Šrilanka 14 dni
INDIVIDUALNO POTOVANJE
-

starodavne prestolnice, mistični Kandy in sloni
čajne plantaže, vrt eksotičnih dišav in ajurveda
uživajte v tropskih počitnicah ob Indijskem oceanu

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA ŠRI-LANKI.
POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 15 DNI).
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.

Odhodi: po dogovoru
STIL: Individualno potovanje
1. dan SIGIRIYA. Pristanek na Šrilanki. Topel pozdrav lokalnega vodnika in prevoz do mesta Sigiriya. Kratek
počitek. Popoldanski vzpon na kamniti osamelec, kjer je v 5. stoletju kraljevalo mogočno mesto izdajalskega Kasyape.
Z višine 200 m se vama odpira veličasten pogled na okolico. Eden najlepših spomenikov JV Azije! Ogled trgovine s
svilo in batikom. Po želji se prepustita razvajanju z ajurvedsko masažo po kateri slovi otok. Vrnitev v hotel. Večerja
in nočitev. (H, V)
2. dan SIGIRIYA – HIRIWADUNNA – POLLONARUWA. Zajtrk. Prevoz do vasi Hiriwadunna, kjer se boste vozili
v lesenih vozih z bikovskimi vpregami, nato sledi katamaran vožnja na bližnjem jezeru in še postanek za kosilo z
demonstracijo lokalne kulinarike pripravljena na poseben lokalni način v glinenih posodah in na ognju od lesa. Po
okusnem kosilu se odpravite v Ritigala budistični tempeljski kompleks. Na poti opcijsko možno jahanje slonov v
Habarani. Naprej vožnja do Polonnaruwe, ki je druga prestolnica otoškega cesarstva. Tu se je stara civilizacija razvila
v labodji spev. Zaživite v zlatih časih šrilanške civilizacije. Počitek v hotelu. Večerja in nočitev. (H, ZKV)

3. dan POLLONARUWA – DAMBULLA – KANDY. Zajtrk. Ogled mesta, 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. Obiščeta lokalni muzej.
Spoznata tradicionalno obrt obdelave tropskega lesa. 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. 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. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan KANDY – PINNAWELLA – KANDY. 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 nazaj do hotela. Namestitev
in prosto. Večerja in nočitev. (H, ZV)
5. dan KANDY – izlet v PERADENIYO in na ČAJNE PLANTAŽE v NUWARA ELIYA. 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 Ramboda. Obiščete plantažo in predelovalnico čaja ter spoznate
postopek predelave čaja. Prost večer. Večerja in nočitev. (H, ZV)
6. dan NUWARA ELIYA – izlet v HORTON PLAINS NP. Vožnja v Horton plains NP s pakiranim zajtrkom na poti.
Ogledate si čudovito naravo med najbolj znanimi atrakcijami pa tudi klif World's End in Baker's slap. Proti večeru še
vožnja do Gregory jezera in mesta Nuwara-eliya. Namestitev in prosto. Večerja in nočitev. (H, ZV)
7. dan NUWARA ELIYA – vlak vožnja do BANDARAWELA. Zajtrk. Vožnja z vlakom do Bandarawela znana kot
najlepša panoramska vožnja saj vozi skozi čajne plantaže. Zvečer ogled mesta in počitek. Večerja in nočitev. (H, ZV)

8. dan BANDARAWELA – ELLA ROCK treking. Zajtrk. Vožnja do vznožja in sprehod na mali Adamov vrh, kjer se
vam odpre čudovit pogled skozi Ellino vrzel … Vožnja do Ravaninega slapu, ki velja za enega najširših na Šrilanki.
Kasneje še obisk znamenitega mostu Nine Arch. Prost večer. Večerja in nočitev. (H, ZV)
9. BANDARAWELLA – YALA/UDAWALE – TISSAMAHARAMA. Zajtrk. V mestecu Wellawaya obiščete lokalno
tržnico in si privoščite bivolji jogurt … Potem se peljete po nižinskem svetu "šrilanške Etiopije" do narodnega parka
Yala. S terenskimi vozili se odpeljete na 2-urni safari, na katerem boste opazovali divje eksotične živali v njihovem
naravnem okolju. Z nekaj sreče bsteo videli slone, jelene, bivole, krokodile, množico pisanih ptičev in drugih živali.
Vožnja do Tissamaharame. Prost večer. Večerja in nočitev. (H, ZV)
10. dan TISSAMAHARAMA – KATARGAMA – KOGGALA – OBALA. Zajtrk. Vožnja do južne obale otoka …
Obiščemo mesto Katargama, ogledate si Kiriwehera in Katargama tempelj. Nadaljujete vožnjo proti Koggala … na
poti ne pozabite okusiti okusni domači curd in trickle pri Hambantota in obisk svetilnika Dondra. Že ste tu – v vašem
tropskem raju. Počitek in prosto. Večerja in nočitev. (H, ZV)

11. – 12. dan OBALA - KOGGALA. Zajtrk. Prosto za počitniški užitek. Poleg kopanja in zgolj uživanja na plaži si
lahko privoščite kopico obmorskih aktivnosti, privoščite si lahko tudi ajurvedsko masažo … Večerja in nočitev. (H, Z)
13. dan KOGGALA – GALLE – KOLOMBO. Zajtrk. Nadaljevanje poti proti Kolombo. Na poti obiščete mesto Gale,
eno najlepših kolonialnih mest v JV Aziji. Na sprehodu po obzidju se vživite v življenje Nizozemcev in Angležev.
Ogledate si že želvino valilnico v Kosgoda. *Opcijsko si privoščite še rečni safari v Balapitiya. Prost večer, večerja in
nočitev. (H, ZV)
14. dan KOLOMBO. Prosto do odhoda. Prevoz do letališča. Konec potovanja. (Z)
*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz
Ljubljane ali okoliških letališč je 550eur.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:

930 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 13 x nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom, 1 x kosilo, prevoze in
oglede s klimatiziranim vozilom po programu, vozovnice za vlak do Bandarawela, privatni lokalno angleško govoreči
vodnik/voznik, izlet s terenskimi vozili v nacionalni park Yala, ogled tradicionalne plesne predstave v Kandyu in vse
našteto v programu, stroške priprave in organizacije potovanja.
Obvezna doplačila (na osebo):
- šrilanški vizum 40 EUR.
Doplačila po želji (na osebo):
- doplačilo za enoposteljno sobo od: 410 EUR,
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja,
- vstopnine po programu,

- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 35 EUR na osebo,
- 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.
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.

