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EXCURSIONS OPCIONALS – MIAMI I CREUER PEL CARIB
OPCIÓ 1: FALMOUTH HITORIC I OCHO RIOS
-

Lloc: Falmouth, Jamaica
Data: 11 d’agost 2020
Durada: 5 hores i mitja
Preu : 69,52 €

Avui visitarem Falmouth i Ocho Rios. El nostre guia ens ensenyarà la rica història i els
llocs locals d’interès. La primera parada la farem a l’església St Peters Angelican, una
de les més antigues de Jamaica. Seguirem el nostre recorregut per carretera fins a
Ocho Rios. Durant el trajecte gaudirem d’unes espectaculars vistes del Mar Carib amb
parada fotogràfica. Finalitzarem la visita en un restaurant local on provarem la cuina
local. A l’hora indicada retorn al creuer.
Punts a destacar:
•
•
•

Falmouth - Veurem l’església de St Peter Angelican.
Paisatges - La verdor de Fern Gully i les vistes d’Ocean Ridge.
Ocho Rios - Provarem la cuina jamaicana al famós restaurant Scotchies.

OPCIÓ 2: CASCADES DEL RIU DUNN I COVES GREEN GROTTO
-

Lloc: Falmouth, Jamaica
Data: 11 d’agost 2020
Durada: 5 hores
Preu : 78,32 €

Avui descobrirem un dels llocs més bonics de l’illa de Jamaica, les cascades del riu
Dunn. De camí, farem una parada per visitar les Coves de Green Grotto, i ens
endinsarem al seu interior laberíntic ple d’estalagmites, estalactites i forats.
Continuarem el nostre recorregut fins arribar a les famoses cascades del riu Dunn. Qui
ho desitgi podrà nadar a la vora del riu o inclús escalar els 180 metres d’alçada de la
cascada. A l’hora convinguda, retorn al vaixell.
Punts a destacar:
•
•
•

Green Grotto Caves - Passejar pels passadissos interconnectats i parar a la
Wishing Bell.
Grotto Caves Lore - Utilitzada com a amagatall de pirates espanyols i refugi
d’esclaus durant el segle XVIII.
Dunn River Fall - Pujar la cascada de 180 metres a través de plataformes
estratègicament situades.

