
Srí Lanka sa vracia späť na scénu ! Objavte čaro Srí Lanky ako nikdy predtým; 

žiadne davy turistov, oddychnutá príroda a „lážo plážo“ spoznávanie. Tento 

malý ostrov Vám ponúka neskutočné množstvo zážitkov.  

 

   

 
TERMÍN/CENA:    9.2 – 20.2.2022 /12dní/  2690€ 

23.2 – 6.3.2022 /12dní/  2690€ 
9.3 – 20.3.2022 /12dní/  2690€ 
23.3 – 3.4.2022 /12dní/  2690€ 

    30.3 – 10.4.2022 /12dní/ 2690€ 
13.4 – 24.4.2022 /12dní 2690€ 

    ďalšie termíny na požiadanie 
CENA:     od 2490€ - aktuálna zľava 200€/osoba do 31.1.2022  
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne na Sri Lanku a späť exkluzívnou 

spoločnosťou Emirates cez Dubaj vrátane leteckých, 
bezpečnostných a palivových poplatkov 

 9 x ubytovanie na Sri Lanke v min. 4* hoteloch  
 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 vstupy do pamiatok,atrakcií v programe (cca 150 USD)  
 podpalubná batožina do 23kg 
 
PRÍPLATKY: jednolôžková izba na vyžiadanie 
 poistenie UNION svet – 3€/osoba/deň 



 voliteľné programy ponúkané počas okruhu (ajurveda masáže, 
jazda na slonovi) 
povinné Covid poistenie Sri Lanka: 1 osoba = 12 USD (povinné 
od 1.1.2022/ môže sa to zase zmeniť)  
PCR test pred odletom na Maldivy: 1 osoba = 40-60 USD  
víza na Srí Lanku – 50€ 
sprepitné 

 
   
1 - 2.Deň    ODLET Z VIEDNE NA SRI LANKU       

- odlet z Viedne do Colombo o 15.10hod leteckou spoločnosťou Emirates. Ráno prílet na Srí Lanku. 

Vyrážame. Dnešná prvá zastávka je v PINNAWELA- 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“ hrajú a šantia vo vode. Pokračujeme do HABARANY. 

Ubytovanie a voľný večer. 

 

  
 

3.deň    SIGIRIYA – HABARANA – MINNERIYA NÁRODNÝ PARK     

Skoro ráno začneme s troškou športu a zdoláme Leviu Horu- SIGIRIYA. Vydáme sa po stopách kráľa 

Kassapu a budeme „šplhať“ na 200 metrov čnejúcu sa skalnú pevnosť; čaká nás 1200 schodov a 

jedinečný výhľad; UNESCO. Tak máme pre Vás „špecialitku“ – zahráme sa na tradičných farmárov; 

kanoe plavba po jazere, ryžové políčka, lokálny obed ryža a kari podávaný na banánovom liste, na konci 

aj prekvapenie. Popoludní sa vydáme na safari dobrodružstvo na džípoch, kde na vlastné oči uvidíme 

nespočetné množstvo slonov a krásnu prírodu- MINNERIYA NÁRODNÝ PARK.  Ku večeru si môžete zájsť 

na tradičnú ajurvédsku masáž do toho naj centra široko ďaleko. (voliteľné).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

4.deň     DAMBULLA – MATALE - KANDY       

Ráno si prezrieme skalné chrámy v DAMBULLE, viac ako 150 sôch Buddhu, nástenné maľby, 14 
metrová socha ležiaceho Buddhu vytesaná do skaly, 2omplex 5 jaskýň; UNESCO. Ďalej navštívime 
čarovnú záhradu korenia v MATALE. Príchod do posledného kráľovského mesta KANDY; UNESCO. V 



obchode s hodvábom si urobíme “módnu prehliadku” a zapózujeme v tradičnom Srí Lanskom saree 
pre ženy a sarongu pre mužov. Ku večeru si dáme trošku kultúrnej vložky a budeme svedkami 
predstavenia tradičných Kandyjských tancov. (záleží od situácie). Večer návšteva azda 
napojsvätnejšieho buddhistického chrámu, Dalada Maligawa – Chrám Buddhova Zubu. 
 

  
 

5.deň     ČAJOVÉ PLANTÁŽE – KANDY – NUWARA ELIYA     

Ráno začneme s prechádzkou po Kráľovskej Botanickej Záhrade, je to najväčšia botanická záhrada na 
ostrove; dom orchideí, palmovú avenue, gigantické kokosy, dokonca tu budú aj opice a netopiere 
visiace zo stromov. 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. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.deň     VLAK - ELLA           

Po raňajkách nás šofér odvezie na stanicu, kde nastúpime na vlak. Táto cesta vlakom cez hory a kopce 
je vraj z jednou najkrajších na celom svete. Otvoríme si okno, nadýchame sa čerstvého vzduchu a 
urobíme si krásne fotky. (záleží od aktuálnej pandemickej situácie, prípadne preprava minibusom). 



Príchod do kúzelného mestečka ELLA; typické chill outové miesto a pre milovníkov pešej turistiky. 
Poobede si dáme kratšiu túru na Malú Adomovu Horu, dokonalé panoramatické vyhliadky. Večer sa 
vydáme do rušného centra, ktoré je preslávené top reštauráciami. 
 

             
 

7.deň     GALLE – PLÁŽOVÝ POBYT       

Dnes sa presúvame smerom dole na juh a uvidíme ako sa krásne scéneria krajiny mení z hôr a 
kopcov, na údolia a zelené ryžové políčka až po krásnu zlatistú pláž. Navštívime mesto GALLE, 
malebné staré mesto s osobitým nádychom romantickej a historickej atmosféry; Galle Pevnosť – 
hradby a bašty, rôzne kostolíky, mešity, maják, galérie, obchodíky, penzióny a kaviarničky; z hradieb 
pevnosti je krásny výhľad na oceán. Mesto Galle je jedno z najzachovalejších koloniálnych miest v 
juhovýchodnej Ázii a patrí do UNESCO dedičstva.  Po poslednej bodke programu presun na plážový 
hotel a sladké ničnenorebenie.  

 

  
 

8 – 10.deň   RELAX NA PLÁŽI – ZASLÚŽENÝ ODDYCH       

Užívajte si pokoj, kľud a žiadne správy o korone v tomto luxusnom a pokojnom rezorte v nádhernom 

indickom oceáne 5* luxusnom rezorte RIU Sri Lanka All Inclusive v prípade záujmu využite jednu zo 

služieb rezortu ako masáže, šnorchlovanie, potápanie, alebo si len tak čítajte knižku na pláži, zaslúžite 

si to.  

  
 
 
 
 
 
 
 

11.deň     COLOMBO – NÁKUPY A ODLET DO VIEDNE     

Po raňajkách vyrážeme smer COLOMBO; ako hlavné, najväčšie mesto a hlavný prístav ostrova, je 
unikátne mesto prepojenia starého s novým a moderného s tradičným. Uvidíme „mrakodrapovú 
modernú časť“, Námestie Nezávislosti, Mestskú Radnicu, BMICH Konferenčnú Halu, rušnú dopravu 



hlavného mesta, Beira jazero, promenádu Galle Face Green, a samozrejme, súčasťou prehliadky sú aj 
posledné nákupy. Podvečer sa presunieme na letisko a odlietam smer Viedeň exkluzívnou 
spoločnosťou EMIRATES. 

   
 

12.deň     PRÍLET DO VIEDNE        

Obedňajší prílet do Viedne.  

 

 

LETY: 

Viedeň -  Colombo/cez Dubai spoločnosť Emirates – 15.10hod – 8.25hod 

Colombo – Vieden/cez Dubai – 22.05hod – 12.25hod 

  

PREFEROVANÉ HOTELY: 

 
Deň 2-3: HABARANA → Cinnamon Lodge 5* / Sigiriya Jungles 4*  
Deň 4: KANDY → Amaya Hills 5* / Cinnamon Citadel 5*  
Deň 5: NUWARA ELIYA → Galway Heights 4*  
Deň 7: ELLA → EKHO Ella 3* / Morning Dew 3*  
Deň 7-11: AHUNGALA → Riu Hotel 5* 


