijk.
Een goede afsluiting voor een onvergetelijke
studiereis!

Zeker proberen: Jerk, Juici Patties (soort
Jamaicaans pasteitje gevuld met kip,
rundvlees of met een vegetarische vulling) en
Red Stripes bier.

In de namiddag vertrekt de vlucht vanuit Montego Bay naar Amsterdam.

14/11/2014:
's Ochtends vroeg aankomst op Amsterdam-Schiphol, na een goede rechtstreekse Arke 
Fly (uitgevoerd door Jetair) vlucht.

Jamaica is zo'n eiland in de zon dat ontdekt moet worden door echte levensgenieters. Wie 
er eenmaal is geweest, heeft voorgoed zijn hart verpand aan de prachtige stranden, het 
relaxte leven, het heerlijke eten, het groene binnenland, de klaterende watervallen, de 
ritmische muziek en de mooie mensen!

Yah Mon!!!


