
Mūsu ceļojums uz Jamaiku, Sandals Whitehouse, ko organizēja ceļojuma aģentūra Kolumbs - bija fantastisks, 
es pat nezinu kā lai īsumā visu apraksta… Viss ko es pirms tam redzēju viesnīcas mājas lapā, bildes, 
informāciju u.c. - pilnīgi atbilst patiesībai, visa teritorija ir brīnumskaista, apkalpošanas līmenis pats labākais !

Viss ir All inclusive - restorāni 9 veidu, 5 bāri, 4 no tiem visu dienu ir atvērti piedāvājot pilnīgi jebkādus 
kokteiļus, kā arī bija reizes, kad bārmeņi nesa paši kokteiļus pie jūras un piedāvāja izmēģināt kaut ko jaunu :)
Ēst varēja sākt jau no pl. 5 rītā un varēja arī dabūt late snack - burgerus, tortiljas u.c. Vakariņās varēja izbaudīt 
visdažādāko kultūru ēdienus - visi bija lieliski ! Pirmdienā galvenajā laukumā norisinājās tāda kā fiesta - Eat as 
much as you can - bufete ar plašu ēdienu klāstu, it īpaši ar jūras veltēm - tas bija lieliski.                             
Bijām tikai vienā ekskursijā - ar katamarānu uz Mīlētāju klinti 3 h garumā, peldējāmies, baudījām uzkodas un 
dzērienus. Bija arī kultūršoks braucot uz un no viesnīcas 1,5 h garumā, bet deva realitātes nevienam nekaitē:)

Izbaudījām sporta aktivitātes, kā snorkelēšanu, braucienu ar stikla laivu, sērfingu un burāšanu. Daivingu gan 
nemēģinājā, jo lai nirtu bez maksas bija jānokārto sertifikāts, ja vien tāds jau nav, kas maksāja 90$ vienai 
personai. Bet ar snorkelēšanu arī var izbaudīt visas Karību jūras ekstras !

Kāzu ceremonija bija tieši tāda, kādu mēs vēlējāmies - varējām izvēlēties vienu no 8 vietām, kur gribam 
laulāties. Viss tika noorganizēts ļoti laicīgi, bez nekādām aizķeršanām. Mūsu kāzu dienā mēs bijām vienīgie, 
kas precējās, tāpēc izbaudījām visu uzmanību:)  Bija ļoti labs fotogrāfs, kāzu bildes ir ideālas !

Vienīgie mīnusi, gar pludmali staigā Spa pārstāvji aicinot izmēģināt procedūras, kā arī fotogrāfi, kas ikdienā ir 
kūrortā aicinās bildēties - bet no šiem maziem starpgadījumiem mēs veiksmīgi izvairījāmies:) 

Laiks bija saulains un silts ap + 31 C grādu katru dienu. Vismaz reizi dienā nolija lietus ap kādiem pl.13 vai 14, 
bet tas bija nepieciešams, jo diena uzkarst līdz ar saules lēktu pl.6:30. Saule rietēja ap pl. 17:30 un naktis bija 
vidēji +25 C grādus siltas - patīkams laiks. Ūdens jūrā ir gaiši, gaiši zils un silts, bet arī diezgan sāļš. No 
sākuma visa āda mums kņudēja, kamēr pieradām, bet acis tomēr navajag ūdenī vērt vaļā:) 

Lidojums (ar aviolīniju Virgin Atlantic) bija labs un ērts, serviss arī tur bija izcils. 
Īsumā tas viss, tagad tikai jāsagaida dokumenti (Laulības apliecība) un jāmaina uzvārds:)

Kintija un Jānis.


