
1

ŠRILANKAS LIELAIS PIECINIEKS

1. diena Lidosta  - Sinharaja (ceļā ~ 4 st.)

Ielidošana, tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz Rainforest Edge. Pa ceļam

dabas skati, vietējie ciemati. Izvietošana viesnīcā. Vakariņas. Atpūta.

Sinharaja

2. diena

Sinharaja (~ 2.5 st. pārgājiens X 2)

Kad dienas gaisma pieskarsies pie zemes, Jūs sapratīsiet, ka atrodāties Sinharaja

vidū,  Šrilankas  lietus  mežā.  Vairāk  par  sešdesmit  procentiem  no  kokiem  ir

endēmiskie un sastopami tikai šajā reģionā. Fauna arī pārsteigs Jūs ar savvaļas

dzīvniekiem,  putniem,  tauriņiem,  kukaiņiem,  rāpuļiem  un  rētiem  abiniekiem.

Izbaudiet  rīta  un  vakara  pārgājienu,  vērojot  putnus  kopā  ar  vietējo  gidu

naturālistu. Vakariņas. Atpūta.

Sinharaja

3. diena

Sinharaja -  Galle – Mirissa (ceļā ~4.5 st.)

Brokastis.  Šodien  atgriezīsies  uz  Šrilankas  piekrastu.  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. Šajā ielu

labirintā  viegli  apmulst  un  apmaldīties,  bet  tas  ir  tā  vērts.  Turpinām ceļu  uz

dienvidiem līdz līcim Mirissā. Izvietošana viesnīcā  Mandara Resort. Vakariņas.

Atpūta.

Mirissa

4. diena

Mirissa (~ 5 st. laivas brauciens); Mandara Resort.

Brokastis.  Vienā no skaistākam Šrilankas pilsētam – Mirissa,  viss  piemērotāka

vieta, lai vērotu lielākos dzīvniekus dabā -  vaļus, ka arī iespēja ieraudzīt delfīnus.

Agrs rīta izbrauciens kopā ar vietējo gidu – Anoma, lai apskatīt pasaules lielākos

dzīvniekus – vaļus. Šeit tie ceļo pārsvarā grupās, kas padara šo vietu par unikālo.

Neaizmirstiet paņemt līdzi savu kameru, lai iemūžināt skaistākos dzīves mirkļus.

Pēc aizraujoša piedzīvojuma atgriešanas viesnīcā. Vakariņas. Atpūta.

Mirissa

5. diena

Mirissa – Yala (ceļā ~ 4 st. + ~ 3 st. Jeep Safari); Chaaya Wild

Brokastis. Šodien mūsu ceļš uz austrumiem - Yala džungļos.  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.  Pēcpusdienā džipu

safari brauciens kopā ar gidu, vērojot apkartējo dabu. Vakariņas. Atpūta.

Yala

6. diena

Yala (~ 3 st. džipu Safari X 2 (rīta un vakara izbrauciens); Chaaya Wild

Brokastis. Turpinām tālāk pētīt Nacionāla parka dabu. Rīta un vakara džipu safari

brauciens  kopā  ar  vietējo  gidu.  Apmeklēsiet  5  ezerus:  Yoda   Wewa  (ezers),

Tissamaharama Wewa, Debara Wewa, Pannagamuwa Wewa un Weerawila Wewa.

Apkartējo ciematu apskate. Putnu vērošana. Pūsdienas. Turpinām mūsu ceļojumu.

Atpūta. Vakariņas.

Yala

7. diena

Yala – Udawalawe (ceļā ~ 4 st. + 3 st. Jeep Safari); Luxury Camping

Brokastis.  Ekskursija  uz  Udawalawe  Nacionālo  parku.   Parks  atrodas  30821

he.platībā un  ir viens no jaunākajiem nacionālajiem parkiem. Atrodas vairāk uz

Udawalawe
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dienvidiem  salas  centrālajā  daļā  apkārt  tāda  paša  nosaukuma  ūdenskrātuvei.

Parka apskate notiek tikai gida pavadībā un tikai rīta vai vakara stundās. Parkā

var  ieraudzīt  savvaļas  ziloņu  barus,  briežus,  mežacūkas,  pērtiķus,  pāvus,

krokodīlus, sevišķas veiksmes gadījumā - lāčus un leopardus. Nakti jūs pavadīsiet

ekskluzīva luksus kempingā ar  all-inclusive sistēmu, kur  saglabājas  mežonīga-

dabas tematika. Vakarā ir  iespēja izbaudīt ziloņu safari izbraucienu. Vakariņas.

Atpūta.

8. diena

Udawalawe (3 st. Jeep Safari X 2 Trips); Luxury Camping.

Brokastis. Laiks lai lēni izbaudīt un izpētīt apkartējos džungļos un iejusties dabā.

Iesakām apmeklēt  ziloņu rezervātu kurš tika izveidots lai aprūpētu noklīdušos un

ievainotos  ziloņus,  kuri  šodien  ir  kļuvuši  par  lielu  ģimeni.  Ziloņu  skaits  tagad

pārsniedz  40,  ieskaitot  arī  ziloņu  mazuļus.  Aicinām pabarot  ziloņus  ar  pienu.

Atpūta. Vakariņas.

Udawalawe

9. diena

Udawalawe – Kolombo (ceļā ~ 5 st.); Taj Samudra.

Brokastis. Atgriešanas 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 sporta mašīnas un motorikšas...

Kolombo  forts,  juvelieru  darbnīcas  Jūras  ielā,  hinduistu  tempļi,  holandiešu

baznīca, Avukana Budas kopija, Neatkarības laukums. Pēc jūsu vēlmēm var šo

laiku veltīt šopingam un izbaudīt to ! Vakarā rekomendējam Galle Face viesnīcā

izbaudīt atsvaidzinošos dzērienus un pavērot saulrietu virs Indijas okeānā.

Colombo

10.

diena

Kolombo – lidosta (1 Hour Drive)

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;

- Sinharaja trekking (2 ekskursijas, iekļauts: gida pakalpojumi, ieejas biļetes, laivas brauciens, 

transfērs);

- Vaļu un delfīnu vērošana (iekļauts: gida pakalpojumi, ieejas biļetes, laivas brauciens, transfērs);

- Safari (iekļauts: 6 ieejas biļetes, laivas brauciens, transfērs, gida pakalpojumi)

Cenā nav iekļauts::

- Vīza;

- Starptautiskais lidojums;

- Lidostas nodokļi;
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-  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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