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SPROSTITEV NA ŠRI LANKI
ODHOD 12.3.2015

12-DNEVNI PROGRAM Z ODHODOM 12.3.2015
INFORMATIVNI SESTANEK BO V PONEDELJEK, 26.1.2015,

ob 18.00 uri v gostilni Kovač v Ljubljani
(naslov je Pot k Savi 9, Ljubljana) http://www.gostilnakovac.eu/home.php?K=lokacija
OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA do 24.1.2015 NA: srilanka@agencija-manager.com

+

Poletimo na Sri Lanko,
kjer bomo uživali v najlepših plažah, kot so na bližnjih Maldivih, zelo prijetni temperaturi
okoli 29 stopinj, v morju ogretem na 28 stopinj, v družbi prijaznih domačinov, v okusih
sveže nabranega tropskega sadja in zelenjave, ob fantastični morski hrani, se sproščali na
peščenih obalah pod palmami, kjer je obala še vedno obala in ne plaža.
Telo bomo regenerirali na naraven način, odpravljali morebitne zdravstvene težave z
naravnimi energijami in tisti, ki boste želeli še s posebnimi energijskimi terapijami,
vrhunskimi masažami, posebnimi energijskimi vajami, pitjem naravnih bio napitkov.
Kožo bomo negovali in regenerirali s posebno informiranim bio kokosovim oljem. Telesu
bomo odpravili vse energijske blokade, da bo zdrava in univerzalna energija napolnila telo.
Nastanili se bomo v lepi hiši, proč od »industrijskega« turizma in 7 dni uživali v vseh
naštetih dobrinah za dušo in telo.

12 dnevni program:
6 dni namestitev in program v izbranem objektu
5 dni potovanja po deželi

Program po dnevih :
1.dan, 12.3., polet iz ZAGREBA, predvidoma popoldne, preko Dubaja do Kolomba
2. dan , 13.3., Pristanek v Colombu v zgodnjih jutranjih urah, nato PINAWELA-DAMBULLA
Začenjamo potovanje po deželi, prepustili se bomo zgodovini starih prestolnic , neskončnosti čajnih
plantaž in eksotičnih dišav
Z letališča vožnja proti Pinaweli. Ogled slonjega zavetišča, ki je edinstveno na svetu. Lahko jih boste
opazovali med kopanjem v reki ali v vrtu, kjer skrbijo zanje, mladičke tudi hranijo. Po končanem
ogledu nadaljevanje poti proti Dambulli, kjer bo možno jahanje slonov in ogled jamskega templja v
katerem so freske, ki so stare več kot 1000 let. Iz templja je tudi izjemen pogled na okolico. Nato
namestitev in večerja na področju Dambule. Nočitev.
3.dan, 14.3., DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA - KANDY
Zajtrk. Nato vožnja do Sigiriye in ogled znamenite levje skale. Vzpon na skalo - utrdbo in ogled
svetovno znanih fresk Lepotice iz Sigirije iz 5.st. ter utrdbe na vrhu skale. Po žeji sledi vožnja v
Polonnaruwo, kjer si boste ogledali Kraljevo palačo in kraljevo kopališče. Po končanem ogledu vožnja
proti Kandyu. Večerja in nočitev.
4.dan, 15.3., KANDY (zajtrk, večerja)
Zajtrk. Nato ogled nekdanje prestolnice in najpomembnejšega svetišča na Šri Lanki v katerem hranijo
budov zob (ogled templja Budovega zoba).Kandy slovi kot najlepše otoško mestece in središče
slovitega šrilanškega čaja.Sledi gled tržnice, obrti batika, obrti za izdelovanje iz lesa in botaničnega vrta
Peradeniya, ki je poznan po tem, da so v njem zasejali prva semena kavčuka v Aziji, ki so ga prinesli iz
južne Amerike, ob tem pa je še na stotine različnih tropskih in subtropskih rastlin. Čas za nakupe.
Povratek v hotel, večerja in nato ogled folklornih plesov. Nočitev.
5.dan, 16.3., KANDY - NUWARA ELIYA - ELLE (zajtrk, večerja)
Zajtrk. Po zajtrku odhod proti Nuwara Eliji, ki leži 1.800 m nad gladino morja. Vožnja po prečudovitih
predelih poraščenih s plantažami čajev. Med vožnjo postanek na plantaži čaja za pokušino in ogled
proizvodnje čajev. Prihod v Nuwara Elijo, v mestece, ki so ga zgradili Angleži za svoje letoviško mesto,
z ugodno klimo in čudovitimi igrišči za golf. Če bosta čas in vreme dopuščala vožnja z vlakom do
kraja Elle. Po prihodu se sprehodite na Malega Adama, kjer se odpre čudovit pogled v dolino skozi
Ellino vrzel
6. dan , 17.3.,ELLE – JUŽNA OBALA
Zajtrk. Po zajtrku nadaljevanje poti do južne obale, kjer običajno ribiči na svoj plen čakajo na kolih.
Prihod in namestitev v izbranem objektu, skok v morje in hura, počitnice se začenjajo!
7.dan, 18.3., POČITNICE z uživanjem na rajskih obalah, polni penzioni, ki poskrbijo, da sta telo in
duša zadovoljna, mogoče svež kokosov oreh in čajanke po želji, dan ne more biti lepši
8.dan, 19.3., POČITNICE dopoldanski program je enak kot 3.dan, popoldan po želji na obalo ali pa
mogoče ogled Yala parka, kjer se s terenskimi vozili odpeljemo na 2 urni safari. Z nekaj sreče lahko
vidimo slone, jelene, bivole, krokodile, množico ptičev in drugih živali. (Yala park fakultativno )

9.dan, 20.3., POČITNICE dopoldan kot 3.dan, popoldan pa po želji sprostitev na obali ali pa
popoldanski izlet River safari , fakultativno
10.dan, 21.3., POČITNICE dopoldan kot 3.dan, popoldan pa sonce in morje ali pa obisk bližnjega
templja- fakultativno, Zadnja dva dni bo dovolj časa tudi za individualne terapije in individualne regeneracijske
postopke, nasvete, če boste tako želeli

11.dan, 22.3., POČITNICE, sprostitev in morje
12.dan, 23.3. POČITNICE, zadnji dan lenarjenja in sprostitev pred poletom.V hiši bomo podaljšali
bivanje in imeli tudi vse obroke Po večerji vožnja proti letališču
13.dan, 24.3. Nočni zgodnji let do Dubaja in nato polet na letališče Zagreb
V tem drugem delu vaših počitnic, lahko tudi storite nekaj za svojo dušo in svoje telo. Z nami bo Boštjan Aljaž,
strokovnjak za protistresne programe, naravni zdravitelj, izvajalec theta tehnik. Odpravljali bomo energijske blokade,
naučili se bomo dobro spati, preizkušali bomo kvalitetno in zdravo hrano, zjutraj bomo meditirali na plaži, mogoče si
privoščimo še masažo. Vse napisano pa samo, če boste sami tako želeli. Udeležba na programu je neobvezna.
Tukaj se pripravlja domača hrana, sadje je zrelo in sočno, najedli se bomo svežih in sladkih banan, papaje, mangov,
karambole, mangostena, jackfruita, pasionke in seveda nič bolj ne odžeja kot kraljevski kokos! Kokosu odsekajo vrh in
vanj zapičijo slamico- pijača za zdravje in užitek.
Kosila in večerje so polne presenečenj; riž in omake na sto načinov, zelenjevne omake, ribji in kokošji carriji, rezenci,
stročji fižol, bučke in dobrote iz bananinih cvetov. Potem pa seveda ribe in morski sadeži, vse začinjeno s čilijem, ali pa
brez, izbira je vaša !

Cena 1890 eur (najmanj 12 udeležencev ) vključuje : letalski prevoz Zg-Kolombo, in nazaj, vse
takes, vsi transferji na Šri Lanki po razpisanem program, 6 nočitev v izbranem objektu s polnim
penzionom in dodatni obroki zadnji dan (nastanitvene objekte smo preverili in izbrali med
zadnjim potovanjem), voda in čaj, voden protistresni in regeneracijski program, na potovanju 4
nočitve v preprostih penzionih s polpenzionom, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom,
vstopnine po programu, ogled tradicionalne plesne predstave v Kandyu, stroški priprave in
organizacije potovanja.
CENA je oblikovana v januarju 2015 in velja do zasedbe prostih mest oz. do 31.1.2015
Obvezna doplačila: Vizum za Šri Lanko 30 EUR
Doplačila po želji: zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, zavarovanje rizika odpovedi 4%
vrednosti potovanja, priporočljive napitnine,
Plačilni pogoji: 600 eur ob prijavi, razlika plačilo do 17.2.2015
Za vse prijavljene do 31.1.2015 NI doplačila za vize
Viza: za vstop na Šrilanko je potreben vizum, ki ga uredimo v Agenciji Manager. Za pridobitev je
potreben vsaj še 6 mesecev veljaven potni list
Zdravje: obveznih cepljenj ni

Program je okviren in se na poti prilagaja trenutnim političnim, vremenskim in drugim objektivnim razmeram
(spremenjeni vozni red, zamude pri javnih prevozih, stavke na cestah, zemeljskimplazovi, prometne nesreče,
neugodne vremenske razmere, kraje…)Improvizaciji se tako včasih ni mogoče izogniti. Do sedaj še nismo imeli the
težav.
V primeru nepredvidenih sprememb na katere organizator ne more imeti vpliva (sprememba programa zaradi višje
sile: naravne nesreče, politični nemir, odpovedi oz. spremembe transportnih povezav, bolezni in poškodbe v skupini...)
dodatne stroške pokrijejo udeleženci potovanja.
Na potovanja je potrebna skrb za svoje osebne stvari, za katere odgovarja in skrbi vsak potnik sam, za čas celotnega
potovanja.
Za potovanja je priporočljivo zdravsteno zavarovanje v tujini (npr.Coris ), organizatpor ni odgovoren za morebitne
nastale stroške zdravljenja.
Vse fotografije na tem prtogramu so zgolj za ilustracijo.
Odgovorni organizator potovanja je Agencija Manager d.o.o. Velenje, ki vsako leto organizira številna
potovanja po celem svetu. Agencija Manager je licenčni organizator z najvišjo bonitetno oceno.
Programsko bo potovanje vodila Vlasta Aljaž, vodja turistične poslovalnice, programski del regeneracije
za dušo in telo pa bo vodil Boštjan Aljaž.
PRIJAVE IN INFORMACIJE: Agencija Manager, tel:03/8981551, srilanka@agencija-manager.com

V marcu imamo predviden tudi ekskluziven program*****, ki pa se bo izvajal v lux
villi na eni najlepših plaž na jugu Šri Lanke, blizu kraja Tangalle. Imenujejo jo Vila Heaven. Vila ima
samo 4 spalnice, zato lahko sprejme maksimalno 8 oseb, ki bodo deležne vrhunskega udobja za dušo
in telo. Poleg možnega zgoraj opisanega programa bodo vsi nastanjeni deležni se individualnih tretmajev
za regeneracijo telesa in osebnega svetovanja za zdravo življenje. S posebno theta tehniko bomo
individualno in skupinsko odpravljali podzavestne vzorce, strahove, zamere, ipd ter se naučili zelo
globoke theta meditacije. Seveda vse po vaših željah in potrebah.
Lahko pa boste samo uživali v soncu, morju, sveži morski hrani in se individualno dogovarjali za aktivnosti, izlete, ipd.

12 dnevni program je okvirno ocenjen na cca. 3500 EUR na osebo, all inklusive (letalo, vsi
prevozinamestitev, hrana (ribe, jastogi, škampi,…, pijača, regeneracijski program,…) Datum po dogovoru.

lorem ipsum

