RAJSKA ŠRILANKA
BIVANJE v BEACH VILLI LANKI (slovenski lastnik)
Primer programa

DATUM POTOVANJA: individualno, program se pripravi po Vaši meri, spodaj je le primer programa

PREVOZ Z DRUŽBO QATAR: Zagreb-Doha-Colombo-Doha-Zagreb
3
4
5
6

QR 216 W 27OCT 6 ZAGDOH HK2
QR 668 W 27OCT 6 DOHCMB HK2
QR 669 W 10NOV 6 CMBDOH HK2
QR 217 W 10NOV 6 DOHZAG HK2

0945 1615
1800 0145+1
0300 0610
0740 1155

Cena za odraslo osebo cca 523 Eur/os.
NAMESTITEV: BEACH VILLA LANKA, Superior soba Roky ali Superior soba Katya
Cena: 120 Eur x 12 dni = 1440 Eur (720 Eur/os.)
POLPENZION: 18 Eur/dan/os. 12 dni = 216 Eur
(otrok do 5.leta gratis, otrok med 5-12.letom 50% popusta)

SKUPAJ = 1.459 Eur/os. za 12-dnevne počitnice
TRANSFER: letališče – Beach Villa Lanka 100 Eur/avto
Traja cca 3,5 ure z osebnim avtomobilom (javni prevoz je 3-5 Eur in traja par ur več)
VIZA: si lahko uredite sami 35 Eur ali pa Vam jo uredimo mi 40 Eur/os.

Dodatne ali zadnje 3 dni predlagamo turo v notranjost Šrilanke skozi višavje in plantaže čajev
z zaključkom na letališču:
PRIMER PROGRAMA, KI SE LAHKO SPREMENI GLEDE NA KONČNO POTRJENO LETALSKO
VOZOVNICO IN ČASOVNICO ODHODA:
1. dan: Kudawella (Beach villa Lanka), slapovi Ravana, Ella in Nuwara Eliya (nasadi čajev), Kandy
2.dan: Kandy, Pinnawala (sirotišnica slonov)
3.dan: Kandy, Dambulla (zlati tempelj-največji jamski tempelj),Sigiriya (ali Levja skala je ena izmed bolj
prepoznavnih simbolov Šri lanke in hkrati eden lepših monolitov na svetu) - Colombo

Cena: cca 240 Eur/odraslo osebo
Cena izleti skozi višavje vključuje: prevozi z osebnim voznikom/vodnikom po programu do navedenih
krajev, 2 x nočitev v hotelu turistične kategorije 3* v Kandyu, 2 x polpenzion, turistične takse in oglede
po programu. Vstopnine so za doplačilo glede na Vaše želje.
Doplačilo: vstopnine po želji: otroci nad 5.let imajo večinoma 50% popusta
Sirotišnica slonov, Pinnawala
Tempelj Budovega zoba, Kandy
Narodni muzej, Kandy
Kraljevi botanični vrtovi, Peradeniya
Hakgala botanični vrt, Nuwara Eliya
Sigiriya
Jamski templji Dambulla
Yala National Park

USD 20
USD 15
USD 15
USD 15
USD 8
USD 30
USD 10
USD 25

OPISI NEKATERIH KRAJEV:
Nuwara Eliya Mesto je najvišje ležeče na Šrilanki. Zaradi hladnejše klime je bila lokacija všeč Angležem, ki
so tukaj ustvarili “Anglijo v malem”. Angleška arhitektura daje mestu prav poseben čar. Med turisti je
poznano predvsem po tržnici, na kateri lahko najdemo oblačila številnih športnih znamk, ki imajo tovarne
tukaj na Šrilanki.
Kandy Mesto je simbol šrilanške neodvisnosti, saj se je uprl nadvladi tako Portugalcev kot Nizozemcev in je
padel šele v roke Britancev. Danes je priljubljena turistična točka, tako za tujce kot domačine, saj tu domuje
Tempelj zoba. Budin zob, ki je na Šrilanki najpomembnejša relikvija, je na otok prišel iz Indije, skrit v laseh
princese. Poleg tega je mesto poznano tudi po največjem festivalu Eshala Perahera. Gre za 10-dnevno
procesijo v čast Budinega zoba, ki ga v posebni skrinjici po mestu nosijo sloni. Festival doživi vrh v času
julijske oz. avgustovske polne lune.
Pinnawela Mestece je poznano po slonji sirotišnici, ki je bila prvotno namenjena skrbi za osirotele mladičke.
V času državljanske vojne, pa je postala dom tudi številnim vojnim invalidom. Sloni so na Šrilanki izrednega
pomena in so bili skozi celotno zgodovino tesno povezani s prebivalci. Za obiskovalce je v sirotišnici zanimivo
predvsem kopanje slonov v reki, ko se sloni razposajeno igrajo. V neposredni bližini pa si je možnost ogledati
tudi izdelovanje papirja iz slonjih iztrebkov.
Dambulla Mesto slovi po najbolje ohranjenem jamskem kompleksu na otoku. Ob prihodu najprej opazimo
mogočen Zlati tempelj, kjer nas pozdravi pozlačen kip Bude. Nato se po stopnicah v družbi opic povzpnemo
do jam, ki so priljubljena romarska točka. Pet jam, ki se nahajajo pod previsom monolitne skale, je
okrašenih z mnogimi freskami in kipi, ki upodabljajo predvsem Budo.
Sigiriya – granitni osamelec, eno osmih čudes sveta

NA SAMI DESTINACIJI VAM UREDIMO ŠE: masaže z bio naravnimi olji, v določenih terminih sprostitveno–
regeneracijski program s slovenskim inštruktorjem, poldnevne ali celodnevne izlete ter večdnevne ture.
POZOR! Cena letalske vozovnice velja le na današnji dan in je brez imen ter rezervacije informativna ter se
lahko spremeni. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in urnika brez predhodnega
obvestila. Po izdaji vozovnice ni mogoče spreminjati ali odpovedati brez stroškov. Ime in priimek na
vozovnici morata biti enaka kot v potnem listu. Preverite tudi veljavnost potnega lista, veljavnost mora biti
vsaj še 6 mesecev.
PRIPOROČILO: Priporočamo, da si pred potovanjem pridobite še zdravstveno zavarovanje.
V ČASU BIVANJA V BEACH VILLI LANKA VAM LAHKO ORGANIZIRAMO KRAJŠE IZLETE ALI DALJŠE TURE:
Izleti se bodo organizirali glede na želje gostov, prilagodili bomo dan in čas odhoda, cena pa je odvisna od
števila udeležencev. Poleg spodaj naštetih izletov, vas lahko zapeljemo še na ogled delfinov ali kitov, v
tovarno batika, v zeliščni vrt ali na ogled izdelave lesenih izdelkov, zagotovo pa vas bomo povabili na
mestno tržnico v bližnje mestece Dickwella, kjer se ob sobotah kupuje in prodaja prav vse od banan do
lesenih žlic, od čipkastih spodnjic pa do dišečega cimeta, sadja ,zelenjave, zelišč, začimb…

REČNI RAFTING med mangrovami, kjer bomo odkrivali prebivalce porečja ene največjih rek. Opazovali bomo
varane, krokodile in več vrst ptic, medtem ko bodo nas opazovali tropi opic iz obrežja. Popili bomo kokos in
se čudili domačinu, ki nam bo pokazal kako pridelujejo cimet. Ste vedeli da cimetove palčke nastanejo z
lupljenjem drevesa? Kako pa pridobivajo cimetovo olje in zakaj bi ga nujno morali imeti v hišni lekarni? Ob
reki si bomo privoščili še kosilo in nazaj “domov” ali pa….
Za tak izlet bomo porabili skoraj cel dan. Odhod je izpred vile, dan in čas po dogovoru.
ŽELVJA VALILNICA je zavetišče za želve, kjer negujejo želve, ki so jih poškodovali ribiči ali želve, ki v naravi
sicer ne bi preživele, kot npr. albini. Imajo pa tudi valilnice in lahko bomo videli samo par ur stare želvice, ki
previdno čofotajo po vodi.
Za ta izlet se lahko odločite kot samostojni dopoldanski izlet, ali pa ogled opravimo ko se vračamo z raftinga.
BUDISTIČNI TEMPLJI so zelo blizu in lahko si privoščimo ogled v dopoldanskem ali popoldanskem času, tako,
da nam ostane še vedno dovolj časa za uživanje na plaži.
V templju Sedečega Bude je največji kip na Šri Lanki, ki se baha s tunelom jamskih poslikav, ki predstavljajo
budistični pekel. Gre za edinstveno predstavitev grehov, ki je ne boste videli nikjer drugje. Poklonili se bomo
Budi, občudovali neskončno število slik, ki ponazarjajo Budino življenje. Položili bomo šopke lokvanjev pred
oltar, naj Buda poskrbi za naše zdravje in dobro voljo.

V Jamski tempelj pa se bomo povzpeli po stopnicah in poslušali zgodbe o nastanku budizma. Zakaj se je
prestolonaslednik odločil zapustiti očetov dvor in postal menih?
Odhod na izlet po dogovoru, za prevoz bomo uporabili tradicionalne tuk-tuke in se zabavali z opazovanjem
vožnje spretnih šoferjev.
SURF POINT - V neposredni bližini Beach Ville Lanka je zelo prijeten zaliv SURF POINT, kjer lahko poizkusimo
deskati na valovih ali pa samo opazujemo vse, ki se “borijo” z valovi in deskami. Zabavno in poučno, vsekakor
pa zanimivo. Zaliv še ni preveč turistično obarvan, v senčki palm ležimo na mivki in pijemo sveže kokose. Pa
še namig - imajo tudi super šrilanško pivo.
Zaliv je tako blizu, da se peljemo kar s tuk tuki, odhod po želji.
CELODNEVNI IZLET V MESTO GALLE z veliko holandsko trdnjavo. Galle je bilo starodavno pristanišče, ki je po
nekaterih navedkih opisano celo v Bibliji – kot legendarni Tarshish in prvo mednarodno trgovsko
prekupčevalno središče. Današnji Galle je živahna provincialna prestolnica in administrativno središče
južnega dela Šrilanke. Stara nizozemska utrdba v obliki zvezde, ki sodi med Unescovo svetovno dediščino in
se razteza prek 36 hektarjev. Tukaj se pomešajo vere, Buda je skoraj pozabljen, na vidnih mestih je mošeja s
polmesecem in krščanska cerkev s križem. Sledovi evropskih kolonialistov so povsod. Ogled mestnih
zanimivosti in neskončne možnosti za nakupovanje v trgovinicah in na ulici. Barantanje je tu osnova
kupovanja, poizkusite!
Za tak izlet bomo porabili skoraj cel dan, odhod izpred vile, dan in čas po dogovoru.
NARODNI PARK YALE ustanovljen leta 1938, kot lovski rezervat. Ogled parka s terenskimi vozili, od koder
bomo občudovali divje živali v njihovem naravnem okolju. Z malo sreče bomo videli tudi leoparda, zagotovo
pa slone, žirafe, krokodile, bivole, opice, pave in neskončno število prelepih šrilanških ptic. Po parku se
bomo vozili v udobnih džipih, ki so odprti tako, da lahko fotografiramo v vse smeri. Greh bi bilo pozabiti
fotoaparat!
Odhod v rezervat je v zgodnjih jutranjih urah ali v popoldanskem času, največ živali namreč vidimo ob
sončnem vzhodu ali zahodu.
BEACH VILA LANKA leži v v naselju Kudawella na jugu Šrilanke. To področje še ni masovno obiskano in tu ne
najdemo "industrijskih" plaž. Gre za eksotično področje z bujnim rastjem, toplim morjem in pristnim stikom z
domačini. V bližnjem mestu Dickwella je nekaj tipičnih pristnih šrilanških tržnic in največji sedeči Budov
spomenik, ki je visok kar 50m.
Vila leži 9m od peščene obale s prekrasnim pogledom na zaliv, ki je eden redkih, kjer se je možno preko celega
leta varno kopati, saj je zaliv zelo zaščiten in valovanja skoraj ni. Vilo odlikuje izredno kvalitetna prehrana,
pripravlja se vse od tipične šrilanške prehrane do velike izbire morskih specialitet.
Vila ima 6 luksuznih sob. Dve superior sobi (cca 40 m2 uporabne površine) in ena master room (cca 70 m2
uporabne površine) so v pritličju, family room (cca 80 m2 uporabne površine sestavljata 2 povezani sobi) in
ena master room v nadstropju (cca 70 m2 uporabne površine). V sobah je klima, smart TV, free Wi-Fi,
hladilnik, vključene so tudi brisače za na plažo, ležalniki, uporaba kajaka, supa in bodysurfa.

