SRDCE SRÍ LANKY
Exzotický zážitok
Poznávací zájazd spojený s relaxom
v prírode a s možnosťou predĺženého
pobytu pri vodách Indického oceánu
1. Deň - Negombo
Prílet na letisko Bandaranayake, ubytovanie v hoteli, večera a voľný čas.
2. Deň - Negombo – Dambulla – Sigiriya
Dambulla, svetové dedičstvo UNESCO, je jeden z najpôsobivejších
jaskynných chrámov. Po prehliadke Vás následne čaká príchod do hotela

a voľný program.
3. Deň - Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
Polonnaruwa, mesto vystavané na prelome 11. a 12. storočia. Tu si môžete
prezrieť ruiny kráľovského paláca a uvidíte tiež pamätníky slávnych miest
a pozostatky bývalého Chrámu Budhovho zubu.
4. Deň – Sigiriya – Matale - Kandy
Cesta do Kandy je cestou do mesta krásy a veľkoleposti. Navštívite
fabriky na výrobu slávneho korenia. Cesta okolo jazera Kandy a okúsite
aj miestny bazaar. Peradeniya, botanická záhrada, kde rastie množstvo
stromov, rastlín a kvetov. Večer kultúrna show s tradičným srílanským

Program

VYUŽITE
a čajových plantáží, ktoré navštívite a kde
uvidíte aj výrobný proces čaju. Ide o jedno z

Ďalšie dni môžete
stráviť oddychom
pri mori na krásnych
plážach.

najchladnejších miest na ostrove.

6. Deň – Kandy – Pinnawela
Pinnawala, sloní sirotinec. Spočiatku bol

Možnosť
predĺženého pobytu
pri mori, pre viac
informácií si pozrite
našu ponuku hotelov
na Sréí Lanke

sirotinec zdrojom cestovného ruchu, no

Prírodné skvosty

dnes slúži ako program záchrany slonov, a aj
ako vzdelávacie centrum. Uvidíte tu takmer

tancom.

90 slonov a budete môcť niektoré aj kŕmiť.

5. Deň – Kandy – Nuwaraeliya - Kandy
V botanickej záhrade v Peradeniya rastie
množstvo netradičných a fascinujúcich
stromov, rastlín a kvetov. Pripravenú pre Vás
máme aj Nuwara Eliya “Malé Anglicko”. Je
to oblasť krásnych hôr, údolí, vodopádov

Nakoniec Vás odvezieme do hotela, kde si
vychutnáte pláž a more alebo transfer na

Kultúra

letisko (za poplatok). S krásnymi zážitkami
odletíte domov.

Obdobie

2 účastníci

4 účastníci

6 a viac

01.11. - 10.12.2015

795 €

635 €

599 €

11.12.2015 - 31.03.2016

825 €

650 €

610 €

01.04. – 30.04.2016

795 €

635 €

599 €

* Ceny sú v € kalkulované pre 1 osobu v 2 lôžkovej izbe, cena sa môže zmeniť pri
pohybe eura a dolára

Miesto

3* hotely

Negombo

Paradise Beach Hotel

Sigiriya

Kassapa Lionos Rock

Kandy

Hotel Topaz

* Príplatok za štedrý večer 100 € / 1 osoba, príplatok za Silvester 110 € / 1 osoba

CENA ZAHŔŇA:
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Ubytovanie v dvojlôžkovej štandardnej izbe v 3* hoteli
Strava vo forme raňajok a večerí
2 x pollitrová fľaša vody na deň
Uvítanie na letisku
Transfer klimatizovaným vozidlom pri jednotlivých
presunoch počas programu
Nemecky hovoriaci sprievodca
Platné poplatky a dane, vrátane 11 % DPH
Vstupné poplatky (Dambulla, Polonnaruwa, Sigiriya, Chrám
Budhovho zubu, Yala národný park, kultúrny tanec, jeepmi
a sloní sirotinec)
Studené uteráky na letisku pre Vaše osvieženie

CENA NEZAHŔŇA:
1
2
3
4
5
6

7

Letenka
Víza
Poistenie
Iný extra servis, ktorý nie je uvedený v programe
Poplatok za jednolôžkovú izbu 390 € - 460 €
Jednorazový poplatok 10 $ osoba po prílete vzťahujúci
sa na uvítacie služby po prílete na letisko, poskytovanie
miestnych informácií, informácií o fakultatívnych výletoch,
tiesňových číslach, potvrdenia odletových informácií a iné.
Transfer na letisko

