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ŠRILANKA

EKSKURSIJU PROGRAMMA UN ATPŪTA INDIJAS OKEĀNA KRASTĀ

1. diena. Lidojums Rīga – Kolombo.

2. diena. KOLOMBO

Ierašanās Kolombo, transfērs uz viesnīcu. Atpūta.

Viesnīca

Kolombo

3. diena. KOLOMBO – SIGIRIYA – MINNERIYA – DAMBULLA

Pēc  brokastīm došanās  uz  Sigirya,  lai  kāptu  slavenajā  Sigiriya  akmens

cietoksnī  (~2h).  Sigiriya  –  5.gs.  celts  “Aizsargmūris  debesīs”,  augstums

370  m,  zināms  arī  kā  Lauvas  akmens,  (iekļauts  UNESCO  sarakstā).

Uzkāpjot  Sigīrijas  klintī,  Jums  pavērsies  pasakains  skats  uz  apkārtnes

džungļiem, ezeriem un rīsu laukiem.

Pēcpusdienā brauciens ar džipiem Minneriyas nacionālajā parkā (~2h).

Minneriya nacionālais parks – 8889 hektāru liels. Tajā dzīvo apmēram 300

savvaļas ziloņu, bifeļu, briežu, lāču, leopardu, krokodīlu, 160 sugu putnu,

26 – zivju, 78 – tauriņu.

Iekārtošanās viesnīcā. Brīvais laiks, iespēja izbaudīt ajūrvēdas procedūras,

vakariņas, nakšņošana.

Viesnīca

Dambulā

4. diena DAMBULLA – MATALE – KANDY 

Pēc brokastīm izbraukšana uz Kandy, pa ceļam  Dambullas alu tempļa

apmeklējums (~1,5 h).

Dambulla ir slavena ar pieciem klinšu alu tempļiem, vecākās alas datētas ar

I gadsimtu pirms mūsu ēras. Visu piecu alu tempļu sienas un griestus klāj

budistu sienu gleznojumi, skatāmas vairāk kā 130 Budas, kā arī Dievu un

karaļu statujas

Matales garšvielu dārzs (~1,5 h), kur varēs apskatīt kanēļa, kardamona,

piparu un citu garšvielu plantācijas, kā arī tos iegādāties (~1,5h).

Kandy  pilsētas  apskate,  izbrauciens  ar  laivu  pa  ezeru,  tirgus  laukums,

rokdarbu  centrs,  dārgakmeņu  muzejs  un  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. Pēc tam  Sv. Zoba templis,  kurā glabājas Budas

zobs,  kas  uz  Šrilanku  slepeni  (paslēpts  princeses  Orisanas  matos)  tika

atvests IV gs.

Singāļu tautas deju šovs, vakariņas viesnīcā “Mahaweli Reach”.

Viesnīca

Kandy

5. diena. KANDY – PERADENIYA – PINNAWELA

Brokastis.  Transfērs  uz Peradeniya  (~  15  min).  Apmeklēsiet  Karalisko

botānisko dārzu, kas atklāts 1374.gadā un aizņem 147 akru lielu platību.

Šeit  atrodas  vairāk  nekā  5000  dažādu  augu  un  koku  sugas.  Tūristu

iecienītākās vietas ir garšvielu dārzs un orhideju māja (~ 2 h).

Apmeklēsiet  Pinnawelas  Ziloņu  rezervātu  –  radies  1975.  gadā,  lai

aprūpētu paklīdušos un ievainotos ziloņus, kuri šodien ir kļuvuši par lielu

ģimeni.  Ziloņu  skaits  tagad  pārsniedz  40,  ieskaitot  arī  ziloņu  mazuļus.

Viesnīca

Kandy
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Atgriešanās viesnīcā Kandy. Vakariņas, nakšņošana.

6. diena. KANDY –NUWARA ELIYA

Pēc  brokastīm  izbraukšana  uz  slavenākajām  Ceilonas  tējas  plantācijām

Nuwara Eliya, 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  plantācijas  un  tējas  ražotni.  Pilsētas

apskates ekskursija (~ 1 h). Vakariņas, nakšņošana viesnīcā.

Viesnīca

Nuwara

Elya

7. diena. NUWARA ELIYA – YALA

Pēc  brokastīm  izbraukšana  uz  Yala,  pa  ceļam  apskatīsiet  Ravana  Ella

ūdenskritumu  (augstums  –  1080  pēdas).  Laiks  ceļā  apmēram  5  st.

Pēcpusdienā  džipu  safari  brauciens  Yala  Nacionālajā  parkā.  Yala

Nacionālais parks aizņem 378 m² lielu platību un tika atklāts 1938.gadā.

Tas ir  viens no slavenākajiem un labāk attīstītākajiem parkiem, kur var

novērot savvaļas dzīvniekus un putnus. Mājvietu šeit raduši tādi dzīvnieki

kā  ziloņi,  leopardi,  krokodīli,  mežacūkas.  Šeit  mīt  apmēram 130  putnu

sugas.Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas viesnīcā.

Viesnīca

Yalla

apkārtnē

8. diena. YALA –  GALLE – PLUDMALES VIESNICA

Pēc brokastīm brauciens gar salas dienvidu piekrasti uz Galle, Galles Forta

(UNESCO objekts) apskate. 

Galle bija  senākā  un  nozīmīgākā  osta  valstī  pirms  Kolombo  ostas

izveidošanas.  Portugāļi  Galli  iekaroja  1587.,  holandieši  1640.,  bet  briti

1796.gadā. Lielākā daļa esošo ēku saglabājušās no holandiešu perioda.

Ekskursija uz  Masku rūpnīcu Ambalangodā, redzēsiet tradicionālo  koka

suvenīru izgatavošanas procesu, iespēja tos iegādāties.

Pēcpusdienā  brauciens  uz  piekrastes  viesnīcu,  pa  ceļam  bruņurupuču

audzētavas  apskate  Kosgodā. Tajā  skatāmi  piecu  bruņurupuču  sugu

pārstāvji. Ciemata iedzīvotāji un zvejnieki olas savāc, liek smilšu aizgaldos

līdz tās izšķīlušās.  Mazos bruņurupucīšus jūrā palaiž  naktī.  No Kosgodas

audzētavas jūrā palaisti jau vairāk kā 1,75 mlj bruņurupuču.

Iekārtošanās viesnīcā. Vakariņas, nakšņošana.

Viesnīca 

Indijas

okeāna

krastā

9. – 11.

diena.

PLUDMALES VIESNĪCA

Brokastis. Atpūta Indijas okeāna krastā, kūrort pilsētiņā Beruwala. 

Beruwala atrodas Šrilankas dienvidrietumu krastā, 60 km uz dienvidiem

no  Kolombo,  Bentotas  upes  krastā.  Laba  smilšu  pludmale  ar  skaistiem

koraļļu  rifiem.  Iecienīta  ūdenssporta  mīļotājiem.  Šeit  atrodas  viena  no

vecākajām Šrilankas mošejām Kechchimale Mosque.

Vakariņas viesnīcā.

Viesnīca 

Indijas

okeāna

krastā

12.

diena.

PLUDMALES VIESNĪCA -  KOLOMBO

Pēc  brokastīm atpūta  viesnīcā,  12:00  izbraukšana  uz  Kolombo pa  salas

rietumu  piekrasti.  Kolombo  –  Šrilankas  komerciālās  galvaspilsētas

apskate.  Tajā  visvairāk  var  pamanīt  jaunā  un  vecā  līdzāspastāvēšanu.

Debesskrāpji  un  koloniālas  privātmājas,  lielveikali  un  ielu  tirgotavas,

Viesnīca

Kolombo
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rietumu apģērbu modeļi un tradicionālie sarongi, ātrgaitas sporta mašīnas

un motorikšas...  Kolombo forts,  juvelieru  darbnīcas Jūras ielā,  hinduistu

tempļi, holandiešu baznīca, Avukana Budas kopija, Neatkarības laukums.

Pusdienas. Brīvais laiks iepirkumiem. Transfērs uz lidostu.

13.

diena.

Ierašanās  Kolombo  starptautiskajā  lidostā,  reģistrēšanās  lidojumam.

Lidojums Kolombo  – Rīga.

Cenu aprēķinām pēc individuālā pieprasījuma ! 

Piedāvājam arī Šrilanka Econom !!! (3*)

Cenā iekļauts:

 starptautiskais lidojums;

 4 – 5* viesnīcas 10 naktis ar brokastīm un vakariņām;

 1 nakts Negombo  4*;

 1 nakts Dabulla 4*;

 2 naktis Kandy 5*;

 1 nakts Nuwara Eliya “St.Andrews hotel” (colonial style);

 1 nakts Yalā;

 4 naktis pludmales viesnīca;

 norādītā ekskursiju programmu ar krievu vai angļu valodā runājošu gidu;

 ieejas maksas apskates objektos;

 transporta pakalpojumi mikroautobusā aprīkotā  ar gaisa kondicionētāju;

 Yalas un Minneriyas džipu safari brauciens;

 vakariņas;

 Minneriyas džipu safari brauciens.

Īpašs serviss bez papildus samaksas:

 ziedu virtenes ielidojot;

 “welcome” dzērieni un vēsi dvieļi viesnīcās;

 dāvana katram klientam, lidojot prom.

Cenā nav iekļauts:

 Šrilankas vīza;

 pusdienas;

 foto/video kameru atļauju maksas;

 dzeramnaudas.

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;
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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% no 

ceļojuma summas. 
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