ŠRILANKA NOVEMBER 2020
20. 11. - 4. 12. 2020
KLASIČNO POPOTOVANJE (7 DNI) + BIVANJE NA OBALI

Trajanje: 15dni

Ti potovanja: Umirjen tip potovanja, kjer doživite bujno naravo, živalski svet in glavne znamenitosti tega tropskega
otoka in nekaj skritih kotičkov, ki jih ne vidi ravno vsak.

Kaj boste doživeli? Sprehodili se boste s sloni, povzpneli na levjo skalo v družbi opic, obiskali pravo šrilanško
vasico in poskusili odlično lokalno hrano. Obiskali boste tempelj, ki je bil včasih kraljeva palača in hribe, posute s
čajnimi plantažami – naravnost nepozabno! Za konec pa še pravi off-road safari in oddih na eni izmed sanjskih
rajskih plaž na jugu otoka.

Primerno za: vse, tudi družine z otroki!

1. DAN: LETALSKI PREVOZ
Prevoz z letalom do Šrilanke.

2. DAN: NEGOMBO
Prevoz z letališča in nočitev v hotelu. Dan je namenjen sprostitvi na peščeni plaži in počitku, da se pripravite na
razburljivo popotovanje po otoku. Prva nočitev v Negombu.

3. NEGOMBO - SIGIRIYA
Dan bomo začeli v Millennium Elephant Foundation. To je fundacija, ki oskrbuje tempeljske in »upokojene«
delovne slone. Slonom boste pomagali pri kopanju, jih nahranili in spoznali njihova bivališča. Nudijo čudovit
program »Elephant Walk« – sprehod s slonom. Zakaj izbrati ta program? S to izbiro boste pomagali, da bo lahko
MEF postal čisto pravo slonje zavetišče, kjer bo na prvem mestu dobrobit živali in njihov naraven način življenja.
Korak boste naredili k odgovornemu turizmu, kjer lahko skupaj občudujemo ta izjemna bitja, jim ne kratimo
življenjskega prostora in s tem ne omejujemo gibanja. Naša odgovornost je poskrbeti za naravo, živali in njihovo
varno prihodnost.
Obiskali bomo tudi njihovo tovarno, kjer s slonjih iztrebkov izdelujejo papir. Po obisku MEF sledi postanek v
zeliščnem in začimbnem vrtu. Nadaljevanje poti proti Sigiriyi, kamor boste prispeli v večernih urah. Tu se nahaja
tudi odličen Ajurvedski center, kjer si lahko privoščite nepozabno sprostitveno masažo. Prvi dan stika z naravo in
kulturo Šrilanke bomo zaključili z večerjo in nočitvijo v hotelu.

Vstopnine:
•

Zeliščni in začimbni vrt – Brezplačen voden ogled

•

Millennium Elephant Foundation 6000/= (Program Elephant Walk in vključeno kosilo!)

4. DAN: SIGIRIYA – KANDY
Naša prva postojanka danes bo Sigiriya. Sigiriya je 200m visoka skalnata utrdba in arhitekturna mojstrovina. V
petem stoletju je tukaj kraljeval kralj Kasyape. Danes lahko vidimo ostanke kraljestva in znamenite posvetne

freske, ki naj bi upodabljale kraljeve žene. Od nekoč petsto fresk jih je ohranjenih le še dvaindvajset. Tudi Sigiriya
je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine.
Za kosilo si bomo privoščili prav posebno dogodivščino in sicer obisk prave Šrilanške vasi! Pot bomo pričeli z
vožnjo z volovsko vprego skozi lokalno vas vse do čudovitega jezera, kjer se bomo presedli v kanuje in skozi polje
lokvanjev odveslali do ene izmed vasic. V vasi lahko popotniki izkusijo pravo vaško življenje. Obiskali boste
domačijo in spoznali njihov način življenja. Ročna obdelava riževih polj nudita hrano in dohodek lokalnim
družinam. Pripravili vam bodo tudi tradicionalen vaški obrok – popolno kosilo.
Zadnja postaja Dambulla - Zlati kamniti tempelj zgrajen v 1. stoletju BC je največji tempelj na otoku, ki je zgrajen v
skali. Kamniti strop je prekrit s freskami, ki izhajajo iz budistične mitologije in pripovedujejo zgodbe o preteklih
rojstvih Bude. Jama premore največjo zbirko Budinih kipov na otoku.

Vstopnine:
•

Sigiriya 30$ (Plača se ekvivalenten znesek v rupijah)

•

Pidurangala – 1000/= (Alternativa Sigiriyi)

•

Obisk vasi (Volovska vprega, kanu na jezeru obisk vasi, prigrizek, tuk tuk) 3500/=

•

Dambulla – 1500/=

5. DAN: KANDY
Današnji dan bo namenjen slikoviti kulturni in akademski prestolnici Šrilanke. V Kandyu boste odkrivali templje in
znamenitosti, po želji se boste ustavili v tovarni poldragih kamnov, kjer vam bodo predstavili proces pridobivanja
le-teh na Šrilanki.
Obiskali boste tudi znamenito Kandy jezero v katerem živijo kuščarji velikani, želve, ribe in pisana paleta zanimivih
ptic in se odpravili do lokalne tržnice, kjer se lahko potopite v pisan svet tropskega sadja, zeliščnih dišav in ostalih
eksotičnih pridelkov.
Dopoldan se bomo sprehodili po džungli sredi mesta – Udawata kale, ki nudi zanimiv pogled na lokalno floro in
favno. Sledil bo obisk lokalne tržnice, kjer bomo užili pisan svet začimb, dišav, sadja, zelenjave in ostalih tipičnih
izdelkov (usnje, les…)
Popoldan ne smemo izpustiti kulturnega šova, kjer nam bodo nadarjeni šrilanški plesalci predstavili njihovo
kulturo skozi tradicionalne plese. Predvsem impresiven je unikaten ples imenovan »Kandyan dance« ob spremljavi

tradicionalnih bobnov. Ob mraku bomo zaključili dan z obiskom Dalada Maligawa, templja Budinega zobu. Zob je v
4. stoletju na Šrilanko v laseh prinesla princesa. Prispeli smo ravno v času tradicionalnega obreda imenovanega
»pooja«.

Vstopnine:
•

Kandy jezero – Brezplačno

•

Lokalna tržnica - Brezplačno

•

Tovarna poldragih in dragih kamnov – Brezplačen voden ogled

•

Udawatta Kele – 670/=

•

Kulturni šov – 1000/=

•

Dalada maligawa – 1500/=

6. DAN: KANDY – NUWARA ELIYA - ELLA
Po zajtrku se boste odpravili proti Nuwara Eliyi. Čas je za občudovanje slikovitih gričev, posutih s plantažami čaja,
opazovanje obiralk pri delu in odkrivanje majhnih tamilskih vasic. Videli boste enega najlepših slapov na Šrilanki:
slap Ramboda. Na poti se boste ustavili tudi v tovarni čaja, kjer si bomo lahko od blizu pogledali postopek
pridelave svetovno najbolj priljubljene pijače – bi kdo skodelico? V tovarniški trgovini je možna degustacija in
nakup.
Nuwara Eliya je znana pod imenom »mala Anglija« in še dandanes ponosno razkazuje zanimivo arhitekturo, ki je
tukaj zasidrana od časa Angleške kolonizacije. Krožna vožnja po mestu. Popoldan bomo zaključili z najlepšo vožnjo
z vlakom na otoku. Na poti se nam bo razprostrl pogled na hribovje, pokrito s čajnimi plantažami. Nepozabna in
dih jemajoča izkušnja.

Opomba: Glede na to, da karte za rezervacijske vagone niso vedno sproščene v prodajo je možno, da bodo karte
rezervirane v navadnih vagonih. Potovanje z vlakom je opcijsko.

Vstopnine:
•

Tovarna čaja – Brezplačen voden ogled

•

Razgledna točka Ramboda – Brezplačno

•

Nuwara eliya mesto – Brezplačno

•

Vlak – maksimalno 1500/=

7. DAN: ELLA – UDAWALAWE
Zjutraj bomo raziskovali Ello in se povzpeli na bližnji hrib imenovan mali Adamov vrh, ki razkriva čudovito
pokrajino in skrite slapove. Enostaven vzpon, ki nas bo nagradil s čudovitimi razgledi na pokrajino. Pozabiti ne
smemo niti na znameniti most po imenu »9 Arches bridge«, kamniti most, ki krasi številne razglednice. Ella je
poleg naravnih lepot znana tudi po ajurvedskih masažah. Si želi kdo nekaj trenutkov magične sprostitve?
Popoldan se bomo spustili proti Embilipitiya območju mimo znanih Rawana slapov, ki skrivajo legendo o dveh
nesojenih zaljubljencih, kralju Rawana in Indijski princesi Siti. Nadaljevanje vožnje in postanek pri drugem
največjem slapu na otoku Ella Walla Falls (možno kopanje, v primeru slabih cestnih razmer postanek pri enemu
izmed drugih slapov) ter vožnja do hotela in počitek.

Vstopnine:
•

Mali Adamov Vrh – Brezplačno

•

9 Arches bridge - Brezplačno

•

Rawana slapovi – Brezplačno

•

Ella Walla Falls - Brezplačno

8. DAN: UDAWALAWE – JUŽNA OBALA
V jutranjih urah se boste zapeljali do Nacionalnega parka Udawalave. Čas je za enkratno dogodivščino – Safari.
Park je bogat z raznoliko floro in favno. Srečate lahko krokodile, divje bivole, sive lisice, tropske pisane ptice in
mnogo več… Vožnja skozi divjino vam bo omogočila opazovanje divjih in eksotičnih živali v njihovem naravnem
okolju. Ste vedeli, da je Šrilanka znana po največjih divjih čredah slonov v jugo vzhodni Aziji? Sledi transfer do
obalne destinacije.

Vstopnine:
•

Safari

•

Vstopnina v nacionalni park 3500/=

9. - 14. DAN: BIVANJE NA JUŽNI OBALI
Sledi uživanje na obali. Namestili vas bomo v enem izmed obalnih hotelov, kjer boste
lahko na peščenih plažah pod palmami poležavali s kokosom v roki.
Po želji lahko organiziramo individualne fakultativne izlete:
-

Snorkljanje na koralnem grebenu

-

Ogled Sinjih kitov in delfinov

-

Dan na plaži v Unawatuni in obisk templja na klifih

15. DAN: LETALIŠKI TRANSFER Z OGLEDOM
(JUŽNA OBALA – GALLE – BENTOTA – LETALIŠČE)

Po zajtrku se bomo odpravili na pot. Naš prvi postanek bo v enem najznamenitejših mest na južni obali - Galle.
Mesto je znano po utrdbi imenovani »Galle fort«. Sprehodili se bomo po najstarejšem predelu mesta in se vživeli v
kolonialno življenje Nizozemcev in Angležev.
Bentota je znana po rečnem safariju med mangrovami. Vkrcali se bomo v barko in dogodivščina se lahko začne.
Maadu reka ponuja vožnjo po laguni, kjer si lahko ogledate starodavne templje, nasade cimeta in druga naravna
bogastva. Prelepa reka polna divjega življenja, kjer lahko odkrijemo monitorje, krokodile in ogromno različnih ptic;
nekatere živeče samo na Šrilanki. Poleg tega nas bo navdušila zanimiva narava, kjer se kopno prepleta z reko in
tvori unikaten ekosistem. Ustavili se bomo tudi na enemu izmed majhnih otočkov, kjer boste lahko raziskali
okolico in mogoče odkrili kaj novega.
Ohranjanje želv je na Šrilanki velik in pomemben projekt. Prav zato so ustanovili valilnice želvjih jajc, da bi
zavarovali ta krhka bitja. Pogosto te valilnice odkupijo jajca od lokalnih ribičev in jih nato namestijo v varno okolje,
ker se želve izvalijo (približno 48h). Majhne želvice so nato nameščene v bazenih v valilnici približno 2-3 dni, da se
povečajo njihove možnosti za preživetje. Po treh dneh jih izpustijo v Indijski ocean. Ste vedeli, da imamo trenutno

na svetu samo 8 starodavnih vrst morskih želv in od tega lahko na Šrilanki najdemo kar 5 vrst, ki redno obiskujejo
peščeno obalo in valijo svoja jajca? Vse to in še mnogo več bomo videli v valilnici želvjih jajc, spoznali kakšno bolj
posebno želvo in od blizu doživeli kako pomembno je ohranjanje našega planeta. Ob dogovorjeni uri vas bomo
odložili na letališču.
Letalski prevoz do iztočnega letališča in transfer do doma.

Vstopnine:
•

Galle – Brezplačno

•

Rečni safari po laguni mangrov – 3000/=

•

Obisk valilnice želv – 1000/=

CENA: 1.630 €

(ob udeležbi vsaj 16 oseb)

1.660 €

(ob udeležbi vsaj 13 oseb)

1.750 €

(ob udeležbi vsaj 12 oseb)

1.780 €

(ob udeležbi vsaj 10 oseb)

V CENO JE VKLJUČENO: transfer do letališča in nazaj, letalski prevoz na omenjenih relacijah, prevozi po šrilanki v
klimatiziranem avtobusu, cestnine in parkirnine, najem vozil 4x4, prevoz z vlakom, oglede po programu (brez
vstopnin, ki se plačujejo na licu mesta), stroški lokalnih vodičev, strokovno vodenje v sigirijy, vodenje v slovenskem
jeziku na potovalnem delu programa, 6 x nastanitev v dvoposteljni sobi s klimatsko napravo in zajtrkom (v
visokogorju brez klime) med potjo v hotelih turistične kategorije, 7 x nastanitev na obali v hotelu turistične
kategorije v dvoposteljni sobi s klimatsko napravo in zajtrkom, stroški organizacije, rezervacij, osnovno nezgodno
zavarovanje za čas potovanja.

V CENO NI VKLJUČENO: vstopnine po programu (cene navedene za vsak dan posebej), fakultativnih izletov na
obali, obrokov, ki niso omenjeni v programu, osebnih izdatkov, napitnin šoferjem in vodičem (običajno se prvega
dne pobere znesek 50 € na osebo in se s tem sproti plačuje napitnine).

OBVEZNO DOPLAČILO: dovolilnica za vstop na šrilanko v višini 40 €.
Zavarovanje rizika odpovedi potovanja:

4,56 %

Doplačilo za enoposteljno sobo:

420 €

Zdravstveno zavarovanje z asistenco (osnovno):

25,09 €

Pridržujemo si spremembo programa in zaporedja ogledov v primeru slabega vremena.

Ob prijavi je potrebno plačilo v znesku 800 €, ostalo je možno plačevati po obrokih, zadnji obrok zapade 20. 10.
2020. Plačila se izvršijo na naš poslovni račun, ki bo naveden na predračunu, ki vam ga bomo poslali po prejemu
vaše prijave.

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.

Cene za izlete in potovanja so navedene v programu in veljajo od dneva objave programa. Agencija si pridržuje
pravico do spremembe objavljenih cen do 20. dne pred samim potovanjem, v primeru, ko je število udeležencev
manjše od razpisanega ter v primeru sprememb cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev, na osnovi katerih je
potovanje izračunano. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10%, ima
kupec pravico do prekinitve pogodbe. Za vsa plačila velja objavljena cena v EUR. Agencija lahko v programu določi,
da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru
uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem oz. v tujini.
Potnik naj na nepravilnosti oz. pomanjkljivosti opozori vodiča, predstavnika oziroma pooblaščeno lokalno agencijo
tudi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer
pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napake na kraju samem in o
nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, velja, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno
storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma
plačilu škode.

