ŠRI LANKA IN MALDIVI – TROPSKA IDILA
DATUM: 24.2. – 6.3. 2018, 11 DNI
Odkrijte deželo z bogato kulturo, zgodovino, neverjetno bujno naravo in prijaznimi domačini. Ta
majhen tropski otok navduši vsakega popotnika s starodavnimi hindujskimi in budističnimi templji,
nasadi čajev na šrilanškem visokogorju, safarijem v narodnem parku Yala, vedno nasmejanimi
domačini. Njihov nasmeh je zaščitni znak otoka – bisera Indijskega oceana. Na tem potovanju boste
imeli dovolj časa ne le za oglede, ampak tudi za pristne trenutke in stike, kar bo pričaralo nepozabno
doživetje.
Za konec še skok na Maldive, na rajske male otoke s kristalno čistim morjem in rajskimi belimi
peščenimi plažami, kjer se boste lahko sprostili in uživali.

VRHUNCI POTOVANJA:
ŠRILANKO POZNAMO, PRIČARALI VAM VOMO PRISTNE TRENUTKE.
11 DNI POTOVANJA POMENI VIDETI BISTVENO A NE HITETI.
DOVOLJ ČASA ZA POSEBNA DOŽIVETJA, DRUŽENJA IN NE NAZADNJE ZA POČITEK.

Program:
1. dan: Zagreb–letališče Colombo, Šri Lanka
Predviden večerni let z letališča v Zagrebu prek enega izmed mednarodnih letališč v Colombo. Za
doplačilo organiziran prevoz od Novega mesta do letališča v Zagrebu.
2. dan: letališče Colombo–Pinnawella – Dambulla/Sigiriya
Pristanek v Colombu. Po opravljenih mejnih formalnostih vožnja do Centralne province Šri Lanke.
Opazovali boste lahko pokrajino značilno po plantažah kokosov in ananasov ter tudi riževa polja. Na
poti se boste ustavili v Pinnawelli, sirotišnici za slone, namenjena pomoči slonom, ki so izgubili svoj
trop – da bi preživeli. Danes je to znana turistična zanimivost. Vožnja do Dambulle/Sigiriye. Nastanitev
v hotelu in nočitev.
3. Dambulla/Sigiriya – Polonnaruwa – Sigiriya/Dambulla
Po zajtrku odhod v Polonnaruwo, glavno prestolnico severne centralne province. Slikovito mesto je
imelo nekoč tri koncentrična mestna obzidja, številne palače in parke, a je po 200 letih izginilo v divjini
džungle. Vožnja do Sigiriye, kjer se boste vzpeli po poti in po stopnicah na 200 m visoko skalo; kjer vas
bodo nekje na sredi poti »pozdravile« Deklice v oblakih – čudovite stenske freske, nato boste

»pozdravili« leva oziroma njegove šape, ki še vedno skrbno čuvajo vrh skale z ostanki trdnjave. Princ
Kasiapa si je namreč v 5 st. na tej visoki skali zgradil trdnjavo, da bi bil varen pred svojim bratom. Z
vrha se z malo sreče odpre čudovit pogled na šrilanško džunglo. Vožnja proti hotelu. Večerja in nočitev.
4. dan: Dambulla/Sigiriya – Matale - Kandy
Po zajtrku se boste podali v edinstveni skalni tempelj Dambulla. V skalnih votlinah si boste ogledali
številne kipe Bude in stenske poslikave, stare več kot 2000 let. Ob vstopu v tempelj vas bodo morda
pozdravile šrilanške opice, ki občasno pridejo naokoli. Na poti do Kandya se boste ustavili še v vrtu
začimb v vasi Matale. Drevesa kave, popra, cimeta, vanilje, kokosa in številne druge začimbe so v vrtu
na ogled. Prijazni domačini vam bodo o njih povedali več, morda pa si boste privoščili še blagodejno
masažo … Po ogledu vožnja do zadnje prestolnice senegalskega kraljestva, mesta Kandy. V času
angleške kolonizacije je bil Kandy prestolnica Šrilanke, danes velja za kulturno in akademsko središče
otoka, prebivalce pa imenujejo zadnji šrilanški aristokrati. V središču mesta je budistični tempelj,
posvečen Budovemu zobu Dalada Maligawa. Tempelj prepoznamo po zlati strehi. Posebna zanimivost so
tradicionalni šrilanški plesi, ki si jih boste tudi ogledali. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
5. dan: Knady–Nuwara Eliya
Po zajtrku se boste z vlakom popeljali v hribovje, proti višini 2.000 m do mesta Nuwara Eliya. Med
vožnjo boste opazovali čudovite cejlonske plantaže čaja, vasice in slikovito gričevnato pokrajino. Čas za
uživanje in za ustvarjanje nepozabnih spominov. Prispeli boste do Nuware Eliye, mesta na 1800 metrov
nadmorske višine z za državo te geografske širine neznačilnimi angleškimi vrtovi. Območju pravijo tudi
»Mala Anglija«, saj se še vedno močno čuti in vidi vpliv bivših lastnikov - Angležev. Sprehod po
mestecu. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
6. dan: Nuwara Eliya–Yala narodni park
Po zajtrku vožnja proti narodnemu parku Yala. Na poti se boste ustavili še ob slapovih Ravana. V parku
Yala ima svoj dom več kot 130 vrst ptic, družbo pa jim delajo tudi druge živalske vrste, od slonov do
krokodilov. Podali se boste na safari s terenskimi vozili in z malo sreče videli številne živali v njihovem
naravnem okolju. Po ogledu vožnja do hotela. Večerja in nočitev.
7. dan: Yala narodni park–Galle–Colombo–letališče Colombo-Maldivi
Po zajtrku vožnja proti mestecu Galle ob slikoviti šrilanški obali. Ob poti boste z malo sreče lahko
opazovali znamenite šrilanške ribiče na visokih palicah, zapičenih v morsko dno, kako čakajo na svoj
ulov. Prvi postanek bo v mestu Galle, ki je bilo nekdaj glavno pristanišče otoka. Ogledali si boste
trdnjavo Galle Fort, ki so jo zgradili Portugalci in kasneje razširili Nizozemci, danes pa je uvrščena na
seznam svetovne kulturne dediščine. Vožnjo boste nadaljevali ob obali proti glavnemu mestu –
Colombu, ki leži ob ustju reke Kelani Ganga in je največje pristanišče na otoku. Posebno zanimivost
predstavlja lepo urejeno umetno jezero Beira, ki je z morjem in mestom povezano prek kanalov. Široke
avenije in moderne zgradbe na eni ter ozke ulice in raztresene ulice na drugi strani pa vas pričakajo v
četrti Pettah. Čas za nakupe in samostojno raziskovanje. Po kosilu prevoz na letališče in polet proti
Maldivom. Prevoz do otoka, nastanitev in nočitev.
8. do 9. dan: Maldivi/otok
Počitnice z zajtrkom in večerjo. Razvajanje: ležanje na plaži, raziskovanje pisanega podmorskega
sveta, sončenje, lenarjenje …
10. dan: Otok - Letališče Male
Zajtrk in prosto do odhoda na letališče. Odhod letala v večernih urah proti enemu izmed mednarodnih
letališč.
11. dan: Mednarodno letališče–Letališče Zagreb
Nadaljevanje leta proti Hrvaški. Prihod na letališče v Zagrebu in po opravljenih mejnih formalnostih za
doplačilo organiziran prevoz do Novega mesta.

Cena: 2173 EUR na osebo (skupina najmanj 25 oseb)
Otroci do 12 let z dodatnim ležiščem: na vprašanje
Popust: 80 EUR za tretjo osebo
Cena vključuje: letalsko vozovnico z vsemi pripadajočimi letališkimi pristojbinami, 5 nočitev v hotelu
3-4* z zajtrk in večerjami na Šrilanki, kosilo zadnji dan na Šri Lanki, vsi avtobusni prevozi po programu
s klimatiziranim avtobusom, lokalnega vodnika, vstopnine in oglede po programu, letalsko vozovnico v
Male, prevoz s hitrim čolnom letališče Male–otok– letališče Male, 3 nočitve na Maldivih v dvoposteljnih
sobah z zajtrkom in večerjo na otoku 4*, slovensko vodenje, organizacijo in DDV.
Doplačila ob prijavi: vizum ETA trenutno 40 EUR: ob prijavi je potrebna kopija potnega lista, cena
vizuma se lahko spremeni, doplačilo za manjše število oseb 160 EUR na osebo
Možna doplačila (ob prijavi): 3x All inclusive na Maldivih 188 EUR, enoposteljna soba 495 EUR,
avtobusni prevoz Novo mesto–letališče Zagreb in Letališče Ljubljana– Novo mesto 45 EUR, napitnine
lokalnim vodnikom in voznikom približno 50 EUR, riziko odpovedi 3,5% cene aranžmaja.
Opomba: zaradi prilagajanja letalskim prevoznikom in zaradi nepredvidljivih okoliščin si pridružujemo
pravico do spremembe urnika ogledov in krajev nastanitev; sam program bo v tem primeru
spremenjen, a vsebinsko neokrnjen.

