Šrilanka – sala Indijas okeānā
Informācija

15.03.2018. – 29.03.2018.
Izlidošanas /ielidošanas laiki norādīti atbilstoši vietējam laikam ar
Turciju laika atšķirības nav, ar Šrilanku 3,5 stundas uz priekšu.

1.diena
15.03.2018.
Ceturtdiena

Satikšanās Rīgas lidostā ~16:30, bagāžas
nodošana.
Lidojums:
Rīga –Stambula 18:30 – 22:35
Laiks starp reisiem 3,5h.

2.diena
16.03.2018.
Piektdiena

Lidojums:
Stambula – Colombo 02:10 – 15:25
Sveika Šrilanka - esam klāt! :)
Robežas formalitātes, transfērs uz viesnīcu,
atpūta pēc pārlidojuma, brīvais laiks.

3.diena
17.03.2018.
Sestdiena

Negombo – Pinnawala – Dambulla
Pinnawalas Ziloņu rezervātu, kuru
izveidoja1975.gadā, lai aprūpētu noklīdušus
un ievainotus ziloņus, kuri šodien ir kļuvuši
par lielu ģimeni.

Naktsmītnes/
Izmaksās iekļautā
ēdināšana
Nakts lidmašīnā
Vakariņas
lidmašīnā
Beacon Beach
Hotel***
vai līdzvērtīga
vakariņas

Pelwehera
Village Resort***
brokastis
vakariņas

Dambulla ( UNESCO mantojums) ir
pazīstama ar slaveno Zelta templi, kas
izvietojies 5 alās. Templis ir izcirsts klintī
1.gs. pirms mūsu ēras. Alu sienas un griesti
ir rotāti ar seniem gleznojumiem, dievu un
valdnieku skulptūrām. Šeit atrodas pasaules
lielākā budas statuešu kolekcija (153 budas
statuetes).

4.diena
18.03.2018.
Svētdiena

Dambulla – Anuradhapura – Dambula
Salas galvenā reliģija – budisms, tam ir ļoti
liela nozīme vietējo kultūrā, literatūrā un
dzīves vērtībās. Anuradhapura - senās
Singālijas galvaspilsēta. Svētais Bo koks,
vissenākais koks pasaulē, kuram līdzās ļaužu

Pelwehera
Village Resort***
brokastis
vakariņas

pūļi lūdzas, aizdedz sveces, aizlūdz. Budas
statuja – viena no slavenākajām Budas
pozīcijām „Samadhi” vai dziļas meditācijas
stāvoklī.
Pecpusdienā atpūta viesnīcas teritorijā ☺

5.diena
19.03.2018.
Pirmdiena

Dambulla - Polonnaruwa – Minneriya Dambulla
Polonnaruwa – Unesco mantojums Ceilonas
salas galvaspilsēta laikā, kad Singālijas
valsts piedzīvoja Zelta laikmetu.
Pēcpusdienā safari ar džipiem Minneriyas
nacionālajā parkā. Parks – 8889 hektāru
liels. Tajā dzīvo apmēram 300 savvaļas
ziloņu, bifeļu, briežu, lāču, leopardu,
krokodīlu, 160 sugu putnu, 26 – zivju, 78 –
tauriņu… ☺

Pelwehera
Village Resort***
brokastis
vakariņas

6.diena
20.03.2018.
Otrdiena

Dambulla – Hiriwadunna – Sigīrija –
Dambulla
Hiriwadunna – viesosimies tipiskā
šrilankiešu ciemā, vizināsimies pavisam
neierastās „droškās”, ☺

Pelwehera
Village Resort***
brokastis
vakariņas

Sigīrijas klints - to mēdz dēvēt par Astoto
pasaules brīnumu, Cietoksni debesīs, kā arī
par Lauvas klinti, pateicoties milzīgai lauvai,
kas sargāja ieeju cietoksnī!

7.diena
21.03.2018.
Trešdiena

Dambulla – Matale – Kandi
Matale – tējas plantācijas, garšvielu dārzs ar
milzu garšvielaugu kolekciju – kanēlis,
kardamons, pipari, krustnagliņas,
muskatrieksti…

Senani Hotel ***
brokastis
vakariņas

Kandi (UNESCO) – karaliskā pilsēta atrodas
valsts centrālajā daļā starp
kalniem,500m.v.j.l. te ir pēdējā Singālijas
karaļa Sri V ikremaradzacinghei rezidence
un spēcīgākais budisma centrs.

8.diena
22.03.2018.
Ceturtdiena

Kandi iepazīšana t.sk. raudzīsim Budas zoba
templi, kurā atrodas vissvētākā Šrilankas
budisma relikvija – paša Budas zobs. Stāsti
par tā nokļūšanu Šrilankā, daudzajiem
nolaupīšanas mēģinājumiem un brīnumiem,
kas ar tā palīdzību veikti, ir gana aizraujoši.

Senani Hotel ***
brokastis
vakariņas

Peradenijas botāniskais dārzs, izveidots
1374. gadā kā Kandi karaļa prieka dārzs.

9.diena
23.03.2018.
Piektdiena

10.diena
24.03.2018.
Sestdiena

11.diena
25.03.2018.
Svētdiena

Kandi – Nuwara Eliya
angļu kolonizatoru iecienītais kalnu kūrorts
Nuwara Eliya tiek dēvēts par Šrilankas Mazo
Angliju, pateicoties vēsajam klimatam un
britu stila namiem un kotedžām, kas
saglabājušās no koloniālā perioda.
Nuwara Eliya – Waduwwa
Waduwwa lepojas ar vienu no skaistākajiem
kūrortiem valstī - dzeltenas smiltis, viļņi un
garas slaidas palmas....

Oakray Summer Hill
Breeze***

brokastis
vakariņas

Oak Ray Haridra
Beach Resort
&Spa****

brokastis
vakariņas
Atpūta ☺

Oak Ray Haridra
Beach Resort
&Spa****

brokastis
vakariņas

12.diena
26.03.2018.
Pirmdiena

Atpūta ☺

13.diena
27.03.2018.
Otrdiena

Atpūta ☺

Oak Ray Haridra
Beach Resort
&Spa****

brokastis
vakariņas
Oak Ray Haridra
Beach Resort
&Spa****

brokastis
vakariņas

14.diena
28.03.2018.
Trešdiena

No rīta brīvais laiks,~ 11:00 novietojam
bagāžas glabātuvē mantas un turpinam baudīt
siltumu. Transfērs uz lidostu ~ 16:00
Lidojums Colombo - Stambula 21:30 - 06:10

15.diena
29.03.2018.
Ceturtdiena

Pēc grupas vēlēšanās – Turkish Airlines
organizēta ekskursija uz Stambulu bez
papildus samaksas.
Lidojums Stambula - Rīga 14:55 - 17:55

Brokastis viesnīcā,
Nakts lidmašīnā

Sveikas mājas ☺

Izmaksas par programmu: 1650EUR
Izmaksās iekļauts:
* Avio pārlidojumi ar Turkish Airlines Rīga – Stambula – Colombo – Stambula – Rīga lidostu
nodokļi, ēdināšana pārlidojumu laikā. Rokas bagāža8kg(23 x 40 x 55 cm) un 30kg nododamā bagāža.
* Visi transfēri no/uz lidostas uz/no viesnīcām Šrilankā.
* Visas ekskursijas ar ieejas maksām saskaņā ar ceļojuma programmu.
* 1 nakts Negombo ar vakariņām;
* 4 naktis Dambullā ar brokastīm un vakariņām;
* 2 naktis Kandy ar brokastīm un vakariņām;
* 1 nakts Nuwara Eliya ar brokastīm un vakariņām;
* 4 naktis Waduwwa Indijas okeāna krastā ar brokastīm un vakariņām.
! Dzērieni pie vakariņām par papildus maksu.
* Šrilankas vīza;
* Vietējais gids Šrilankā krievu/angļuvalodā;
* Grupas vadītājs.
Papildus izmaksas:
* Apdrošināšana;
* "Dzeramnauda" apkalpojošam personālam;
* Papildus ēdināšana, masāžas, suvenīri.
Pievērs uzmanību:
1. Ceļošanai izmantojam tikai PASES! Pasēm jābūt derīgām vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās
datuma.
2. Pases, kas izdotas līdz 2002. gada 30. jūnijam, ceļošanai nav derīgas! Arī pases, kas izdotas no
01.07.2002. - 19.11.2007. un kuru derīguma termiņš ir 50 gadu nav derīgas ceļošanai.
Maksājumu grafiks:
1) Pirmā iemaksa līdz 11.11.2017. – 200EUR!
2) Iemaksa līdz 11.12.2017. – 400EUR
4) Iemaksa līdz 11.01.2018. – 400EUR
5) Iemaksa līdz 11.02. 2018. – 300EUR
6) Iemaksa līdz 11.03.2018. – 350EUR
Uz drīzu tikšanos,
Jūsu Dace Ķirķe

