
 

 SRÍ LANKA 9 dní/ 4 noci okruh + 4 noci plážový pobyt Okruh Vás zavedie na tie najkrajšie a 

najatraktívnejšie miesta Srí Lanky. Je to malý ostrov, ale ponúka Vám neskutočné množstvo zážitkov. 

Sloní Sirotinec, Levia Skala, jazda na slonoch naprieč krásnou tropickou prírodou, safari 

dobrodružstvo a stáda voľne žijúcich slonov, 14 metrová socha ležiaceho Buddhu, aróma škorice a 

vanilky, návšteva azda najposvätnejšieho buddhistického chrámu na svete, tradičné tance, 

podmanivá vôňa čaju, všade samá zeleň, hory, kopce a svieže čajové plantáže, čajová továreň, mesto 

„Malé Anglicko“. A nakoniec pár dní leňošenia na prekrásnej zlatistej pláži. Pridajte sa k nám a Srí 

Lanka sa Vám jednoznačne dostane pod kožu. 

 

 KDE VÁS VEZMEME PINNAWELA SIGIRIYA HABARANA MINNERIYA NÁRODNÝ 

PARK DAMBULLA MATALE KANDY NUWARA ELIYA KALUTARA plážový pobyt 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM  
DEŇ 1: PRÍLET-PINNAWELA- HABARANA  

 
Prílet na Srí Lanku. Privítanie a stretnutie sa s Vaším sprievodcom.  
Vyrážame naprieč krásnou tropickou prírodou okolo nás. Máte možnosť sa zoznámiť aj s miestnou 
dopravou, také niečo sa nevidí len tak bežne. Po ceste zastavíme na chutné tradičné raňajky.  
Prvá zastávka je v PINNAWELE-Sloní Sirotinec. Možnosť vidieť veľké počty slonov v tesnej blízkosti, 
cez 70 slonov, aj malé sloníčatká. To najkrajšie je hromadné kúpanie sa slonov v rieke a pozorovanie 
ako sa títo „obri“ šantia a hrajú.  
Na prvý deň stačí, keďže budete unavení po dlhom cestovaní. Presun do hotela v HABARANE, 

oddych, večera a nocľah. 

  



DEŇ 2: SIGIRIYA-HABARANA-MINNERIYA NÁRODNÝ PARK  
Ráno začneme s troškou športu a zdoláme Skalnú pevnosť, Leviu Horu, Ôsmy Div Sveta- SIGIRIYA.  
Budeme „šplhať“ na 200 metrov čnejúcu sa skalnú pevnosť. A na konci to najlepšie, samotný vrchol 
skalnej pevnosti, kde sa nám naskytne jedinečný, dych vyražajúci výhľad, ktorý určite stojí za tu 
trošku námahy a potenia sa výstupom na skalu. UNESCO dedičstvo.  
Tak sa presunieme do HABARANY, kde máte možnosť skúsiť si jazdu na slonoch, ktorá určite nesmie 
chýbať pri návšteve Srí Lanky. (voliteľné)  
Popoludní pôjdeme na safari dobrodružstvo na džípoch, kde na vlastné oči uvidíme nespočetné 
množstvo voľne žijúcich slonov a krásnu prírodu- MINNERIYA NÁRODNÝ PARK.  
Ku večeru si môžete zájsť na ayurvedskú masáž, ktorá zrelaxuje Vaše telo, dušu a myseľ. (voliteľné)  
Transfer do hotela, večera a nocľah. 

 

  

 



  



DEŇ 3: DAMBULLA-MATALE-KANDY  
Ráno presun smer DAMBULLA a návšteva skalných chrámov, viac ako 150 sôch Buddhu a nadherné 
nástenné maľby, 14 metrová socha ležiaceho Buddhu vytesaná do skaly, komplex 5 jaskýň 
považovaný za najväčsiu plochu posiatu maľbami nájdenú na celom svete, UNESCO dedičstvo.  
Ďalej zastávka v MATALE a návšteva čarovnej záhrady korenia, kde uvidíme ako rastú rôzne druhy 
korenín a byliniek a na čo všetko sa používajú.  
Príchod do posledného kráľovského mesta KANDY, kde nás čaká prehliadka. Mesto Kandy patrí do 
UNESCO dedičstva. Navštívime obchod s hodvábom, kde budeme mať možnosť vyskúšať si typický 
)Srí Lansky odev pre ženy saree a pre mužov saroon.  
Ku večeru si dáme trošku kultúrnej vložky a budeme svedkami predstavenia tradičných Kandyjských 
tancov a na konci bude aj ohňová šou. Po predstavení návšteva azda napojsvätnejšieho 
buddhistického chrámu, Dalaga Maligawa-Chrám Buddhova Zubu.  
Po nabitom dni transfer do hotela, večera a nocľah. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  



DEŇ 4: KANDY-NUWARA ELIYA  
Ráno začneme s prechádzkou po Kráľovskej Botanickej Záhrade, je to najväčšia botanická záhrada na 
ostrove, kde uvidíme rôzne druhy exotických stromov, kvetov a rastlín, dom orchideí, palmovú 
avenue, gigantické kokosy.  
Nasleduje najobávanejšia časť pre našich pánov, ale za to milé dámy pre Vás to „pravé orechové“, 
múzeum šperkov a drahokamov, Srí Lanka je preslávená svojimi modrými zafírmi.  
Tak presun do najmalebnejšiej oblasti Srí Lanky. Zelené stromy, všade naokolo hory a kopce, 
vodopády, úchvatná scenéria krajiny, podmanivá vôňa čaju, nespočetné množstvo čajových plantáží, 
zberačky čaju, fabrika na výrobu čaju, kde ochutnáme originálny Cejlonský čaj presláveny po celom 
svete, chladnejšia klíma, zeleninové políčka a tzv. Malé Anglicko - mesto NUWARA ELIYA so silným 
nádychom Britského vplyvu.  
Príchod do Nuwara Eliya, ubytovanie. Môžete sa ísť prejsť do centra mesta alebo si môžete posedieť 

pri čaji na terase v hoteli a užiť si chladnejšiu klímu. Večera a nocľah. 

   

 

 

 

 

 

 

 



   



DEŇ 5: KALUTARA PLÁŽOVÝ POBYT  
Po raňajkách sa presúvame z hôr smerom k pobrežiu do plážového hotela v KALUTARE, kde na Vás 
čaká pár dní leňošenia na pláži.  

DEŇ 6-9: KALUTARA PLÁŽOVÝ POBYT  

 

 

 

 

HOTELY:  
Počas OKRUHU  
Deň 1-2: HABARANA → Kassapa Lions Rock 3*/ Pelwehera Village Resort 3*  
Deň 3: KANDY → Topaz Hotel 3*/ Swiss Residence Hotel 3*  
Deň 4: NUWARA ELIYA → Windsor Hotel/ Seven Heaven Hotel 3*  
 
Počas PLÁŽOVÉHO POBYTU  
Možnosť výberu plážového hotela/ rezortu  
Deň 5-9: KALUTARA  
→ Tangerine Beach Hotel 4*  

→ Coco Royal Beach Resort 3* ***  
 
 
*V prípade obsadenosti hotela, poskytneme iný hotel v rovnakej kategórii.  

*** Coco Royal Beach Resort 3*- dostupnosť izieb pri potvrdení zájazdu  
 
 

 



INFORMÁCIE A VŠEOBECNÉ PODMIENKY:  
CENA:  
cena je na 1 osobu na dvojlôžkovej izbe  

cena sa skladá z okruhu a plážového pobytu vo vybranom plážovom hoteli/rezorte  
 
Vyššie uvedené ceny zahŕňajú  
Medzninárodnú letenku Bratislava/Viedeň – Srí Lanka a späť vrátane všetkých poplatkov 

Prepravu klimatizovaným autom/minibusom počas okruhu  

Slovensky hovoriacieho sprievodcu   

Vstupy do všetkých pamiatok, atrakcií uvedených v programe  

Ubytovanie počas okruhu vo vyššie uvedených 3* hoteloch s polpenziou v kategórii 
Štandardných dvojposteľových izieb  

Ubytovanie počas plážového pobytu vo vyššie uvedenom vybranom 4*/ 3* rezorte s polpenziou 
v kategórii Štandardných dvojposteľových izieb  
 
(Tangerine Beach Resort 4* - Deluxe Sea View Rooms  
Coco Royal Beach Resort 3* – Superior Partial Sea or Garden View Rooms)  
 
Vyššie uvedené ceny nezahŕňajú  
Skoršie check in a neskoršie check out  

Inú stravu (obedy)  

Sprepitné a ďalšie výdavky  

Voliteľné/dobrovoľné programy ponúkané počas okruhu (jazda na slonoch, ayurveda masáže)  

Povinný príplatok počas obdobia 10.04.-30.04. = 25 EUR na osobu  
 

 CENA:  
 

3* hotel:  1790€ 
 *** Možnosť príplatku ALL Inclusive počas plážového pobytu /spolu na 4noci/: 89€ 

 

 
4*hotel : 1990€ 
*** Možnosť príplatku ALL Inclusive počas plážového pobytu /spolu na 4noci/: 149€ 

 


