Klasična Šrilanka, 10 dni
Hoteli 3-4*, polpenzion
– starodavne prestolnice, mistični Kandy in sloni
– čajne plantaže, vrt eksotičnih dišav in ajurveda
– uživajte v tropskih počitnicah ob Indijskem oceanu

25.10.2019 do 03.11.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Udobno turistično, doživeto in vsebinsko polno potovanje vas v spontanem ritmu vpelje
v vsa glavna vzdušja tropske dežele – Budine solzice v Indijskem oceanu.
V prvem delu potovanja obiščemo vse glavne znamenitosti in stare prestolnice otoka,
spoznamo sinhalske in budistične korenine na otoku ter njihovo vpetost v današnje življenje.
Vabita nas tropska narava in iskrive nasmejane oči domačinov. Povsod pa si lahko privoščite
ajurvedsko masažo in jahate slone, gotovo pa je vrhunsko doživetje narodnega parka!
V drugem delu potovanja vstopimo v osrednji del otoka, kjer začutimo pristno Šrilanko in
obiščemo čajne plantaže ter najlepše mestece Kandy s templjem Budinega zoba.
Zadnji del potovanja je namenjen počitnicam ob toplem Indijskem oceanu , kjer se z
nekaj sreče lahko mečete v valove!
Prepustite se opisu potovanja. Oglejte si še ostala potovanja po Šrilanki – Klasična
Šrilanka z Maldivi 12 dni, Oskarjeva Šrilanka 12 dni ter Doživeta Šrilanka 16 dni. Prijavite se
dovolj zgodaj, da ujamete atraktivne cene!
1. in 2. dan LJUBLJANA – KOLOMBO – HABARANA/SIGIRIYA . Zbor v Ljubljani in
prevoz na letališče v Zagreb. Polet preko Dubaja v Kolombo. Po pristanku se vkrcamo na
avtobus in potujemo do Habarane/Sigiriye. Na poti obiščemo plantažo kokosov in vidimo,
kako delajo Toddy. Ustavimo se na lokalni tržnici v Chilawu in vidimo ribjo ter zelenjavno
tržnico. Po prihodu se namestimo v hotel. Večerja in zaslužen počitek. (letalo) (H*, V)
3. dan HABARANA/SIGIRIYA – izlet v ANURADHAPURO in MIHINITALE. Zajtrk.
Vožnja do Anuradhapure. 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 sprehodimo okoli stupe Ruvanvelisaya, potem pa
kar bosi do najstarejšega dokumentiranega drevesa na svetu – bodhi tree. V stari
Anuradhapuri obiščemo še največjo “skledo” na svetu, znameniti lunin kamen ter kamnite

varuhe … Popoldne se povzpnemo na hrib Mihinitale, ki velja za zibelko otoškega budizma,
saj je prav tu Ašokin sin, budistični menih Mahinda, srečal takratnega kralja Devanampiyo
Tisso. Prevzame nas vzdušje na vrhu in pogled na dolino – eden lepših na otoku! Vrnitev v
Habarano/Sigiriyo. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
4. dan HABARANA/SIGIRIYA – izlet v NP MINNERIYO in POLLONARUWO. Zajtrk.
Vožnja v Habarano, kjer po želji lahko jahamo slone. Potem se s terenskimi vozili odpeljemo
na 2-urni safari v NP Minneriya, ki slovi po veliki količini divjih slonov – nepozabno doživetje!
Pot nadaljujemo v Pollonaruwo. Tu se je je stara civilizacija razvila v labodji spev. Zaživimo v
zlatih časih šrilanške civilizacije. Začnemo pri Parakramabahujevi palači, vstopimo v
nekdanji parlament, skozi sveti štirikotnik in postanemo pri šivinem lingamu. Na poti proti Gal
Vihari pa se sprehajamo med orjaškimi stupami, nekdanjimi samostani, bolnicami in
budističnim sodiščem. Obiščemo lokalni muzej. Spoznamo tradicionalno obrt obdelave
tropskega lesa. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
5. dan HABARANA/SIGIRIYA – izlet na SIGIRIYO, svila in Ayurveda. Zajtrk. Počitek na
vožnji do Sigiriye in vzpon na kamniti osamelec, kjer je v 5. stoletju kraljevalo mogočno
mesto izdajalskega Kasyape. Z višine 200 m se nam odpira veličasten pogled na okolico.
Eden najlepših spomenikov JV Azije! Ogled trgovine s svilo. Po želji se prepustimo
razvajanju z ajurvedsko masažo po kateri slovi otok. Prosto popoldne za počitek v prijetnem
vzdušju, lahko pa se odpravite na samostojno raziskovanje mesta Dambulla. Večerja in
nočitev. (H*, ZV)
6. dan HABARANA/SIGIRIYA – izlet v Zlati tempelj v DAMBULLI – DIŠAVNI VRT –
MATALE – KANDY. Zajtrk. Sledi vožnja v Dambullo, kjer obiščemo 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
ustavimo v začimbnem vrtu, kjer spoznamo eksotične začimbe in dišave ter njihovo uporabo
v ajurvedski medicini! Ogled trgovine z batikom. V Matalah od zunaj doživimo hindujski
tempelj. Vožnja v tretjo otoško prestolnico Kandy, ki skrit v odmaknjenem višavju slovi kot
najlepše otoško mesto. Zvečer nas navduši folklorna predstava kandijskih plesalcev in
čarodejev, za vrhunec dneva pa ob zvokih bobnov obiščemo slavni tempelj Budinega zoba, v
katerem hranijo največjo otoško dragocenost – Budin zob. Vožnja v hotel. Večerja in
nočitev. (H*, ZV)
7. dan KANDY – izlet v PERADENIYO in na ČAJNE PLANTAŽE. Zajtrk. Najprej se
podamo v “muzej” dragih kamnov, kjer izvemo vse o slavnih šrilanških safirjih. Sledi
sproščen dan, v katerem zaživimo z otoško naravo in čajnimi plantažami. Obisk botaničnega
vrta v Peradeniyi, kjer se nagledamo eksotičnih rastlin in dreves, med katerimi je zanimivo
“drevo topovskih krogel”, pa “klobasasto drevo”, drevored kraljevskih palm in nasad dreves
državnikov. Obiščemo plantažo in predelovalnico čaja ter spoznamo postopek predelave
čaja. Vrnitev v Kandy. V skladu s časom se prepustimo prostemu času – tu sta tržnica in
živahno mestno središče. Večerja in nočitev. (H*, ZV)

8. dan KANDY – PINNAWELLA – GALE (Unesco) – OBALA. Zajtrk. Vožnja v Pinnawelo,
kjer doživimo 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 v Galle, kjer skozi
časovni stroj vstopimo v kolonialne čase v enem izmed najlepših kolonialnih mestec v
indijskem oceanu. Zaživimo na sprehodu po starih ulicah, popijemo čaj in obujamo spomin
na kolonialne čase. Vožnja do hotela. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
9. in 10. dan POČITNICE – KOLOMBO – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto dopoldne za
počitnice ob morju. Odjava iz sobe ob 12.00 uri. V popoldanskih urah vožnja proti Kolombu.
V skladu s časom nočni ogled mesta. Vožnja na letališče in polet preko Dubaja proti
Zagrebu. Sledi še vožnja do Ljubljane. (Z) (letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1698 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za izpolnitev obrazca ETA
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

Aktualna cena
1575 EUR

35,00 EUR
330,00 EUR
4,56 %
10,00 EUR
18,61 EUR

10,00 %
20,00 %
3,50 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: prevoz Ljubljana-Zagreb-Ljubljana, letalski
prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne takse (93 EUR), 7 nočitev v udobnih
hotelih 3-4* s polpenzionom, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, izlet s terenskimi
vozili v nacionalni park Minneriya, vstopnine po programu in ogled tradicionalne plesne
predstave v Kandyu, lokalne vodnike, slovensko vodenje, stroške priprave in organizacijo
potovanja.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo): – jahanje slonov okoli 25 EUR, –
ajurvedska masaža okoli 30 EUR
VIZE: Potnik mora pred potovanjem na Šrilanko izpolniti elektronski obrazec “ETA”, ki je
dostopen na spletnem naslovu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. Obrazec lahko ob doplačilu in

predložitvi kopije potnega lista izpolnimo tudi v Agenciji Oskar. Potni list mora biti veljaven
vsaj še 6 mesecev. ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
VIZE: Za vstop na Šrilanko je potreben vizum, ki ga lahko pridobite s spletno prijavo na
www.eta.gov.lk (cena 30 USD), ali na letališču ob prihodu v Colombo (cena 35 USD,
plačljivo samo v USD ali s kreditno kartico). Za pridobitev je potreben vsaj še 6 mesecev
veljaven potni list.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
VREME: Šrilanka ima tipično tropsko podnebje z izrazitim suhim in mokrim obdobjem.
Mokremu obdobju rečemo monsun in na Šrilanki je monsun v različnih obdobjih leta na
različnih območjih. Monsun ne pomeni, da dežuje od jutra do večera, ampak vsaj ena ali dve
krajši plohi na dan, včasih tudi več. Za Šrilanko so značilne zelo podobne si tropske
temperature, ki se gibljejo v nižinskih in obalnih območjih med 25 in 35°C podnevi ter med
15 in 25°C ponoči. V višinskih območjih so temperature rahlo nižje in se podnevi ne dvignejo
nad 30°C, ponoči pa padejo lahko tudi kakšno stopinj pod pod 10°C.
1. Poletni monsun (jugo – zahodni del Šrilanke) prinese deževje med majem in septembrom
in se imenuje Yala monsun. Največ dežja je v juniju in juliju, v avgustu in septembru že manj.
Obdobje z najmanj padavinami na tem delu otoka je med decembrom in marcem.
2. Zimski monsun (severo – vzhodni del Šrilanke) prinese deževje med oktobrom in
januarjem in se imenuje Maha monsun. Največ dežja je v oktobru in novembru, decembra in
januarja manj. Obdobje z najmanj padavinami na tem delu otoka je med majem in
septembrom.
Najbolj primeren čas potovanja na Šrilanko je v katerimkoli letnem obdobju. Namreč,
kadarkoli odpotujete na ta tropski otok, bo nekje lepo vreme, drugod morda kakšna ploha na
dan. Temperature pa so si večino leta zelo podobne.
Več informacij na www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Šrilanka ima zelo značilno lastno kuhinjo, ki s svojo pestrostjo poskrbi
za mnogo specialitet. Vse se pri glavnih obrokih vrti okrog riža in currya. Pri tem velja, da je
riž vedno osnova obroka, curry pa omaka na več kot tisoč različnih načinov in je dodatek
rižu. Teh omak je ob vsaki jedi kar nekaj, da se okusi lepo premešajo in ustvarijo tisti pravi
šrilanški »rice and curry«. Ker je Šrilanka otok začimb in otok, kjer raste mnogo različnih vrst
zelenjave in sadja, so vse te omake izjemno prefinjene in začinjene z najbolj pristnimi,
domačimi začimbami. Pogosto so jedi pikantne, a se v določenih restavracijah da izogniti
tudi temu. Poleg riža in currya pozna Šrilanka tudi mnogo ostalih različnih jedi, tako glavnih
kot tudi množico hitrih prigrizkov in pravih domačih slaščic.

Šrilanka je otok, ki se ponaša z mnogo vrstami tropskega sadja, zato se je tudi tega mogoče
privoščiti v izobilju, prav tako sadnih sokov. Med pijačami Šrilanka ponuja vse od sveže
kokosove vode do domačega žganja, araka.
Svetujemo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš
vodnik.
VARNOST: Šrilanka je varna dežela. Kljub pretežno prijaznim in poštenim ljudem pa se v
gneči tržnic in turističnih krajev vedno gibljejo tudi žeparji, ki jim diši vaša lastnina.
Priporočamo vam, da ste skozi ves čas potovanja pozorni na osebno lastnino in da ne nosite
na potovanje dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov!
Agencija Oskar ne odgovarja za morebitno izgubo vaše osebne lastnine. Za vse ostale
podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
OBLEKA: Dežela je pretežno budistična, izven turističnih krajev pa tradicionalna. V
tradicionalnih okoljih pa je vedno priporočljivo spoštovati domačine z vsaj minimalno
prilagoditvijo oblačil – pokrita ramena in dekolte, če se da, tudi pokrita kolena (capri hlače ali
podobno). Taka obleka je tudi najboljša zaščita pred soncem! Pri vstopih v budistična
svetišča se moramo ravnati po gornjem opisu (se sezuti in razkriti glavo!).
Pripravite se na toplo poletno vreme, kakšen dodaten kos toplih oblačil pa ne bo odveč v
višinskih predelih Šrilanke. Priporočamo udobne odprte čevlje za večji del potovanja. Ne
pozabite na dobro zaščito pred soncem, kopalke in brisačo. Zelo prav pride tudi lahek zložljiv
dežnik, ki lahko služi kot zaščita pred dežjem ali soncem.
LOKALNA VALUTA: Šrilanška rupija; 1 rupija (= 100 centov)
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v večjih
trgovinah. Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA,
MASTERCARD, nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih in plačilo s kreditno
kartico ne deluje, zato vam priporočamo dovolj gotovine v EUR za vsak slučaj.
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 15 do 20 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Šrilanke v Slovenijo je 00 386
+ območna št. (brez 0) + klicana številka. Klicna številka iz Slovenije v Šrilanko je 00 94 +
območna št. (brez 0) + klicana številka. Internet je na voljo povsod, mobilni telefoni delujejo.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost je 220 V, uporabljajo pa angleške vtičnice na tri
luknje. Pretvornik(e) lahko vzamete s seboj, lahko pa jih dobimo v deželi (vprašajte vodnika).

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 65 610 km2
Prebivalstvo: cca. 21,5 milijonov
Glavno mesto: Colombo
Jezik: angleščina, sinhalščina, tamilščina
Vera: budizem 69,1%, islam 7,6%, hinduizem 7,1%, krščanstvo 6,2%, neopredeljeni
10%
Ureditev: republika, 9 provinc, predsednik Mahinda Percy Rajapaksa
Lokalni čas: GMT + 5,5
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 05.02.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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