FAM TRIP SRÍ LANKA
11.03. – 20.03.2018

CENA 19 980 Kč + poplatky
Letecká doprava: Turkish Airlines
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11.03.: PRAHA - COLOMBO
Sraz na letišti Václava Havla v Praze v 17:00 hod., odlet Istanbul v 18:45 hod,
přílet Istanbul ve 23:25 hod.
12.03.: COLOMBO - KANDY
Přílet Colombo v 17:10 hod., (časový posun + 4,5 hod.), transfer klimatizovaným
autobusem do Kandy (125 km/3 hod). Po cestě krátké zastávky na zajímavých
místech. Ubytování v hotelu

Earl's Regent 4* www.regentkandy.lk. Večeře formou

bufetu.
13.03.: KANDY - NUWARA ELIYA
Snídaně formou bufetu, v 07:30 hod. (celodenní fakultativní výlet 70 USD) odjezd
klimatizovaným autobusem (76 Km/2 hod.) do horského městečka Nuwara Eliya
zvaného „malá Anglie“ v nadmořské výšce 2000 m.n.m. Oblíbené místo z období britské
koloniální éry. Prohlídka čajové továrny „Blue Field“ s degustací čaje, nákupy velmi
kvalitních

a

vyhlášených

ceylonských

čajů.

Během

cesty

krátké

zastávky

s

panoramatickým výhledem na horské vodopády, procházka na čajové plantáže. Možnost
vidět tamilské česačky čaje při práci, prohlídka Nuwara Elyia, historického dostihového
závodiště, jezera „Lake Grefory“, staré pošty, unikátního britského koloniálního golfového
hřiště a hotelu (St. Andrews v tudorovském stylu z r. 1890). Zde možnost oběda (10
USD), 90 min.volno na procházku po městě. Návštěva galerie těžby drahých kamenů.
Návrat do hotelu v Kandy v 19:00 hod. V 19:30 hod.večeře formou bufetu.
14.03.: KANDY - DAMBULA
Snídaně formou bufetu, v 7:30 hod. Chrám Buddhova zubu (UNESCO)/10 USD.
Transfer klimatizovaným autobusem do Matale (25 km/40 min.) „Spice Garden“
(Ayurvedská zahrada), 90 min. prohlídka zahrady s exotickým kořením, tropickým
ovocem, ukázka ayurvedských masáží. Možnost nákupu přírodní ayurvedské medicíny. Po
cestě z Matale do Dambula (45 km/ 1 hod) návštěva doposud neobjeveného tantrického
chrámu „Nalanda Gedige“ z 8. století, který je nejen geografickým středem Srí Lanky, ale
i

syntézou

buddhistického

a

hinduistické

architektury

(vstup

zdarma).

Dambula

(UNESCO) /10 USD - prohlídka slavného skalního chrámu a jeskyně se sochami Buddhy
(90 min.) Při dobré viditelnosti nádherné výhledy na Sigiria rock a okolní hory. Transfer
(40 km/1hod), ubytování v Deer Park 4* www.deerparksrilanka.com u jezera Girittale,
možnost ayurvedských masáží, ubytování, relaxace u bazénu, V

19:30 hod. večeře

formou bufetu.
15.03.: SIGIRIYA - POLONNARUWA
Snídaně formou bufetu, v 07:00 hod. 40 min. výstup na horu Sigiria (UNESCO) /30
USD ve výšce 200 m., prohlídka „Fortress in the Sky“ s obří a monumentální „Lví skálou“
z 5. století (2 hod.). Při dobré viditelnosti krásné panorama Srí Lanky, návrat do resortu,
relaxace u bazénu. V 15:00 hod. odjezd klimatizovaným autobusem do buddhistického
chrámového komplexu Pollonaruwa (UNESCO) /30 USD z 11. - 13. století, bývalého

hlavního města (20 km / 30 min.). Návrat do resortu. V 19:30 hod. večeře formou
bufetu.
16.03.: TRINCOMALEE
Snídaně formou bufetu, v 9:00 hod. transfer (95 Km/2,5 hod.) Trincomalee. Zastávka u
největšího jezera a rezervoáru severovýchodu Kantale s množstvím exotického ptactva.
Prohlídka města Trincomalee s bohatou koloniální historií (od r. 1617 se zde vystřídali
Portugalci, Holanďani, Francouzi a Britové do r. 1947). Koloniální pevnost „Fort
Frederick“, Swami Rock – „Koneswaran temple“ hinduistický chrám s fascinujícím
výhledem na nejkrásnější přírodní přístav a opevnění v jihovýchodní Asii. Příjezd do
oblasti panenských pláží Uppaveli-Nilaveli s bílým pískem a perfektními podmínkami pro
plavání a koupání.
Ubytování v hotelu Trinco Blu 4* www.cinnamonhotels.com. Volné odpoledne na pláži. V
19:30 hod. Večeře formou bufetu.
17.03.: TRINCOMALEE
Snídaně formou bufetu, volný den. V březnu velká šance vidět velryby a delfíny,
fakultativně možno plavba 90 min menší rybářskou loďkou pro 6 osob (cca 22 USD).
Odpoledne Ayurveda, relaxace u bazénu. V 19:30 hod. večeře formou bufetu.
18.03.: TRINCOMALEE
Snídaně formou bufetu, v 9:00 hod. fakultativně (cca 22 USD), (8km/15 min) autobusem
na Nilaveli beach, výlet lodí na panenský neobydlený ostrov Pigeon (150m x 50m) (1
km v moři) s krásnými korálovými útesy a výhledem na kilometry panenských krásných
bílých pláží dosud neobjevené a nepříliš známé atraktivní plážové destinace. Na ostrově
možnost šnorchlování 90 min. Krásné korálové zahrady a množství ryb. Odpoledne volný
program, možnost ayurvedy. V 19:30 hod. večeře formou bufetu.
19.03.: TRINCOMALEE - COLOMBO
Snídaně formou bufetu, volný den, ayurveda, relaxace u bazénu. Ve 12 hod. check out,
odjezd klimatizovaným autobusem na mezinárodní letiště Colombo 190 Km/5 ½ po cestě
zastávky. Ve 21:30 hod odlet Colombo - Istanbul.
20.03: ISTANBUL– PRAHA
Přílet Istanbul v 06:35 hod, odlet Praha v 07:10 hod., přílet Praha v 09:05 hod.

CENA:

19. 980,- Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji

V ceně je zahrnuto:
 letenka Praha-Istanbul-Colombo a zpět
 veškeré transfery klimatizovaným autobusem
 ubytování a stravování dle programu (polopenze formou bufetu)
 fam trip bude osobně průvodcovat Mgr. Marek Němec – general manager

V ceně není zahrnuto:
 letištní taxa 9 980 Kč/osoba
 vstupy - platí se na místě (v USD či místní měně)
 vízum 1200 Kč/osoba
 pojištění léčebných výloh - nabízíme ERV za 780,-kč/osoba
 doprovodná osoba + 1980 Kč/osoba (i druhá z CK)
V tomto období se na Srí Lance pohybují denní teploty kolem 32°C a noční 27 °C, teplota
moře 29 °C, minimální pravděpodobnost srážek.

