Doživeta Šrilanka, 15 dni
Hoteli 3*, nočitev/zajtrk, 10 x večerja
– starodavne prestolnice, mistični Kandy in sloni
– čajne plantaže, vrt eksotičnih dišav in ajurveda
– uživajte v tropskih počitnicah ob Indijskem oceanu

28.01.2023 do 11.02.2023
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Tankočutno potovanje po mehki tropski deželi, v katerem vsak dan vstopamo v novo
zgodbo, vse do zaključnih dni užitka ob toplem tropskem morju. 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.
V osrednjem delu potovanja se posvetimo doživljanju narave in tradicije, kjer začutimo
pristno Šrilanko. Dvignemo se v osrednje hribovje, v kraljestvo čajnih plantaž in spontanih
okolij – več je sprehodov in gibanja. Obiščemo vasice in spoznamo življenje domačinov!
Nesporni vrhunec je doživetje Adamovega vrha, objame nas čarobno vzdušje ob reki Kelani
…
Zadnji del potovanja je bolj 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 10/11 dni, Klasična Šrilanka z Maldivi 12 dni, Oskarjeva Šrilanka 12 dni. Prijavite se
dovolj zgodaj, da ujamete atraktivne cene!
1. dan LJUBLJANA – KOLOMBO. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča v Kolombo. (letalo)
2. dan KOLOMBO – SIGIRIYA – HABARANA. . class="ql-align-justify">Po jutranjem
pristanku v Kolombu sledi prvi stik s tropsko deželo. Sledi vožnja do Sigiriye. V skladu s
časom si privoščimo odlično ajurvedsko masažo. Popoldne si privoščimo 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! Prihod v
hotel. Večerja. Nočitev. (H, V)
3.

dan

HABARANA

–

izlet

v

ANURADHAPURO

in

MIHINITALE. . class="ql-align-justify">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 Anuradhapuro. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4.
dan
HABARANA
–
izlet
v
NP
MINNERIYO
in
POLLONARUWO. . class="ql-align-justify">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. Spoznamo
tradicionalno obrt obdelave tropskega lesa. Po želji se prepustimo razvajanju z ajurvedsko
masažo po kateri slovi otok. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
5. dan HABARANA – izlet v Zlati tempelj v DAMBULLI - DIŠAVNI VRT – MATALE –
KANDY. . Zajtrk. Ogled trgovine s svilo. 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)
6. 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)
7. dan KANDY – PINNAWELA – KITULGALA. . Zajtrk. Vožnja v Pinnawelo, kjer že takoj

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 med čajnimi nasadi v
dolino do Kitulgale. Namestimo se v preprostem penzionu ob reki, dan pa lahko izkoristimo
za počitek in uživanje v prijetnem tropskem okolju in kopanje v reki. Lahko si (za doplačilo)
privoščite doživeti rafting po reki Kelani. Popoldne se preko visečega mostu odpravimo na
“botanični” sprehod po tropski okolici – eksotično prečkanje reke doda k doživetju! Po želji
rafting po reki Kelani. Večerja in romantičen večer ob šumenju reke! Večerja in nočitev.(P,
ZV)
8. dan KITULGALA – ADAMOV VRH. . Zajtrk. Dan začnemo zgodaj, saj nas pot vodi v
kraljestvo čajnih plantaž, daleč od turističnih poti. Na plantaže so naselili Tamilce, ki še
danes tvorijo večinsko prebivalstvo višavja in so še bolj čokoladni od sinhalskih “dolinarjev”.
Na dooolgi poti do Maskelye si privoščimo več panoramskih postankov in spontanih ogledov.
Po namestitvi v preprostem penzionu se popoldne vzpnemo na Adamov vrh. Vrhunec
potovanja! Nas omami 5.800 stopnic do vrha ali vznesena energija svetega mesta vseh štirih
religij otoka? Seveda vam ni treba na vrh – očara vas že doživetje vzdušja in naravnih lepot.
Višinski večer na svežem zraku s pogledom na osvetljenega Adama, po osebni zmagi, ob
preprosti večerji in krepčilnem spancu. (P, ZV)

9. dan ADAMOV VRH – NUWARA ELIYA – ČAJNE PLANTAŽE – ELLA. . Zajtrk. Vožnja
po enkratnem višavju, z nekaj sreče obiščemo lokalno šolo in staro angleško cerkev.
Postanemo pri slapu. Obiščemo plantažo in predelovalnico čaja, se sprehodimo po nasadih
ter spoznamo postopek predelave čaja: le en dan traja, da iz grmičkov nabrano listje postane
žlahtna pijača! Po vijugavi cesti se med čudovitimi pogledi vzpenjamo 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 … Na lokalni tržnici lahko najdete smučarsko obleko! Še vožnja z
atraktivno gorsko železnico do Elle. Namestitev, večerja in nočitev. (H, ZV, ozkotirna
železnica)
10. dan ELLA.. Ella je eden najlepših kotičkov Šrilanke, kot naročena za aktivne sprehode in
prosto raziskovanje, saj leži v bujnem zelenju na višini nad 1000 metrov. Za sončni vzhod se
vzpnemo na Mali Adamov vrh in občudujemo pogled na spektakularno vrzel, ki se spušča
globoko v dolino. Po zajtrku si privoščimo doživet dopoldanski sprehod po čajnih plantažah,
skozi Tamilske vasice in čudovite panorame. Popoldne pa si lahko privoščite dragocen prosti
čas v prijetnem višinskem kraju, ki ga izkoristite za lastna raziskovanja. Potovalni predah.
Nočitev. (H, Z)
11. dan ELLA – KATARAGAMA - obisk NP YALA – TISSAMAHARAMA. . Zajtrk. Vožnja
do Ravaninega slapu, ki velja za enega najširših na Šrilanki. V mestecu Wellawaya obiščemo

lokalno tržnico in si privoščimo bivolji jogurt … Vožnja po stranski cesti do Kataragame, ki je
največji hindujski tempelj na otoku. Po ogledu se peljemo po nižinskem svetu “šrilanške
Etiopije” do narodnega parka Yala. S terenskimi vozili se odpeljemo na 2-urni safari, na
katerem bomo opazovali divje eksotične živali v njihovem naravnem okolju. Z nekaj sreče
bomo poleg leoparda videli slone, jelene, bivole, krokodile, množico pisanih ptičev in drugih
živali. Vožnja do Tissamaharame. Namestitev, večerja in nočitev. (H, ZV, terenska vozila)
12. dan TISSAMAHARAMA – HAMBANTOTA – WELIGAMA – GALE – OBALA. . Zajtrk.
Spustimo se na južno obalo proti Hambantoti, pogovarjamo pa se o cunamiju, ki je to
območje otoka najbolj prizadel. Okoli nas rastejo moderne zgradbe in cela mesta! V
Weligami se sprehodimo po obali in doživimo raznobarvne čolne z njihovimi ribiči … Še
postanek pri slavnih “ribičih na kolih” in obisk zavetišča simpatičnih želvic. Na poti proti
Bentoti obiščemo staro jedro Gale, eno najlepših kolonialnih mest v JV Aziji. Na sprehodu po
obzidju se vživimo v življenje Holandcev in Angležev. Še vožnja v naš letoviški kraj,
namestitev v hotel in zaslužene počitnice. Nočitev. (H, Z)
13. dan POČITNICE.. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke. Prosto za počitniške užitke. Na
voljo je množica aktivnosti – od kuharskih tečajev do vodnih aktivnosti (kopanje in sončenje,
potapljanje, snorklanje in srfanje). Dovolj je priložnosti za jogo in ajurvedsko masažo; imamo
pestro izbiro odlične, predvsem morske hrane. Za večerno zabavo je poskrbljeno.
Po želji se lahko udeležimo doživetega poldnevnega izleta s čolni po laguni reke Madu z
obiskom cimetovega otoka in izkušnjo pilinga s šrilanškimi »piranhami«. Prav tako je
atraktiven izlet za opazovanje kitov in delfinov. Večerja in nočitev. (H, Z)
14. dan POČITNICE – KOLOMBO. . class="ql-align-justify">Zajtrk. Prosto za počitnice ob
morju. Večerna vožnja na letališče. (Z, ni nočitve)
15. dan KOLOMBO - VMESNO LETALIŠČE – LJUBLJANA. . Nočni polet proti
vmesnemu letališču. Nadaljevanje poleta proti Ljubljani (ali bližnjemu letališču – v tem
primeru še prevoz do Ljubljane). (letalo)
Glede na optimalne letalske povezave se lahko spremeni razpored ogledov.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Obvezna doplačila
Dovolilnica za Šrilanko - ETA
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb

Redna cena
2220 EUR

Aktualna cena
2220 EUR

60,00 EUR
120,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (5,02 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 15 dni kritje S - posamično
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

5,02 %
660,00 EUR
50,00 EUR
23,12 EUR

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

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: po potrebi prevoz do bližnjega letališča in
nazaj, letalski prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne takse, 10 nočitev z
zajtrkom v udobnih hotelih 3*, 2 nočitvi z zajtrkom v prijetnih penzionih, 10x večerja, prevoze
in oglede s klimatiziranim avtobusom, izlet s terenskimi vozili v nacionalni park Minneriya in
Yala, raziskovanje Kitulgale in vzpon na Adamov vrh, vstopnine po programu in ogled
tradicionalne plesne predstave v Kandyu, slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške
priprave in organizacijo potovanja.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo): – ajurvedska masaža 30 EUR,– izlet s
čolni po reki Madu in obisk cimetovega otoka 25 EUR.– izlet z ladjico na opazovanje kitov in
delfinov 60 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.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 21.09.2022
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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