
 

 

Poročno potovanje Šrilanka in Maldivi 11 dni   
 

 
 

Poročno potovanje na Šrilanko je podobno kot začimbe, ima toliko okusov po kulturi, naravni lepoti in toplih 

ljudeh, zato se ji je zelo težko upreti. Tukaj je zelo veliko stvari za početi in videti. Naj gre za romantične sprehode 
na plaži ali pustolovske pohode v gore, ali samo počitek ob morju, imajo vse za pare vseh vrst.  

 
Čeprav je Šrilanka celoletna destinacija, je najboljši čas za obisk odvisen od tega, kaj želite videti in 

doživeti v tej državi. Potrebno se je vnaprej odločiti za kraje obiska glede na svoje zanimanje, saj ima Šrilanka 

dramatično klimo in doživi dva monsuna. Dve pomembni sezoni sta vrhunec sezone in monsun. Glede na vse to 
je najboljši čas za obisk Šrilanke v obdobju od januarja do aprila in od sredine julija do septembra. V 

državi je jugozahodni monsun med majem, junijem in julijem ter severovzhodni monsun od oktobra do januarja. 
 

 
 

Maldivi so odlična kombinacija kot podaljšek medenega počitka ob morju – ti popolni otoki so resnična 

fantazija v resničnostnem življenju. Medeni teden na Maldivih je ekskluziven in osamljen. Kristalno čiste lagune, 
živahni koralni grebeni in plaže z obrobami dlani so standard, medtem ko večerja s svečkami pod zvezdnatim nebom, 

ekskluzivne nadgradnje in prijetna doživetja za dva naredijo dodaten poseben začetek zakonskega življenja.  



 

 

Najprimernejša sezona na Maldivih je med novembrom in aprilom, ko je vroče in suho - kot nalašč za izlet 
na sonce takoj po zimski ali pomladni poroki. Dežja je od maja do julija in septembra do novembra več, temperatura 

pa je v povprečju še zmeraj 32 stopinj in takrat je na voljo tudi nekaj najboljših ponudb.  
 

POTOVANJE SE ZAČNE v KOLOMBU IN KONČA na MALDIVIH. 

POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 13 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
1. dan KOLOMBO – SIGIRIYA. Pristanek v Kolombu. Po pristanku v Kolombu se srečate z vašim vodnik-šofer, 

nato sledi vožnja proti Sigiryi … Prihod v hotel in počitek. Popoldne sledi 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! Prosto. Večerja. Nočitev. (letalo, H, V) 

2. dan SIGIRIYA – izlet v POLLONARUWO – safari NP MINNERIYA – SIGIRIYA. Zajtrk. Nadaljujete z vožnjo 
v Pollonaruwo. Tu se je 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 sprehajate med orjaškimi stupami, nekdanjimi samostani, bolnicami in budističnim 

sodiščem. Nato se s terenskimi vozili odpeljete na 2-urni safari v NP Minneriya ali Kaudulla, ki slovita po veliki količini 

divjih slonov – nepozabno doživetje! Za relaksacijo se prepustite masaži telesa v dvoje v Habarani (vključeno). Vrnitev 
v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV, terenska vozila) 

 
3. dan SIGIRIYA – DAMBULLA – MATALE (dišavni vrt) – KANDY. Zajtrk. Nadaljujete z vožnjo do Dambule. 

Obisk templja v jami Dambulla, ki vsebuje nekaj najbolj edinstvenih risb v veličastno zgrajenih 5 jamskih templjih, ki 

obdajajo zlati tempelj Dambulle. Opazujte, kako izredno jamske poslikave so narejene ob stenah, ki zakrijejo 150 
kipov Bude. Na poti v Kandy se ustavite še v začimbnem vrtu, kjer spoznate eksotične začimbe in dišave ter njihovo 

uporabo v ajurvedski medicini. Vožnja v tretjo otoško prestolnico Kandy, ki skrit v odmaknjenem višavju slovi kot 
najlepše otoško mesto. V skladu s časom se prepustite prostemu času – tu sta tržnica in živahno mestno središče. 

Večerja in nočitev. (H, ZV) 
 

4. dan KANDY – izlet v PINNAWALA – KANDY, kandijski ples + tempelj. Zajtrk. V Pinnaweli obiščete 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. Sloni so ena večjih znamenitosti otoka. Vrnitev v 

Kandy. V "muzeju" dragih kamnov lahko izveste vse o slavnih šrilanških safirjih. Zvečer vas navduši folklorna 
predstava kandijskih plesalcev in čarodejev, za vrhunec dneva pa ob zvokih težkih bobnov obiščete slavni tempelj 

Budinega zoba, v katerem hranijo največjo otoško dragocenost – Budin zob. Večerja in nočitev. (H, ZV) 

 
5. dan KANDY – PERADENIYA, botanični vrt – izlet LABUKALE, čajne plantaže in Nuwara Eliya mesto. 

Zajtrk. Zapustite Kandy. Najprej obiščete botanični vrt 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. Na vožnji proti Labukale pred vami zaživijo najlepši prizori otoka – valoviti griči čajnih plantaž z obiralkami 

čaja, spodaj modrina jezerske vode, sem in tja posejane tamilske vasice ... Obiščete Labukale plantažo in 
predelovalnico čaja, se sprehodite po nasadih ter spoznate postopek predelave čaja: le en dan traja, da iz grmičkov 

nabrano listje postane žlahtna pijača! Po vijugavi poti se med čudovitimi pogledi vzpenjate proti vrhu, do skoraj 
2.000 m visoke Nuwara Eliye, kjer se čajne plantaže umaknejo poljem evropskih vrtnin. "Mala Anglija" je bilo 

kolonialno letovišče po angleškem okusu; tu je hipodrom, igrišče za golf, angleška arhitektura … Ogled mesta. Vmes 
postanete še pri slapu Ramboda, ki si ga ogledate od daljave. Prihod v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)  

6. dan NUWARA ELIYA mesto – letališče KOLOMBO – polet na MALDIVE, medene počitnice. Zajtrk. 

Zgodnji jutranji odhod do letališča Kolombo in sledi polet proti Maldivom. Po pristanku in ureditvi vseh formalnosti 

na letališču Male sledi organiziran prevoz do hotela. Pijača dobrodošlice in prijava v vaš apartma za mladoporočenca. 
Prosto za rajski počitniški medeni počitek. Nočitev. (H, Z)  



 

 

7. – 10. dan MALDIVI, romantične počitnice. Zajtrk. Prosti dnevi za romantične užitke. Možne aktivnosti v 
sklopu resorta (za doplačilo na licu mesta). Nočitev. (H, AI)  

 
Royal Island Resort 5* – beach villa – več info tukaj, all inclusive 

 

 

 

11. dan MALDIVI. Zajtrk. Odjava iz hotela do 11 ure. Do odhoda še vedno lahko koristite kapacitete hotela. Sledi 
še vožnja naprej na letališče Male, od koder poletite nazaj proti domu (ni vključeno). (Z)  

 

Cena na osebo                                       pošlji povpraševanje 

 

 
PREDVIDENA NASTANITEV po krajih na Šrilanki: 

2 noči, SIGIRIYA – Sigiriana Resort by Thilanka ali podobno 

2 noči, KANDY – Cinnamon Citadel ali podobno 
1 noč, NUWARA ELIYA – Araliya Red - Nuwara Eliya ali podobno 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,22 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

 
Obvezno doplačilo na licu mesta! Izstopna taksa na Maldivih, ki znaša okvirno 15 USD na osebo. Napitnine na 
Šrilanki, cca 5 usd/dan.  

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Za vstop na Šrilanko je potrebno dovoljenje za vstop ETA, ki ga uredimo v Agenciji Oskar. Za pridobitev je 

potreben vsaj še 6 mesecev veljaven potni 
 

https://www.villahotels.com/royal-island/
https://www.villahotels.com/royal-island/accommodation/beach-villa/
https://sigirianaresort.com/
https://www.cinnamonhotels.com/cinnamoncitadelkandy
https://www.araliyaresorts.com/araliya-red/?utm_source=google&utm_medium=google_my_business&utm_campaign=araliya-red


 

 

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. 

 

 
 
 
 


