EKSOTIČNA ŠRILANKA, počitnice v čudoviti
BEACH VILLA LANKI
z vključenim polpenzionom, izleti in ayurvedno masažo
samo 70 Eur/dan/os.



 Čudovita vila tik ob morju z zasebnim vrtom
 Tropsko podnebje, kopanje skozi celo leto
 Lokalne kulinarične specialitete, sveže tropsko sadje in zelenjava
 Pristen stik z domačini, možnost ribolova z njimi, obisk lokalnih tržnic
Odlična izhodiščna točka za izlete ter pomoč s strani našega upravnika hiše

BEACH VILA LANKA leži v v naselju Kudawella na jugu Šrilanke. To področje še ni masovno obiskano
in tu ne najdemo "industrijskih" plaž. 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. V sobah je klima, smart TV, free Wi-Fi, hladilnik, vključene so
tudi brisače za na plažo, ležalniki, uporaba kajaka, supa in bodysurfa… VEČ O BEACH VILLA LANKI – KLIK
DATUM POTOVANJA:
NAMESTITEV:
TIP SOBE:

po želji, vsi termini razen novoletnega
BEACH VILLA LANKA
Superior soba Roky z dodatnim ležiščem ali Katya

CENA:

70 EUR/osebo (več kot 50% popusta na redne cene)

CENA KLJUČUJE: (ponudba velja pri bivanju minimalno 10 dni in velja za vse termine razen novoletnega)










Polpenzion
Ena Ayurvedska masaža 60 min na osebo
Vključeno: wi-fi, klima, smart TV, hladilnik, mreža proti komarjem, kuhalnik za čaj ali kavo…
Neomejena brezplačna uporaba kajaka, supa in bodysurfa
Uporaba kopalnih brisač ter neomejena uporaba ležalnikov
Osebje na voljo 24 ur na dan
Vključene tudi vse turistične takse, regionalne in državne takse na Šrilanki v vrednosti 17%
Prijava in organizacija

V ceno so vključeni tudi 3 IZLETI, vožnje s tuk tuki na najbolj priljubljene točke v regiji:
 MULKIRIGALA TEMPELJ ( 3 h )
 VIHARA TEMPELJ, Dikwella city, Surf point ( 3 h )
 BLOWHOLE ( 1 h - naravni pojav, fotografija desno )
DOPLAČILA PO ŽELJI:
 Transfer letališče – vila – letališča 100 Eur za eno smer
(lahko si organizirate tudi drug prevoz ali pridete z javnim prevozom)
 Master room: 60 Eur na sobo na dan.
 Single use: 30 Eur
 Letalska vozovnica (okvirna cena je trenutno med 490 Eur in 680 Eur- cene se spreminjajo glede
na zasedenost letal, lahko si urejate sami)

!!! POŠLJITE NAM POVPRAŠEVANJE / REZERVIRAJTE TUKAJ !!!
V ČASU BIVANJA VAM LAHKO ORGANIZIRAMO ŠE KRAJŠE IZLETE ALI DALJŠE TURE.
V bližini so tudi odlične možnosti za šport in proste aktivnosti.
KLIK NA FOTOGALERIJO

Nekaj primerov izletov, ki jih organiziramo:
1. Yala park. 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.
2. Opazovanje Kitov. Otok Šrilanke je že dolgo priljubljeno zbirališče kitov in delfinov.
Danes v Indijanskem oceanu in Bengalskem zalivu biva 27 različnih vrst kitov,
vključno s sinjimi kiti, kiti glavači, kiti ubijalci, pritlikavimi kiti, izmuzljivimi itd.
3. Madu – Rečni safari, celodnevni izlet in obisk velike želvje valilnice
4. WEWURUKANNALA VIHARA TEMPELJ, Gre za 50 metrov visok kip, ki velja za
najvišjega sedečega Budo na Šrilanki. Tempelj ima tri dele. Najstarejši del je star
približno 250 let in sega v čas kralja Rajadhi (1782 – 1798)
5. MULKIRIGALA TEMPELJ, je eden najstarejših budističnih templjev na Šrilanki.
Zgrajen na skali s svojo mistično atmosfero poučuje obiskovalce o umetnostni
zgodovini ter svojemu obstoju skozi številne zgodovinske mejnike.
6. Dvodnevni izlet v Kandy, ogled plantaž čaja, obisk botaničnega vrta, folkolra…
7. Mesto Galle – utrdba mesta je na seznamu Unescove svetovne dediščine, največja
ohranjena trdnjava v Aziji, zgrajena s strani evropskih okupatorjev.
KLIK NA IZLETE

!!! POŠLJITE NAM POVPRAŠEVANJE / REZERVIRAJTE TUKAJ !!!

