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 ŠRILANKAS DABAS PARADĪZE

1.

diena

Lidosta - Hunas Falls

Ielidošana, tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz Hunas Falls   (ceļā ~ 4.5 st.). Pa

ceļam  apmeklēsiet  Pinnawela  Ziloņu  rezervātu,  tas  izveidots  1975.  gadā,  lai

aprūpētu noklīdušos un ievainotos ziloņus, kuri šodien ir kļuvuši par lielu ģimeni. Ziloņu

skaits  tagad pārsniedz  40,  ieskaitot  arī  ziloņu mazuļus. Iesākam to  apmeklēt,  kad

notiek ziloņu barošana un kad viņus ved pie upes mazgāties. Pēc pusdienām, turpinām

mūsu braucienu līdz  Hunas  Falls.  Izvietošana viesnīcā,  vakariņas,  atpūta.  Viesnīca:

Hunas Falls.

Hunas Falls

2.

diena

Hunas Falls (1/2 dienas pārgājiens)

Brokastis.  Brauciens uz  Simpsona  taku. Redzēsiet tējas plantācijas, krāšņas dabas

skatus, ielejas. Varēsiet vērot daudzās eksotiskās putnu sugas. Atgriešanās viesnīcā.

Vakariņas. Atpūta. Viesnīca: Hunas Falls.

Hunas Falls

3.

diena

Hunas Falls – Kandy – Hunas Falls (ceļā ~ 2 st.)

Brokastis. Brauciens uz Kandy, kurai apkārt atrodas skaistākie meži. Kandy pilsētas

apskate, tirgus laukums, rokdarbu centrs, Sv. Zoba templis (UNESCO objekts). Kandy

– karaliskā pilsēta atrodas valsts centrālajā daļā starp kalniem. Tā ir pēdējā Singālijas

karaļa  Sri  Vikremaradzacinghei  rezidence un nozīmīgākais  budisma centrs  Šrilankā.

Sv.  Zoba  templis,  kurā  glabājas  Budas  zobs,  kas  uz  Šrilanku  slepeni  (paslēpts

princeses Orisanas matos) tika atvests IV gs. Vakarā Singāļu tautas deju šovs. Vēlāk

pastaiga  Karaļu  botāniskajā  Peredeniya   dārzā,  iepazīšana  ar  tropisko  floru.

Atgriešanās viesnīcā. Vakariņas. Atpūta. Viesnīca: Hunas Falls.

Hunas Falls

4.

diena

Hunas – Nuwara Eliya 

Brokastis.  Izbraukšana  uz  Nuwara  Eliya  (ceļā  ~3  st.),  slavenākajā  Ceilonas  tējas

plantācija Šrilankā, kas atrodas ~ 2000 m virs jūras līmeņa. Nuwara Eliya – Šrilankas

“Mazā Anglija” – ir krāšņas dabas ieskauta, apkārtnē plešas kalni, ielejas, ūdenskritumi

un tējas plantācijas.  Šeit  ir  vēsākā vieta salā,  temperatūra neatšķiras no pavasara

dienas Anglijā.  Arhitektūrā spilgti  izteikta britu ietekme, piemēram, lauku mājas un

karalienes  Annas  stila  savrupmājas.  Apmeklēsiet  tējas  ražotni,  kur  uzzināsiet  tējas

pagatavošanas noslēpumus, ka arī būs iespēja pagaršot īsto Ceilonas tēju. Atgriešanās

viesnīcā. Atpūta. Viesnīca: Jetwing St. Andrews.

Nuwara

Eliya

5.

diena

Nuwara Eliya – Horton Plains – Nuwara Eliya (ceļā ~ 3 st.) Jetwing St. Andrews

Brokastis.  Izbraukšana  uz  nacionālo  parku:  National  Park  of  Horton  Plains.

Nacionālais parks agrāk bija Britu kundzības medību zeme. Kalnainā plato, kas ir vairāk

par  2000 m augsts.  Šī  vieta  ideāli  piemērota  pastaigām ar  fantastisko  panorāmu.

Mierīga pastaiga, vērojot un izbaudot apkārtējo vide un dabu. Atgriešanās viesnīcā.

Brīvais laiks. Atpūta. Viesnīca: Jetwing St. Andrews.

Nuwara

Eliya

6.

diena

Nuwara Eliya – Kolombo (ceļā ~ 4.5 st.)

Brokastis. Izbrauciens uz Kolombo. Pa ceļam tējas plantācijas skati, rīsu lauki, kalni.

Check in viesnīcā, iekārtošana, atpūta. Ja būs laiks, tad Jūsu šoferis-gids iepazīstinās

ar Kolombo. Kolombo – Šrilankas komerciālās galvaspilsētas apskate. Tajā visvairāk

var pamanīt jaunā un vecā līdzāspastāvēšanu. Debesskrāpji un koloniālas privātmājas,

lielveikali un ielu tirgotavas, rietumu apģērbu modeļi un tradicionālie sarongi, ātrgaitas

Kolombo
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sporta mašīnas un motorikšas... Kolombo forts, juvelieru darbnīcas, hinduistu tempļi,

holandiešu baznīca, Avukana Budas kopija, Neatkarības laukums. Vai arī var izvēlēties

laiku  šopingam.  Vakarā  gleznainā  saulrieta  virs  Indijas  okeāna.  Viesnīca:  Mount

Lavinia Hotel.

7.

diena

Kolombo – Lidosta (ceļā ~ 1 st)

Brokastis. Transfērs uz lidostu.

Ir iespēja pagarināt atpūtu Indijas okeāna krastā, vai papildināt ar ekskursijas programmu !

 Cenu aprēķinām pēc individuālā pieprasījuma!

 Cenā iekļauts:

-  Cena vienai personai twin- numurā;

- komfortabli transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā;

- angļu valodā runājoša šofera - gida pakalpojumi;

- brokastis, vakariņas;

- vietējie nodokļi;

- ieejas maksa: Pinnawela Elephant Orphanage, Kandy Tooth Relic Temple & Royal Botanical 

Gardens of Peredeniya;

-  Ekskursija Simpson’s Forest Trek un gida pakalpojumi;

Cenā nav iekļauts::

-  Vīza;

- Starptautiskais lidojums;

-  Apdrošināšana;

-  Papildus ekskursijas;

- Filmēšanas atļaujas;

- Personīgie izdevumi;

- Dzeramnauda;

Pieteikšanās ceļojumam:

- piesakoties ceļojumam, nepieciešama pase un jānoslēdz ceļojuma līgums;

- Jūsu vieta tiks rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas;

- 2. iemaksa 500 EUR;

- pilna ceļojuma apmaksa 36 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma anulācijas noteikumi:

- atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 50 dienām pirms ceļojuma, tiek ieturēti 700 EUR;

- atsakoties 49–36 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas;

- atsakoties mazāk nekā 36 dienas (5 nedēļas) pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100%;
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