Namestitev v lepi, novi vili, samo 9 m od morja, ki je večno toplo. Dobra domača hrana, veliko eksotičnega sadja

in zelenjave in zelo udobni ležalniki. Ogromno časa za klepet in kavo ali čaj, neomejeno kopanje,
poležavanje v senci, branje knjig, igranje kart in po želji kakšna dobra masaža.
Zvečer dobra večerja, kozarec vina in klepet do zaspanosti! Kakšen dan bi se potepali, ampak samo če bi
si tako želeli, seveda pa nam ne sme pobegniti obisk tradicionalne tržnice, kjer se bomo čudili
neskončni količini banan in zelenjave in pa kar pregrešno bi bilo, ne obiskati vsaj enega od budističnih
templjev. Spodnji program je napisan zelo okvirno, vse aktivnosti bi prilagodili našim željam in
potrebam, lahko kaj prečrtamo in dodamo kaj novega, vse je stvar dogovora in naših želja.
Držali se bomo samo enega in edinega pravila, osnovnega načela v budizmu:
VSA ŽIVA BITJA NAJ BODO SREČNA

POČITNICE NA JUGU ŠRI LANKE
V BEACH VILLI LANKI
PREDVIDEN ODHOD:

25.9.2019

Datum odhoda bomo prilagajali +/- 3 dni, ker bomo iskali dobre cene za letalske vozovnice.
1. dan, (ZAGREB)
Predviden polet iz Zagreba do Colomba oz. z enega od bližnjih letališč
2. dan, Dobro jutro Šri Lanka! Ob 2.55 uri pristanek v Colombu. Na letališču nas bo čakal šofer. Po
opravljenih carinskih formalnostih (za vstop v državo potrebujete vizo), se boste odpeljali proti jugu do
kraja KUDAWELLA, kjer stoji vila.

Ob prihodu nas bodo pozdravili z osvežilnim napitkom svežega kokosa. Namestili se bomo v izbrano
sobo in seveda, namesto tuša, skok v toplo morje.
Počitnice v vili tik ob plaži, kjer bomo dan ali dva počivali in uživali v topli vodi. Potepali se bomo po
mestecu in se čudili drugačnemu življenju in lepoti otrok. Naša hiša stoji samo par kilometrov od
najbližjega mesta, tako boste trgovinice in tržnico obiskovali kar s tuk tukom.

3. dan
Čas za aklimatizacijo in raziskovanje vasi, ogled BLOW HOLE, ki je izjemno močno energijsko središče,
za domačinre pa vsaj tako pomembno kot za nas Postojnska jama (vključen v ceno) ali obisk bližnjega
mesta, potrebno bo kupiti citronelo (olje proti komarjem ) in kokosovo olje za nego kože po sončenju.
4. dan
Po zajtrku izlet. S tuk-tukom se bomo peljali do bližnjega templja (vključen v ceno) in uživali v vožnji po
prenatrpanih ulicah. Središče WEWURUKANNALA VIHARA templja je 50 metrov visok kip, ki velja za
najvišjega sedečega Budo na Šri Lanki, v območju templja pa imajo tudi izjemno slikovito, že kar malo
srhljivo predstavitev budističnega pekla. Grozljivo kakšne kazni so predvidene za vse tiste, ki preveč
govorimo  Nato ogled mesta, trgovin…

5 dan, kopanje, mogoče masaža (doplačilo) ali obisk ajurvedskega zdravnika (doplačilo)
Izlet v sosednji zaliv, kjer boste lahko preiskusili svoje znanje o surfanju na valovih ali samo plavanje.
Zaliv je že zelo poznan med surferji in srečali bomo mladino iz vseh koncev sveta, ki preizkuša svoje
znanje na valovih. Strošek je samo tuk tuk (cca 2 eur na osebo) in morebitna izposoja desk.

6.dan, po zajtrku izlet po želji, obisk MATARE in ogled izdelave batika, vožnja do turistično izjemno
obiskane MIRISE, kjer bomo občudovali ribiče na kolih in na koncu še sprehod po prekrasni trdnjavi
mesta GALLE, ki nas bo navdušila z ozkimi tlakovanimi uličicami, kjer se bohotijo zapuščine kar treh
kolonijalnih gospodarjev in lahko vidimo v isti ulici križ, polmesec , Budo ali hindujski tempelj. Strošek je
prevoz, odvisno od št. udeležencev.

7. dan, kopanje ali obisk jamskega templja MULKIRIGALA (po želji , doplačilo cca 10 EUR). Tempelj je
nastal v naravnih jamah, kamor so se skrivali budistični menihi in vladarji v obdobju vladavin hindujskih
kraljev. Do vrha nas popelje skoraj 500 stopnic, vzpon je pa poplačan s prekrasnim pogledom čez južno
ŠRI Lanko in z blagoslovom budističnega meniha, ki bo za nas zmolil budistično molitev za dolgo
življenje.
8. dan, obisk sobotne tržnice v Dickwelli, to je dogodek, ki ga vsekakor ne smete zamuditi. Na tržnici
ponujajo čisto vse, kar si lahko zamislite in še več! Nasmejali se bomo ob kričanju trgovcev in
občudovali njihovo spretnost pogajanja. Ogromne količine banan in ananasa nas ne bodo pustile
ravnodušnih in privoščili si bomo sadje, ki ga še nikoli niste jedli. (obisk tržnice je vključen v ceno
paketa )

9. dan , sprehod po sosednjem zalivu, mogoče srečamo želvo velikanko ali pa vsaj popijemo pivo za
šankom pod palmo ? strošek tuk tuk , cca 3 Eur.
10. dan Prosto za relaksacijo ali po želji in za doplačilo izlet v največji narodni park - YALA PARK,
predlagamo odhod zgodaj zjutraj ali pa v popoldanskem času, okoli 03.00 ure zjutraj ali ob ob 12h, ko
gredo živali proti napajališčem in je največ možnosti, da jih vidimo.
Poldnevni izlet, ki vas popelje med riževa polja in slikovite vasice do parka, kjer živijo vse živali, ki jih
lahko srečamo na otoku: mogočni sloni, strašljivi krokodili, nežna jelenjad in ogromni bivoli pa seveda
skrivnostni leopardi. Z malo sreče bomo videli tudi to prelepo mačko, ki domuje v tem parku.
Narodni park Yala je eden najstarejših in hkrati najbolj znan nacionalni park na Šrilanki.
Njegova površina zavzema okoli 1572 km2 in je največje varovano območje na Šrilanki.
CENA za 6 oseb v avtu 55 EUR/os. (prevoz, vstopnina, terensko vozilo v parku in vodenje )
Popoldan boste lahko izkoristili za počitek in vodne užitke.

11.dan Izlet na MADU REČNI SAFARI (po želji za doplačilo)
Celodnevni izlet, ki traja okoli 8 ur, nas popelje v majhno mesto Balapitiya, ki bi bilo nepomembno, če ne
bi bilo tam reke Madu, ki si utira pot skozi močvirno območje Šrilanke, proti veliki laguni preden se izlije
v Indijski ocean. S čolnom se bomo odpeljali med skrivnostne otočke in skozi tunele mangrovih
korenin do gojišč ribic, ki nam bodo nežno zmasirale noge. Ob povratku pa obiščemo še sirotišnico
želvic- za spomin nam bodo ostale prekrasne fotografije z želvami v naročju.
CENA z AC avtomobilom, vodnik, najem čolnov: CCA 45 EUR / osebo

12. dan, kopanje, masaže, dobra hrana in sveže stisnjeni sokovi…

13. dan, lahko bi se šli potepat v mestece Tangalle, oddaljeno 12 km, turistično že precej razvito, plaža pa
divja z visokimi valovi. Radovedni? Strošek je tuk tuk.
14.dan, kopanje, masaža dan pred odhodom in dolgim poletom bi se vsekakor prilegla.

15.dan, kopanje…, pakiranje, ob ? uri odhod proti Colombu.
Točen urnik za zadnji dan, bomo objavili, ko bo znan urnik poletov.

Cena: LETALSKA KARTA + 960 Eur za razpisan program
Trenutna cena je promocijska in velja do 31.03. oz. do zasedbe prostih mest ter velja pri najmanj
10 udeležencih in vključuje:
1.Letalska karta: Trenutno so cene letalskih kart 628 Eur, bomo počakali na kakšno akcijo z nižjimi
cenami.
2. namestitev v novi slovenski vili – Beach Villi Lanka, ki je tik ob obali peščenega zaliva, v ribiški vasici,
daleč od turističnih naselij :


namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom ali teraso



vse sobe imajo klimo in stropni ventilator ter so zelo zračne



pred vsako sobo so počivalniki za posedanje zunaj



mini hladilnik



aparat za kavo ali čaj



internet (wi-fi), smart tv



uporaba ležalnikov in kopalnih brisač



uporaba SUP-a in kajaka

3.)Polpenzion (13 x 2 obroka dnevno), bogata izbira tropskega sadja. Ljubitelji sveže morske hrane, bio
zelenjave…boste prišli na svoj račun.
V hiši imate vsak dan polpenzion, ki je sestavljen iz zajtrka in večerje. Če boste sami v hiši, se lahko čas
obrokov prilagodi vašim željam, sicer se zajtrk streže od 8.00 do 9.30 ure, večerja pa med 18 in 20.00 h.
Po želji in za doplačilo si lahko naročite tudi kosilo oz. kakšno zelenjavno juho,…
4.) Vstopnine in vodenje za 3 oglede: BLOW HOLE, največji sedeči Buda WEWURUKANNALA VIHARA
TEMPELJ in izlet na sobotno tržnico
5.)Vse takse hotela, letalske takse, prijave, organizacijo
6.)Kopanje v toplem zalivu tik ob vili, ki je eden redkih zalivov na Šrilanki, kjer lahko brezskrbno plavate,
ker je valovanje zelo majhno.
Program /ponudba izletov je okvirna in se lahko spremeni glede na vaše želje in vreme.

Doplačila:
1.)Zdravstveno zavarovanje Coris (cca 28,12 eur, če bo dovolj prijavljenih bomo naredili skupinsko
zavarovanje, kar je precej ceneje ).
2.)Viza je za Evropejce obvezna (40 eur/osebo), lahko si jo priskrbite sami, ali jo naredimo mi.
3.)Pri samoplačniških izletih, ki se jih udeležujete po želji, so v ceno vključeni vsi prevozi s klimatiziranimi
vozili in tuk tuki, vodenje ter vse vstopnine.
4.) Doplačilo za enoposteljno sobo 450 eur €- če bo možno.
5.)Zavarovanje rizika odpovedi v višini 4,20 % vplačanega aranžmaja ni obvezno. V primeru pa, da se
zaradi višje sile ne morete udeležiti vplačanega potovanja, vam zavarovalnica vrne vplačan znesek .
6.)Po želji bomo organizirali tudi prevoz do /iz odhodnega letališča. Cena je odvisna od števila
prijavljenih potnikov
7.)Prevoz LETALIŠČE – VILA- LETALIŠČE: cca 50 eur v eno smer, odvisno od števila prijavljenih
8.)za manjšo skupino (6-9 potnikov ) doplačilo 150 eur na osebo

