KOMBINACIJA:
POTOVANJE Z ZAKLJUČKOM NA OBALI
V BEACH VILLA LANKI
(Program se lahko pripravi tudi po obratnem vrstnem redu)

PREDLOG CELOTNEGA 14 – DNEVNEGA POTOVANJA

OPOZORILO: ZNOTRAJ ZNAMENITOSTI VODENJE V SLOVENŠČINI NI MOGOČE (Antična mesta in Templji)

1.DAN: LETALIŠČE – NEGOMBO
Prvi dan imate polet letala iz letališča v Zagrebu, preko Dohe do Colomba, kjer vas pričaka slovensko govoreči
predstavnik. Transfer do letališča si organizirate sami. Na destinaciji za vas organiziramo 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.
2.DAN: NEGOMBO - SIGIRIYA
Dan bomo otvorili v Millennium Elephant Foundation, fundacijo, ki oskrbuje tempeljske in bivše delovne slone,
slone boste lahko jahali, jim pomagali pri kopanju, jih nahranili in spoznali njihove bivalne prostore (Več o zatočišču
v PDF priponki). Ogledate si lahko tudi njihovo tovarno, kjer iz slonjih iztrebkov izdelujejo papir. Po obisku MEF se
bomo ustavili v začimbnem vrtu, kjer boste spoznali razne eksotične in nam neznane začimbe, dišave in okuse, ter
njihovo uporabo v šrilanški kuhinji in Ajurvedski medicini. Nadaljevali bomo pot proti Sigiriyi in prispeli v poznih
večernih urah.
3.DAN: SIGIRIYA – POLONNARUWA / ANURADHNAPURA – SIGIRIYA
1.OPCIJA: POLONNARUWA
Zjutraj se boste odpravili na pot proti Pollonaruwi. Mesto je druga bivša prestolnica otoškega cesarstva. Sprehodili
se boste med orjaškimi stupami, nekdanjimi samostani, bolnicami in budističnim sodiščem. Izpuščeni pa ne bodo
niti kraljevi paviljon, Thuparamayo, Watadagayo (znamenito okroglo stupo), Uththararamayo (kraj, kjer je kip
spečega Bude) in Lankathilanka – najstarejši budistični tempelj. (Po Polonnaruwi je možna vožnja s kolesi) Pozno
popoldan boste obiskali tovarno lesa, kjer izdelujejo lesene maske, znane po tem, da odganjajo zle duhove.
2.OPCIJA: ANURADHNAPURA
Šofer vas bo pričakal na recepciji in skupaj se boste odpeljali severno do Anuradhnapure. Starodavna prestolnica
Šrilanke je znana po dobro ohranjenih ruševinah starodavne šrilanške civilizacije iz 4 st. BC. Mesto, ki je danes
svetovna dediščina Unesco, je bilo stoletja središče budizma Theravada. Domneva se, da je bilo od četrtega stoletja
pr. N. Št. Do začetka 11. stoletja glavno mesto Sinhalcev. V tem obdobju je bil to eden najbolj stabilnih in trajnih
centrov politične moči in mestnega življenja v Južni Aziji. Starodavno mesto, ki se šteje za sveto v budističnem

svetu, je danes obdano s samostani, ki obsegajo 41 kvadratnih kilometrov. Dan boste preživeli tukaj in si ogledali
številne znamenitosti. Zvečer si boste ogledali tudi Mihintale, kraj, ki velja za zibelko Šrilanškega budizma. Tam
boste pričakali čarobni sončni zahod. Sledi vrnitev v Sigirijo.
4.DAN: SIGIRIYA
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 seznamu svetovne dediščine. V Habarani imate možnost obiska vasi in vožnje z volovsko vprego Volovska vprega je bilo prvo vozilo na Šrilanki. V preteklosti je bil to znan način prevoza lokalnih aristokratov, danes
pa je to vozilo postalo povezovalna nit med preteklostjo in sedanjostjo. Proti vasi se popeljete po makadamski poti
z volovsko vprego, ki kar kmalu pridobi rdečo bravo lokalne zemlje. Vožnjo z vprego bomo zaključili pri naravnem
rezervoarju, kjer se boste presedli v kanuje in odveslali na drugo stran zanimivega jezera. Sledi obisk vasi, kjer lahko
popotniki izkusijo pravo vaško življenje. Obiskali boste dom domačina in bili priča kako še dandanes poljedelstvo
in predvsem ročna obdelava riževih polj nudita hrano in dohodek lokalnim družinam. Pripravili vam bodo tudi
tradicionalen vaški obrok – popolno kosilo. Sledi večerna vožnja do Trincomalee.
5.DAN: SIGIRIYA – KANDY
Zjutraj bomo zapustili Trincomalee in se odpravili proti Kandyju. Prva postaja Dambulla - Zlati kamniti tempelj
zgrajen v 1. stoletju BC je največji tempelj na otoku 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. Naša naslednja postojanka bo Matale, mesto znano po svoji kulturni raznolikosti, ki jo slikovito
predstavlja ogromen hindujski tempelj, spomenik hindujske kulture. Ob mraku bomo zaključili dan z obiskom
Dalada Maligawa, templja Budinega zobu. Zob je na Šrilanko prinesla princesa v laseh v 4. stoletju. Prispeli smo
ravno v času tradicionalnega obreda imenovanega »pooja«. (Poojo lahko dozivite tudi dopoldan ob 9.30, ce bi vam
ta ura bolj ustrezala).

6.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 se bomo potopili v pisan svet začimb,
dišav, sadja, zelenjave in ostalih tipičnih izdelkov (Usnje, les…) Alternativno pa se lahko odpravimo na ogled
Botaničnega vrta, ki gosti rastline z različnih koncev sveta. V samem vrtu se nahaja preko 4000 različnih rastlin,
katere nudijo prijetno zavetje pred sončnimi žarki in omogočajo sproščujoč sprehod. 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.
7.DAN: KANDY – NUWARA ELIYA
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 (329 ft. High). 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. Ogledali si boste to znamenito mestece, katero leži na obrobju zanimivega jezera in je dandanes
znano po konjskih dirkah in čaju. Obiščete lahko tudi bližnji botanični vrt »Hakgala Gardens«.
8.DAN: NUWARA ELIYA - ELLA
Dan bomo otvorili z najlepšo vožnjo z vlakom na otoku na relaciji Nanu oya – Ella. Na poti se nam bo razprostrl
pogled na hribovje pokrito s čajnimi plantažami. Nepozabna in dih jemajoča izkušnja.
Popoldan bomo raziskovali Ello in se povzpeli na bližnji hrib imenovan mali Adamov vrh, ki razkriva čudovito
pokrajino in skrite slapove… Ella je poleg naravnih lepot znana tudi po Ajurvedskih masažah, si želi kdo nekaj
trenutkov magične sprostitve? Ogledali si bomo tudi slapove Ravana iz znane Indijsko – Šrilanške legende.
9.DAN: ELLA – KUDAWELLA (BEACH VILLA LANKA)
V jutranjih urah se boste zapeljali skozi prelepo pokrajino do obale, kjer se boste namestili v prelepo vilo ob obali
– v Beach Villa Lanko. Bivali boste na osnovi polpenziona (večerja in zajtrk). Čas za kopanje, po želji ayurvedska
masaža, ribolov z domačini, obisk surf pointa…
10.DAN– KUDAWELLA (BEACH VILLA LANKA) - predlog: RIVER SAFARI – ŽELVJA VALILNICA
Zajtrk. Po zajtrku čas za kopanje, masažo, individualne aktivnosti ali odhod na celodnevni izlet na River safari in
na obisk želvje valilnice. (po želji in za doplačilo)
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.
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.

11.DAN– KUDAWELLA (BEACH VILLA LANKA) – predlog: DICKWELLA – BUDISTIČNI TEMPLJI
Zajtrk. Po zajtrku čas za kopanje, masažo, individualne aktivnosti ali odhod na poldnevni izlet v Dickwello (po želji
in za doplačilo)
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.

12. DAN– KUDAWELLA (BEACH VILLA LANKA) – predlog: SAFARI YALA PARK
Zajtrk. Po zajtrku čas za kopanje, masažo, individualne aktivnostu ali odhod na obisk Yala safari parka (po želji in
za doplačilo).
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.

13. DAN– KUDAWELLA (BEACH VILLA LANKA) – predlog: MESTO GALLE
Zajtrk. Po zajtrku čas za kopanje, masažo ali druženje z domačini. Po želji pa odhod v zanimivo mesto Galle.
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.
14. DAN– KUDAWELLA (BEACH VILLA LANKA) – LETALIŠČE
Zajtrk. Po zajtrku čas za kopanje, masažo ali druženje z domačini. Popoldan slovo od juga Šrilanke in povratek z
organiziranim transferjem nazaj proti letališču.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE IN PRIPRAVILI VAM BOMO PONUDBO PO VAŠI MERI

KLIK TUKAJ

