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1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 
Srí Lanka – odlet bude upřesněn cca 7-10 dní před 
zájezdem. 
 
2. Doprava a trasa zájezdu 
 
Doprava na tomto zájezdu je zajištěna místním 
mikrobusem nebo autobusem (dle počtu účastníků) po 
ostrově. 
V ceně zájezdu je přejezd vlakem 6.den do Ella. 
 
3. Ubytování 
 
Ubytování je na tomto zájezdu zajištěno 9x v  
hotelích***/****, ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 9 900 Kč. Pro tento zájezd je 
povinný pro samostatně cestující klienty. 
 
4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 9x polopenze. Další 
stravování je zcela v režii každého klienta. 
 
Voda z kohoutku se nedoporučuje pít, ale na osobní a 
ústní hygienu je naprosto v pořádku. Balená voda je 
k dispozici skoro všude, cena 5 -10 Kč 

Srí Lanka má výbornou kuchyni, která si zakládá na 
čerstvosti a použití různých koření 

Nejtypičtější je RICE and CURRY. Přinesou rýži, a 
několik mističek. V mističkách je např. čočka, kuřecí 
maso v omáčce, dušené špenátové listy na česneku, 
strouhaný kokos s cibulkou... a mnoho dalších. Každá 
mistička má jinou chuť a v každé je použito jiné curry. 
Některé jsou ostřejší, jiné nepálí vůbec. K jídlu hodně 
přikusují smažené křupavé placičky z rýžové mouky – 
Papadam (jsou výborné).  

Dalším oblíbeným jídlem je CHOPSEY (čopsí) – jedná se 
o dušenou a vařenou zeleninu ve sladkokyselé omáčce, 
k tomu se servíruje rýže.  KOTU ROTTY – nasekaná 
palačinka osmažená se zeleninou a masem. 

Co se týká masa, připravují se všechny druhy na různé 
způsoby, též ryby a mořské plody. 

Jako přílohu používají místní hlavně rýži, kterou jí 
rukama!!! (Ale nebojte se, mají pro turisty příbory.) 

 

Orientační ceny potravin: 
Pivo Lion 0,66l   400-450 Rup, láhev piva ze zahraničí  
600 Rup, voda 1 – 1,5 l 80 – 100 Rup, Cola nebo nealko 
150 Rup 
Oběd - teplý bufet 1 100 Rup (většinou se platí 
v dolarech) = cca 8 USD 
Balíček čaje cca 1 100 Rup 

 

Poštovní známky doporučujeme nekupovat, většinou 
zásilky nedojdou. Toalety cca 50 Rup, cca 1/5 USD -  
1 USD – většinou dobrovolně. 

Místní si automaticky dávají 10% spropitného do ceny, 
proto není třeba nechávat zvláštní spropitné. 

Z nabídky nápojů – na Srí Lance mají i své dobré pivo, 
čerstvé džusy nebo mléčné džusy. Mléčným ovocným 
džusům říkají LASSIE. Ceny nápojů se pohybují 
v přepočtu od 10 do 50 Kč. V Hikkaduwě i Negombu mají 
i výborné kávy a cappuccino. Jinak je lepší pít čaj. 

V turistických místech (Hikkaduwa nebo Negombo) jsou 
malé nebo větší obchody s potravinami, suvenýry a 
oblečením. 

Podél silnic bývají rozmístěny stánky s ovocem a 
zeleninou, kde lze zastavit a nakoupit si čerstvé banány 
(mají několik lahodných druhů), papáju, mango, ananas 
(který Vám nakrájí). 

Pokud si budete chtít koupit něco na svačinu, tak v 
supermarketech nebo malých pekárnách ve větších 
městech je možnost zakoupit pečivo, sýry, jogurty, ovoce. 

Srí Lanka nepatří mezi nákupní země jako třeba Thajsko, 
ale je možné si nakoupit kvalitní čaje, čistě přírodní 
kosmetiku a spoustu krásných rukodělných předmětů. 
 
5. Důležité osobní věci 

Zástrčky 
Na Srí Lance je jiný typ zásuvek než v ČR. Je potřeba 
adaptér. Zástrčky jsou nejčastěji britského typu, k nim je 
pak potřeba redukce, některé resorty mají zásuvky 
přizpůsobeny přímo evropských normám. 

Buď si vezměte adaptér už s sebou, nebo ho můžete 
koupit na místě v supermarketu (cena cca 50 – 100 Kč). 
Adaptér lze někdy též půjčit na recepci v hotelu  
(u menších hotelů nebývá k dispozici větší množství 
adaptérů). 

Oblečení  

Díky tropickému vlhkému podnebí doporučujeme 
bavlněné lehké, vzdušné oblečení. Nejlépe i několik košil 
nebo halenek s dlouhým rukávem, a dlouhé sukně nebo 
kalhoty (do klášterních areálů musí být zahalená ramena, 
kolena), zároveň dlouhé rukávy chrání před spálením 
kůže.  

Během cestování je možno v některých hotelech využít 
servis praní prádla, kde v průměru za kus oblečení 
zaplatíte 10 – 15 Kč. Proto není nutné si s sebou brát 
zbytečně hodně věcí. 

Obuv – pohodlné letní boty, sandály, žabky. Při návštěvě 
chrámů se boty povinně zouvají před vchodem do 
objektu. 
Výlet na Sigiriya  - na tento výlet doporučujeme pláštěnku 
a protiskluzové boty.  



Dále si s sebou vezměte 4-5 párů starých ponožek, které 
po návštěvě chrámů vyhodíte (všude v chrámech se 
chodí naboso). 

Pokrývka hlavy – určitě alespoň kšiltovku, klobouk ve 
dnech, kdy se bude hodně chodit venku nebo na pláž, 

Opalovací krém min. s ochranným faktorem 30. 
 
Léky, očkování 
Místní lékárny jsou dobře vybavené, přesto 
doporučujeme si vzít pár základních léků (Ibalgin, něco 
na střevní problémy, desinfekci na rány, obvaz, náplasti a 
samozřejmě hlavně léky, které užíváte denně)  

Jelikož se na Srí Lance vyskytuje hodně komárů (hlavně 
po setmění), vezměte si s sebou repelenty a mastičku na 
štípance. Pokud se každý večer dobře nastříkáte 
repelentem, nemusíte mít z komárů žádné obavy. Též je 
vhodný repelent do zásuvky.  

Žádné povinné očkování pro cesty na Srí Lanku není 
vyžadováno. Bližší informace najdete na 
http://www.ockovani-zahranici.cz/. Z možných očkování 
doporučujeme očkování proti žloutence. 

 
ČASOVÝ POSUN 
Srí Lanka je v časovém pásmu GTM +4,5 hod. 
Male je v časovém pásmu GTM +4 hod. 
Dubaj je v časovém pásmu GTM + 3 hod. 

 
6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové limity 
zavazadel budou upřesněny v konečných pokynech dle 
letecké společnosti. Předpokládá se let s leteckou 
společností Emirates (CK si vyhrazuje právo změnit 
leteckou společnost dle aktuální situace). 
Hmotnost Vašich zavazadel u letecké společnosti 
Emirates včetně kabinového je omezena na 20 kg na  
1 osobu a na 7 kg u kabinového zavazadla. Za 
zavazadla nad tuto stanovenou hmotnost si musíte 
připlatit. Rozměry kabinového zavazadla jsou maximálně 
55x38x20 cm a hmotnost 7 kg. 
Léky dle potřeby klienta, které užívá denně - nebalit do 
zavazadla, které se bude na letišti odbavovat. V případě, 
že by zavazadlo do dané destinace nedorazilo, bývá 
velký problém v cizině sehnat stejné nebo hodně 
podobné léky. Vždy mějte tyto léky při sobě v batohu 
nebo příruční tašce.  
 
7. Cestovní doklady 

Pro vstup na Srí Lanku potřebuje občan České republiky 
vízum. Turistické vízum  - cca 1 000 Kč – bude vyřizovat 
naše CK. Informace klienti obdrží v dostatečném 
předstihu. 

V případě ztráty či odcizení pasu během zájezdu 
doporučujeme před cestou oskenovat stranu pasu 
s fotografií a osobními údaji a nechat si jí uloženou 
v mailu – v případě řešení vydání nového prozatímního 
pasu to usnadní ambasádě práci s ověřováním Vaší 

totožnosti. V elektronické podobě je to nejjistější, jak mít 
kopii pasu neustále k dispozici. 
Kromě naskenování pasu určitě si udělejte alespoň  
2 papírové kopie pasu – strany s fotografií. 
Vezměte si s sebou pro jistotu 2 pasové fotografie. 
Napište si několikrát číslo na blokace platební karty 
v případě krádeže. 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost 
cestovního dokladu. Doporučujeme, aby platnost 
byla nejméně 6 měsíců po návratu.!!! Zkontrolujte 
před odjezdem, že máte svůj vlastní cestovní doklad 
při sobě!!! 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů 
bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu 
mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem.  
 
Na Srí Lanku lze bezcelně dovážet věci pro osobní 
potřebu neobchodního charakteru v přiměřeném 
množství. Je zakázán dovoz a vývoz narkotik, 
obscénních materiálů a publikací. Mezi druhy zboží, 
jejichž vývoz je omezen (tj. podléhá předchozímu 
schválení nebo povolení příslušných vládních úřadů) patří 
starožitnosti a náboženské předměty, divoká a domácí 
zvířata.  
 
Na Srí Lance je relativně bezpečno, krade se mnohem 
méně než v Evropě, nicméně i tak si člověk musí dávat 
na věci pozor hlavně u silnice, kde snadno někdo na 
motorce jinému vytrhne tašku nebo kabelku z ruky. 
 
8. Pojištění 
 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
1 080 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze 
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na 
celou dobu pobytu v zahraničí. 
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší 
CK. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny k odjezdu. 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých 
následků úrazu 



- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 
v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou 
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu 
max. 20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 45 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení 
ve stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
Příplatek na vyšší storno do 55 000 Kč – 700 Kč. 
 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 

Spropitné pro místní personál – průvodce z místa, hlídání 
bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do autobusu … 
cca 50 USD/účastník zájezdu, vybere český průvodce při 
odletu z Prahy a bude rozdělovat (vede účetnictví 
spropitného). 
 
Pinnawala 5 000  
Sigiriya - Lví skála 6 900 
Chrámy Polonnaruwa 5 700 
Matale - chrám 500 
Kandy chrám Buddhova zubu 2 000 
Kandy tance - představení 1 500 
Kořeninová zahrada a čajová plantáž zdarma 
Královská botanická zahrada 2 000 
Buduruwagala chrám 1 000 
Kataragana - chrám boha Skandy zdarma 
Rekawa - želvy a rybáři 2 300 
Kalametiya - ptačí ráj na člunech 3 000 
Tuk-Tuk projížďka 2 000 
Mulkirigala - chrám Cobra 1 000 
Hoo-Maniya - gejzír 300 
Galle - Námořní muzem 1 000 
NP Yala - safari 60 USD 
Celková částka na všechny vstupy vč. safari v NP Yalla je 
v přepočtu cca 180 USD. 
 
Spropitné pro místní personál – průvodce z místa, 
hlídání bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do 
autobusu … cca 80 USD/účastník zájezdu, vybere 
český průvodce při odletu z Prahy a bude to 
rozdělovat (vede účetnictví spropitného) 
 
Celkem cca 180 USD, od zájemců vybere český 
průvodce v hotelu po příjezdu na 1. ubytování. 
 
Vstupy dle programu ve Srílanských Rupiích nutno 
vyměnit při příletu do Colomba na letišti cca 130 USD !!! + 
něco na soukromou útratu cca 50 USD. 
 
Dále se pak zvlášť bude hradit: 
 - jízda na slonech 20-30 USD + nákup banánů pro slony, 
 - safari NP MINNERIYA 50 USD 
 - národní park pěší okruh Horton Plains 40 USD 

Kapesné 
Na fakultativní výlety a vstupy doporučujeme částku cca 
250 - 300 $ (není nutné absolvovat vše). Jinak na stravu 
doporučujeme cca 15 $/den, na spropitné řidičům, 
místnímu průvodci cca 50 USD (částku vybere průvodce 
na začátku zájezdu). 

Místní měnou je Srílanská Rupie.  

Orientační kurz 1 USD – cca 172 Rupií. 

Srílanské banky Vám bez problémů vymění eura, 
americké dolary i britské libry. V blízkosti turistických 
center se nacházejí bankomaty. Cestovní šeky se 
nepřijímají, ale dá se zde platit i kreditní kartou ve větších 
obchodech a restauracích, ale ne všude. 
 
10. Další informace 
 
Podnebí 

Doba od října do dubna je nejvhodnější část roku na 
návštěvu. Vzhledem k tropickému klimatu je možné, že 
každý den třeba i na chvíli zaprší, nicméně souvislý déšť 
nebo několikahodinové srážky jsou spíše výjimkou (více 
prší v ostatních měsících - od května do září). Je 
každopádně vhodné si s sebou vzít deštník nebo 
pláštěnku pro případ nenadálého deště. V některých 
částech Srí Lanky se počasí rychle mění – např. v 
horách. U pobřeží (hlavně západního) bývá většinou 
hezky. 

 
Mobilní sítě, internet 

V dnešní době se vyplatí si s sebou vzít dotykový telefon, 
jelikož tím ušetříte místo (než brát velký notebook) a 
hlavně peníze. Díky wifi připojení na všech hotelech 
můžete být každý večer ve spojení s rodinou, a pokud si 
do telefonu instalujete SKYPE, můžete si volat zdarma. 

Místní mobilní operátoři mají dobré pokrytí signálu. 
 

Dvojí ceny 

Vzhledem k nízkým platům místních obyvatel a 
omezenému počtu dní turistické sezony se Srílančané 
snaží na turistickém ruchu vydělat co nejvíce peněz. Mají 
zafixováno, že každý turista, který přiletí, je bohatý, 
protože oni sami se ze Srí Lanky nikdy nikam nepodívají. 

V supermarketech bývají ceny stejné pro všechny, ale na 
místní poměry jsou drahé. Proto do supermarketů chodí 
pouze cizinci a ti, kteří na to mají. Ostatní nakupují na 
levných tržištích. Trhy se konají buď denně, nebo jednou 
za týden v neděli. 

Vstupné do objektů je někde pro turisty neúměrně 
vysoké. Místní zaplatí třeba 10 Kč, ale turista 400 Kč. 
Proto i volba navštívených míst během zájezdu je taková, 
aby se místa neopakovala, a zbytečně se neplatilo za 
podobný areál tolik peněz. 



UPOZORNĚNÍ KE VSTUPŮM 
 

 NP pěší okruh Horton Plains – zákaz vnášení 
všech plastů do parku včetně pláštěnek a obalů, 
sáčků, kontrola vše zabavuje u vchodu do parku, 
neklouzavé boty a větrovku sebou (platí také v 
Sigiriya). 

 Při vstupu do chrámů musejí mít muži dlouhé 
nohavice, ženy dlouhé sukně!!! 

 Kolem chrámů je povoleno chodit pouze naboso, 
ale kvůli rozpálené půdě (v jarním termínu) od 
sluníčka nebo blátě v podzimním termínu) 
doporučujeme chodit v ponožkách. Vzít si starší 
ponožky sebou cca 3 páry většinou jsou tak 
špinavé, že se nedají ani vyprat. Do chrámů musí 
mít každý zahalená ramena a oděv minimálně 
pod kolena, spíše jsou již vyžadovány dlouhé 
kalhoty/sukně. 

 Vyzouvat se musí také při vstupu do jednotlivých 
památek. Nesmí se zde fotit zády, pouze předem, 
max. bokem. 

 Vždy a všude je nutné platit tzv. spropitné (tips), 
nezapomeňte tedy drobné, opravdu je to nutnost, 
kterou vždy na Srí Lance vyžadují. 

UPOZORNĚNÍ 
Kolem chrámů je povoleno chodit pouze naboso, ale kvůli 
rozpálené půdě (v jarním termínu) od sluníčka nebo blátě 
v podzimním termínu) doporučujeme chodit v ponožkách. 
Doporučujeme vzít si starší ponožky s sebou (cca  
3 páry) - většinou jsou tak špinavé, že se nedají ani 
vyprat. Do chrámů musí mít každý zahalená ramena a 
oděv pod kolena!!! 
Vyzouvat se musí také při vstupu do jednotlivých 
památek. Nesmí se zde fotit zády, pouze předem, max. 
bokem.  
Vždy a všude je nutné platit tzv. spropitné (tips), 
nezapomeňte tedy drobné, opravdu je to nutnost, kterou 
vždy na Srí Lance vyžadují. 
Vezměte si také jedno teplejší oblečení, při noclehu na 
vysočině bývají rána chladnější i deštivá v podzimním 
termínu. V jarním termínu bývá sucho a teplo – pokrývka 
hlavy je dobrá.  
Na Srí Lance vaří ostrá jídla.  
 
11. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
15 klientů. Zájezd může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. Maximální velikost skupiny je 25 osob. 
 
12. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Dilí – J.E. PhDr. Eliška Žigová, po-pá 
8.00-16.30, tel: +91 112 415 52 00, nouzová linka 
+91 991 099 94 60, 50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New 
Delhi. 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tel. předvolba: +94 
Záchranná služba: 110 
Národní bezpečnostní linka: 118 
Policie: 119 
Vládní pomoc: 1919 
 
 

DOPORUČENÍ PRO TURISTY 
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí 
http://drozd.mzv.cz 
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky 
při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým 
občanům poskytovat na dobrovolném základě informace 
o svém plánovaném pobytu v zahraničí. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
Pohotovostní mobilní telefon: +420 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu 
zájezdu a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré 
ostatní dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené 
pevné linky. 
 
Program zájezdu: 
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem na Srí Lanku.  
2. den: V dopoledních hodinách přílet do COLOMBA a 
přejezd k návštěvě nejstaršího sirotčince 
slonů PINNAWALA, kde se starají o zraněné slony a 
opuštěná mláďata. Tato organizace spolupracuje i se 
ZOO Praha. Seznámíme se s výrobou ručního papíru z 
trusu slonů a zájemci se mohou na slonovi svést. 
Ubytování uprostřed svěží tropické zeleně s bazénem.  
3. den Po snídani nás čeká výstup na LION ROCK (Lví 
skálu) s legendární pevností SIGIRIYA (UNESCO) tzv. 
osmým divem světa – chráněný skvost s pozůstatky 
paláce krále Kassiapy a panoramatickými výhledy na 
smaragdové srdce ostrova, systémem jezírek a freskami 
svůdných nebeských krasavic na stěně skály. Po sestupu 
se zastavíme v tradiční řezbářské dílně a projdeme se po 
historickém městě POLONNARUWA (UNESCO), které se 
dělí na královskou, chrámovou a klášterní část. 
Shlédneme velmi propracovaný systém zavlažování 
rýžových políček, který je spojený s moudrostí bývalých 
panovníků. Návrat na hotel.  
4. den: Dnes začneme stoupat do hor přes oblast Matale, 
zde navštívíme ayuverdskou kořeninovou zahradu a 
hinduisticky chrám plodnosti. Odpoledne se seznámíme s 
opracováním drahých kamenů a výrobou hedvábí. V 
královském městě KANDY (UNESCO), ležícím na 
stejnojmenném jezeře, navštívíme chrám relikvie 
Buddhova zubu a hinduistické bohyně Pattini, která 
chrání rodinu. Navečer se budeme bavit představením 
tradičních tanců v krojích. Ubytování v Kandy.  
5. den: Nejproslulejší botanická královská zahrada 
ostrova PERADENIYA, nás vrátí do dob starých rodů, 
zvelebující své říše, časů koloniálních mocností i 
fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky. 
Pokračujeme do hor přes nádhernou krajinu Ramboda s 
mnoha čajovými plantážemi a vodopády. Zastavíme se 
v čajové továrně jejíž vybavení pochází z Belfastu, kde 
byl postaven Titanic. Ochutnávka čaje nám pomůže 
rozeznávat jeho druhy a pak si koupit ten nejlepší. 
Program ukončíme na tržišti NUWARA ELIYA – nejvýše 
položené město, město světla, které bylo kdysi ovládáno 
anglickými a skotskými pěstiteli a je stále poseté 
koloniálními bungalovy. Ubytování v Nuwara Eliya. 
6. den: Pokračujeme horami do BADULLA – NANU OYA, 
odtud jízda historickým vlakem do horského 
městečka ELLA. Výhledy, které se nabízí za okny vlaku, 
patří mezi ikonické záběry ze Srí Lanky a vy je spatříte na 
vlastní oči - čajové plantáže, strmé pláně, divoká příroda, 



vodopády, starý most s oblouky – nezapomenutelný 
zážitek pro každého. Ubytování v oblasti Wellawaya. 
7. den: Prohlídka kolosální sochy Buddhy vytesané ze 
skály v BUDURUWAGALA dle mahayanské školy. Potom 
se podíváme do chrámu boha Skandy v KATARAGAMA. 
Zdejší slavnosti opět popsali a natočili cestovatelé 
Hanzelka a Zikmund. Odpoledne safari v NP YALA, kde 
budeme i ubytováni v Oak Ray Wild Yalla. Projížďka 
jeepy a pozorování zvěře, kde kromě stád slonů a 
exotického ptactva můžeme vidět také levharty, leopardy, 
medvědy pyskaté, sambary, jeleny indické, krokodýly, 
vodní buvoly, opice aj. 
8. den: Jižní pobřeží Srí Lanky a Indický oceán. Dnes se 
vydáme za mořskými želvami a rybáři na kůlech 
v REKAWA. Projedeme se na člunech v ptačím ráji 
v KALAMETIYA. Veliký zážitek bude i jízda v tuk-
tuk v oblasti Tangalle, kde bude ubytování. 
9. den: Dopoledne opustíme pobřeží oceánu, čeká nás 
prohlídka skalního chrámu Kobra v MULKIRIGALA, jde o 
buddhistický areál s jeskyněmi ze 3. stol. Zastávka 
u gejzíru HOO-MANIYA. Projdeme historické město 
GALLE (UNESCO), které má tvar pevnosti z doby 
holandských kolonistů, patří k nejzachovalejším 
koloniálním městům celé Asie a je považováno za 
nejkrásnější městečko Srí Lanky. Město je známé jako 
biblický Šalamounův Tardiš. Krátký přejezd na jihozápad 
ostrova, kde jsou ty nejkrásnější pláže se zlatavým 
pískem. Zde se na 2 noci ubytujeme na korálovém 
pobřeží u HIKKADUWA. 
10. den: Volný den u Indického oceánu – Hikkaduwa. 
11. den: Relaxace, odpočinek – Hikkaduwa, dle letového 
řádu transfer na letiště do Colomba, odlet do ČR. 
12. den: Přílet do Prahy. 


