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Ceļojumu mums ieteica un organizēja aģentūra Naos. Mūsu mērķis bija
laulību ceremonija un atpūta Sandals Montego Bay kūrortā 2013.gada
novembrī. Kopumā viss bija noorganizēts lieliski un ceļojums izdevās
neaizmirstams un jau domājam, kad varētu atgriezties atpakaļ tieši
tur…
Kūrortā valdīja laba un relaksēta atmosfēra, tādēļ nebija jāuztraucas ne
par ko. Ļoti patīkami bija tas, ka mums piešķīra labāku numuriņu, nekā
bijām rezervējuši, bez papildus piemaksas. Apmierināja pilnīgi viss 
darbinieku draudzīgā attieksme un apkalpošana, serviss numuriņā,
ēdināšanas iespējas, izklaides iespējas utt. Mums nebija personiskie
sulaiņi, tāpēc likās, ka darbinieku bija daudz, bet visi pret mums
izturējās kā pret draugiem un lika justies tur kā mājās. Kūrortā par visu
ir padomāts un šī vieta tiek labi uzturēta, darbinieki to ļoti kopj. Viss
varbūt nav jauns un nopulēts, bet tas piedeva to īpašo šarmu šai vietai.
Numuriņš iekš Palms building bija ļoti labs un ērts, īstā Caribbean style,
ideāla lokācijas vieta  tuvu visam nepieciešamajam. Uzkopšana
vienmēr laikā un par mums parūpējās ar īpašām dekorācijām,
dzērieniem numuriņā utml. Izmēģinājām visus restorānus un ēstuves un
tas bija to vērts. Ēdiens visām gaumēm, dažādu tautu virtuve, ļoti
garšīgs un daudz. Nav iespējams apēst tik daudz, cik gribētos
nogaršot. Arī bāros pieejama plaša izvēle ar dzērieniem.
Apkalpošanas serviss bāros un restorānos  augstā līmenī. No aktīvās
atpūtas izmēģinājām daudz (snorkelings, seilings, kajakings,
ūdensslēpes, peldēšana) no piedāvātā un viss apmierināja. Darīt tur ir
ko, pats galvenais jau baudīt silto Karību jūru visos veidos. Diemžēl
sakarā ar laika zonas izmaiņām (un lielajām ēdienu porcijām :)
nevarējām daudz izbaudīt no naktsdzīves, bet tur viss notiek. Ja ir
vēlme, var doties uz izklaidēm, ja ir vēlme baudīt mieru un klusumu, arī
tas ir iespējams.
Kāzu ceremonija bija tāda, kā bijām iecerējuši un pat labāk.
Organizācijas process bija vienkāršs un mums pašiem nekādas
galvassāpes nesagādāja, jo viss jau bija izdarīts mūsu vietā 
nepieciešams tikai ierasties attiecīgi saģērbtiem :) Wedding team
darbs bija sirsnīgs, tāpēc nemaz nepietrūka, ka nebija kāzu viesu. Kā
arī kāzu fotosesija bija fantastiska ar ļoti jauku fotogrāfu.
Visi papildus pakalpojumi, ko izmantojām: fotogrāfs, spa un
ekskursijas, ir jāapmaksā papildus, un salīdzinoši tas varbūt izmaksā
diezgan dārgi, bet viss bija atbilstoši, un noteikti neko nenožēlojam.
Bijām ekskursijā uz Negril un guvām citu ieskatu Jamaikā, kas ir
pavisam atšķirīgs, nekā to varēja redzēt kūrortā. Kūrorts būtībā ir maza
paradīze, ārā tā dzīve ir skarbāka, bet mums šie iespaidi ļoti gāja pie
sirds.
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