
 

Τζαμάικα 

 

 

 

Οι απίστευτες παραλίες και η ευχάριστη ατμόσφαιρα είναι μόνο μερικά από τα πράγματα 

που μπορείτε να περιμένετε από τις διακοπές σας στην Τζαμάικα. Για πολλούς είναι η καρδιά 

της ΚαραΪβικής και όχι άδικα… λευκές παραλίες, πανύψηλοι φοίνικες, γαλαζοπράσινα νερά 

όλα παρόντα. Η Τζαμάικα εκτός των άλλων είναι η γενέτειρα της reggae, του Rastafari και 

την πολυτελών θέρετρων που προσφέρουν υπηρεσίες all inclusive. Στο εσωτερικό της θα 

βρείτε κρυμμένους καταρράκτες, φυτείες μπανάνας, τροπικά δάση αλλά και ζούγκλες. Είναι 

προορισμός ιδανικός να καλύψει τα γούστα πολλών τύπων ταξιδιωτών. Ανάμεσα στα 

κυριότερα θέρετρα του νησιού είναι ο κόλπος Montego, το Negril και το Ocho Rios. 

Ζωντανές πόλεις, παραθαλάσσια ξενοδοχεία πολυτελείας, απίστευτα τοπία, φύση, μοναδικά 

ηλιοβασιλέματα και νυχτερινή ζωή ικανή να παρασύρει στους ρυθμούς του Bob Marley και 

του “could you be loved” ακόμα και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Γιατί στη Τζαμάικα 

σίγουρα θα αγαπηθείτε και θα αγαπήσετε ξανά. 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε την Τζαμάικα είναι τον Νοέμβριο και τις αρχές 

Δεκεμβρίου, καθώς έχει ήδη τελειώσει η εποχή των τυφώνων. Όλα τα ξενοδοχεία και τα 

εστιατόρια είναι ανοιχτά, ωστόσο έχει λιγότερους επισκέπτες από ότι στα μέσα Δεκεμβρίου, 

ώστε να απολαύσετε το νησί. Ακόμα, ο Απρίλιος κι ο Μάιος έχουν λιγότερους τουρίστες. 

 

 

 Κίνγκστον - Θερμοκρασία  

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ 

Ελαx(°C) 21 21 22 23 24 24 24 24 24 23 23 22 

Μεγ(°C) 30 30 31 31 32 32 33 33 32 32 31 31 

 

 

 Τζαμάικα - Θερμοκρασία θάλασσας  

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ 

θερμ(°C) 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 28 28 

 

 

 

       Με μια ματία:     

 

 Ανεβείτε στην κορυφή των καταρρακτών του Dunns River 

 Απολαύστε μια ξενάγηση σε μια παλιά φυτεία ζάχαρης 

 Θαυμάστε τα πολλά αποικιακά σπίτια και αξιοθέατα στο Κίνκστον 

 Επισκεφθείτε το χωριό Rastafari 

 Ξεναγηθείτε στο Μουσείο του Bob Marley 

 Κολυμπήστε στα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής 

 

Πληροφορίες προορισμού:       

 Πρωτεύουσα: Κίνγκστον 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -5 

 Νόμισμα: Τζαμαικανό δολάριο 

 Διάρκεια πτήσεις: περίπου 11 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 



Χάρτης προορισμού:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Το νησί εξυπηρετούν λεωφορεία και τραίνα. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε 

όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί.  

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποια τράπεζα στην 

πόλη ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε 

μαζί σας λίγα δολάρια Τζαμάικας από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα 

συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά 

σας.  

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στην Τζαμάικα, να προμηθευτείτε μία 

sim κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. 

Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν 

σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες:  

 

1) Θεματικό πάρκο & καταρράκτης Dunn’s River 

 

Επισκεφτείτε τον  δημοφιλή καταρράκτη ο 

οποίος διαθέτει διάφορα επίπεδα για 

αναρρίχηση. Κάντε μια βουτιά στις φυσικές 

πισίνες του ποταμού απολαμβάνοντας την 

φύση που απλώνεται γύρω σας. Μην ξεχάσετε 

το μαγιό σας και μια αδιάβροχη κάμερα 

προκειμένου να απαθανατίσετε μοναδικές 

στιγμές. 

 

 

2) Χωριό Rastafari 

 

Ένα χωριό ή αλλιώς μια φιλική κοινότητα 

ανθρώπων που σας καλωσορίζουν σπίτι τους! 

Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον 

τρόπο ζωής και τις πεποιθήσεις τους οι οποίες 

περιστρέφονται γύρω από την ισότητα, την 

αγάπη και την ελευθερία. 

 

 

 

3) Blue hole 

 

Μια περιοχή με πλούσια βλάστηση γεμάτη 

πηγές, σπηλιές  και καταρράκτες  όπου 

μπορείτε να ανεβάστε την αδρεναλίνη σας 

κάνοντας βουτιά από διάφορα ύψη. Ιδανική 

δραστηριότητα για τους λάτρεις της φύσης και 

της περιπέτειας. 

 

 

 

 



4) Μουσείο Bob Marley 

 

Το μουσείο αυτό βρίσκετε μέσα στο 

πραγματικό σπίτι του θρύλου της μουσικής και 

είναι διακοσμημένο με μοναδικά αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά του 19ου αιώνα. Εκεί θα έχετε 

την ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα τον 

βασιλιά της Reggae καθώς μπορείτε να 

περιηγηθείτε τόσο στο σπίτι του όσο και στο 

στούντιο ηχογράφησης του. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 
 Ackee & Saltfish 

 

Το εθνικό πιάτο της Τζαμάικα είναι το Ackee & 

Saltfish. Για βάση έχει το φρούτο ackee 

(στρογγυλό, κοκκινωπό φρούτο από τη Δυτική 

Αφρική) και μπακαλιάρο. Μαγειρεύεται με 

κρεμμύδι, ντομάτα, τσίλι και διάφορα 

μπαχαρικά. Σερβίρεται για πρωινό ή βραδινό 

μαζί με λαχανοσαλάτα, ζυμαρικά ή ψωμί. 

 

 

 

 

 

 

 Curry Goat 

 

Ακόμα ένα εμβληματικό πιάτο της Τζαμάικα είναι 

το Curry Goat. Ινδοί μετανάστες έφεραν το 

κάρυ μαζί τους κι οι Τζαμαϊκανοί το εισήγαγαν 

γρήγορα στη γαστρονομία τους. Σήμερα 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουζίνας 

αυτής της χώρας. Το curry goat είναι αυτό 

ακριβώς που υποδηλώνει το όνομά του: 

κατσικίσιο κρέας μαγειρεμένο με κάρυ. 

Σερβίρεται συνήθως με ρύζι. 

 

 

 

 



 Ψώνια 

 

Ένα ταξίδι στη Τζαμάικα δεν μπορεί να 

ολοκληρωθεί αν δεν ψωνίσετε. Εμπορικά κέντρα 

όπως το Half Moon Shopping Village, το 

Harmony Hall, το Old Fort Craft Park, το Devon 

House και το Things Jamaican είναι ιδανικά για 

να πραγματοποιήσετε τα ψώνια σας και 

παρέχουν τα πάντα. 

 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η διασκέδαση στην Τζαμάικα συνεχίζεται και 

μετά τη δύση του ηλίου. Γεμάτη μπαρ, κλαμπ και 

νυχτερινά κέντρα με ζωντανή μουσική, εγγυάται 

τη διασκέδαση σε όλους τους ταξιδιώτες. 

Κατευθυνθείτε στις περιοχές Montego Bay, 

Ocho Rios, Negril, West Coast και Kingston για 

διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

 

 
 Seven Mile Beach 

 

Μία πανέμορφη παραλία με λεπτή άμμο και 

γαλαζοπράσινα νερά. Απολαύστε το τοπίο που 

απλώνεται μπροστά σας κάνοντας 

ηλιοθεραπεία και βουτώντας στα μαγικά αυτά 

νερά. Μην παραλείψετε να δείτε το 

ηλιοβασίλεμα από εδώ, πραγματικά αξίζει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Treasure Beach 

 

Μία από τις πιο ήσυχες παραλίες, κατά μήκος 

της νότιας ακτής της Τζαμάικας είναι το 

Treasure Beach. Η μικρή αλιευτική πόλη 

φιλοξενεί την παραλία μήκους 9,5 χιλιομέτρων. 

Σε κάποια σημεία της η άμμος είναι λευκή, ενώ 

σε άλλα μαύρη. Κατά μήκος της θα βρείτε 

οργανωμένες παραλίες με καφετέριες κι 

ομπρέλες. 

 

 

 

 

 Doctor’s Cave Beach 

 

 

Αν βρίσκεστε στην περιοχή Montego Bay, 

κατευθυνθείτε στο Doctor’s Cave Beach. 

Πρόκειται για μία παραλία ιδανική για 

οικογένειες, με απαλή άμμο, ρηχά και διάφανα 

νερά. Αυτή η παραλία, αν και δημόσια, διαθέτει 

ξαπλώστρες κι ομπρέλες. 

 

 

 

 

 Frenchman’s Cove 

 

Το Frenchman’s Cove είναι ένας πραγματικός 

κρυμμένος θησαυρός στο Port Antonio. Η 

τέλεια παραλία διαθέτει απαλή, χρυσή άμμο και 

σμαραγδένια νερά. Το Frenchman’s Cove είναι 

μοναδικό στην Τζαμάικα, καθώς ένα ποτάμι 

που ρέει από τα Γαλάζια Όρη κι εκβάλλει από 

εδώ στην Καραϊβική Θάλασσα, δημιουργώντας 

μία απαράμιλλη τροπική όαση. 

 

 

 

 Boston Bay 

 

Αν θέλετε να κάνετε σερφ, κατευθυνθείτε στο 

Boston Bay, στην περιοχή Port Antonio. Αυτή η 

παραλία έχει κύματα όλο το χρόνο και σέρφερς 

από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ για να 

κάνουν σερφ. Αν δεν ξέρετε πως να κάνετε 

σερφ, θα βρείτε ντόπιους που προσφέρονται 

να σας κάνουν μαθήματα. Εναλλακτικά, 

καθίστε στη μικρή παραλία κι απολαύστε το 

θέαμα. 


