
 

 

Klasična Šrilanka in Maldivi 14 dni 
 

INDIVIDUALNA PONUDBA 
 

- starodavne prestolnice, mistični Kandy in sloni 

- čajne plantaže, vrt eksotičnih dišav in ajurveda 
- uživajte v tropskih počitnicah ob Indijskem oceanu 

 

Udobno turistično, doživeto in vsebinsko polno potovanje vas v spontanem ritmu vpelje v vsa glavna vzdušja 
tropske dežele Šrilanke – Budine solzice v Indijskem oceanu.  

 
Ob prihodu na Maldivih boste vstopili v svet čistega pobega in popolno sprostitev. Svet, kjer čas stoji še vedno v 

deželi s praškastim belim peskom in čudovitih modrih lagun. Težko, da tukaj ne bi ujeli romantičnega sončnega 
zahoda nad vodah Indijskega oceana. Počitnice na Maldivih izkoristite za sprostitev in počitek pred stresnim 

življenjem s katerim se pogosto soočamo. 

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE NA ŠRI-LANKI IN KONČA NA MALDIVIH – otok MALE.  

POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 15 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
Odhodi po dogovoru 

 
Stil: individualno potovanje 

1. dan KOLOMBO - ANURADHAPURA. Po pristanku v Kolombu srečanje s predstavnikom in potujete naprej na 
izhodišče v srčiko šrilanške identitete – Anuradhapuro. Postanki na poti. Po prihodu se namestite v hotel, večerja in 

zaslužen počitek. (H, V) 

 
2. dan ANURADHAPURA – izlet v NP Wilpattu. Zajtrk. Šrilanka se ponaša z eno najstarejših civilizacij JV Azije. 

Anuradhapura je bila prva prestolnica cesarstva in tudi danes je mesto alfa in omega šrilanške identitete. V svetem 
trikotniku se sprehodite okoli stupe Ruvanvelisaya, potem pa kar bosi do najstarejšega dokumentiranega drevesa na 

svetu – bodhi tree. V stari Anuradhapuri obiščete še največjo "skledo" na svetu, znameniti lunin kamen ter kamnite 



 

 

varuhe … Popoldne se s terenskimi vozili odpeljete na 2-urni safari, na katerem boste opazovali divje eksotične živali 
v njihovem naravnem okolju. Z nekaj sreče boste videli slone, jelene, bivole, krokodile, množico pisanih ptičev in 

drugih živali, lahko pa zagledate tudi leoparda! Vrnitev v Anuradhapuro. Večerja in nočitev. (H, ZV, terenska 
vozila) 

 

3. dan ANURADHAPURA – MIHINITALE – POLLONARUWA. Zajtrk. Povzpnete se na hrib Mihinitale, ki velja za 
zibelko otoškega budizma, saj je prav tu Ašokin sin, budistični menih Mahinda, srečal takratnega kralja Devanampiyo 

Tisso. Prevzame vas vzdušje na vrhu in pogled na dolino – eden lepših na otoku! Vožnja v Habarano, kjer po želji 
lahko jahate slone. Po čudoviti pokrajini (s postanki za presenečenje) se peljete do Polonnaruwe, ki je druga 

prestolnica otoškega cesarstva. Tu se je stara civilizacija razvila v labodji spev. Zaživite v zlatih časih šrilanške 

civilizacije. Začnete pri Parakramabahujevi palači, vstopite v nekdanji parlament, skozi sveti štirikotnik in postanete 
pri šivinem lingamu. Na poti proti Gal Vihari pa se sprehodite med orjaškimi stupami, nekdanjimi samostani, bolnicami 

in budističnim sodiščem. Obiščete lokalni muzej. Spoznate tradicionalno obrt obdelave tropskega lesa. Počitek v 
hotelu. Večerja in nočitev. (H, ZV) 

 
4. dan POLLONARUWA – HABARANA/SIGIRIYA – izlet v Zlati tempelj v DAMBULLI. Zajtrk. Jutranji vzpon 

na kamniti osamelec, kjer je v 5. stoletju kraljevalo mogočno mesto izdajalskega Kasyape. Z višine 200 m se vam 

odpira veličasten pogled na okolico. Eden najlepših spomenikov JV Azije! Ogled trgovine s svilo in batikom. Po želji 
se prepustite razvajanju z ajurvedsko masažo po kateri slovi otok. Sledi vožnja v Dambullo, kjer obiščete Zlati tempelj, 

ki je največji jamski budistični tempelj na otoku. V štirih jamah je zbranih večina kipov in slikarij, posvečenih Budi in 
njegovemu življenju. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV) 

 

5. dan HABARANA/SIGIRIYA – DIŠAVNI VRT – MATALE – KANDY. Zajtrk. Zgodbe sledijo zgodbam. Na poti 
v Kandy se ustavite v začimbnem vrtu, kjer spoznate eksotične začimbe in dišave ter njihovo uporabo v ajurvedski 

medicini! Pustite se masirati izkušenim domačinom. V Matalah od zunaj doživite hindujski tempelj. Vožnja v tretjo 
otoško prestolnico Kandy, ki skrit v odmaknjenem višavju slovi kot najlepše otoško mesto. Zvečer vas navduši 

folklorna predstava kandijskih plesalcev in čarodejev, za vrhunec dneva pa ob zvokih bobnov obiščete slavni tempelj 
Budinega zoba, v katerem hranijo največjo otoško dragocenost – Budin zob. Vožnja v hotel. Večerja in nočitev. (H, 

ZV) 

 

 
 
6. dan KANDY – izlet v PERADENIYO in na ČAJNE PLANTAŽE. Zajtrk. Sproščen dan, v katerem zaživite z 

otoško naravo in čajnimi plantažami. Obisk botaničnega vrta v Peradeniyi, kjer se nagledate eksotičnih rastlin in 



 

 

dreves, med katerimi je zanimivo "drevo topovskih krogel", pa "klobasasto drevo", drevored kraljevskih palm in nasad 
dreves državnikov. Potem vas čaka izlet čez osrednje višavje v kraljestvo čaja. Bujno zelenje čajnih nasadov vse 

naokrog vas. Postanete pri slapu. Obiščete plantažo in predelovalnico čaja ter spoznate postopek predelave čaja. 
Vrnitev v Kandy. V "muzeju" dragih kamnov izveste vse o slavnih šrilanških safirjih. V skladu s časom se prepustite 

prostemu času – tu sta tržnica in živahno mestno središče. Večerja in nočitev. (H, ZV) 

 
7. dan KANDY – PINNAWELLA – POČITNICE OB MORJU*. Zajtrk. Vožnja v Pinnawelo, kjer doživite eno od 

otoških glavnih znamenitosti – slonjo sirotišnico, ki je prerasla v središče z največ sloni na otoku. Zanimiv je prizor 
hranjenja mladičev, najbolj veličastno pa je opazovati, kako se cela slonja čreda zapodi v bližnjo reko. Vožnja do 

počitniškega hotela. Namestitev in prosto popoldne za počitnice. Večerja in nočitev. (H, ZV) 

* počitnice lahko kar takoj pričnete na Maldivih. 
 

8. dan POČITNICE OB MORJU – po želji izlet v GALE. Zajtrk. Prosto dopoldne za počitnice ob morju. Po želji si 
privoščite izlet v Gale, kjer skozi časovni stroj vstopite v kolonialne čase v enem izmed najlepših kolonialnih mestec 

v indijskem oceanu. Zaživite na sprehodu po starih ulicah, popijeta čaj in obujate spomin na kolonialne čase. Večerja 
in nočitev. (H, ZV) 

 

9. dan povratek v KOLOMBO - POČITNICE OB MORJU MALDIVI. Zajtrk. Odjava iz hotela in prevoz proti 
letališču Kolombo za nadaljnji notranji polet na Maldive-Male. Po ureditvi vseh vstopnih formalnosti sledi prevoz do 

vaše nastanitve. Nočitev. Predviden hotel: Paradise Island, superior beach bungalow/ več opisa tukaj (H, ZV) 
 

 
 

10. – 13. dan POČITNICE OB MORJU – MALDIVI. Zajtrk. Prosto za uživanje in sproščanje na rajskem otoku. 

Več informacij o aktivnostih, ki jih lahko počnete na samem otoku - tukaj (ZV) 
 

14. dan POČITNICE OB MORJU – MALDIVI. Zajtrk. Prosto dopoldne za zadnje možnosti doživljanja počitnic ob 
morju. Odjava iz hotela pozno dopoldne in sledi prevoz proti letališču. Konec potovanja. (Z) 

 

*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz 
Ljubljane ali okolice je 750eur. 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                        1.380 EUR 
* cena ne velja za čas praznikov in visoke sezone 

https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island
https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island/resort-stay
https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island/resort-experience


 

 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 8x nočitev v  hotelih s polpenzionom na Šri-lanki, 4x nočitev v hotelu 
4*+ z zajtrkom in večerjo na Maldivih, povratni prevoz iz letališča do otoka na Maldivih, prevoze in oglede s 

klimatiziranim vozilom po programu na Šri-lanki, lokalni vodniki/voznik na Šri-lanki, izlet s terenskimi vozili v 
nacionalni park Wilpattu, ogled tradicionalne plesne predstave v Kandyu, stroške priprave in organizacije potovanja. 

 

Obvezna doplačila (na osebo):  
- šrilanški vizum 40 EUR. 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

- mednarodni letalski prevoz, letališke pristojbine in varnostne takse, 
- vstopnine za oglede po programu na Šri-lanki: okvirno 175 eur na osebo, 

- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 35 EUR na osebo, 
- all inclusive v hotelu na Maldivih, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo):  

- jahanje slonov okoli 25 EUR, 
- ajurvedska masaža okoli 30 EUR, 

- izlet v Gale in čolni okoli 65 EUR. 
 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Za vstop na Šrilanko je potreben vizum, ki ga uredimo v Agenciji Oskar. Za pridobitev je potreben vsaj še 6 
mesecev veljaven potni list od konca datuma potovanja. 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 

 


