
                     

                                         ŠRI LANKA IN MALDIVI 

Pred vami je naš 17 dnevni program skozi katerega boste lahko čisto od blizu 
spoznali utrip te čudovite dežele in življenje njenih prebivalcev. Spoznajte ljudi 
in deželo ter si privoščite potepanje po starodavnih templjih, hojo po naravi, 
safari, lenarjenje na peščenih plažah Šrilanke ali Maldivov. 

1. Dan, 20.3. 2020 :  proti Istanbul  

V Petek se bomo polni počitniških pričakovanj zbrali ob 18.30 na Letališču Jožeta Pučnika, kjer 
bomo začeli naše potovanje. Ob 20.05 iz Ljubljane letimo proti Istanbulu kamor pristanemo ob 
23.20 uri. 

2. Dan, 21.3.2020:  Negombo 

Iz Istanbula letimo proti Colombo ob 01.50, kamor pristanemo ob 15.05. Po opravljenih 
letaliških postopkih se bomo odpeljali do hotela v Negombu. Večerja in nočitev v hotelu 
Amagiaria 

3. Dan 22.3.2020: Ogled Mesta Negombo in Mihinthale 

Po zajtrku  ogled mesta Negombo. Negombo je letoviško mesto severno od Colomba. Leži ob 
traku peščene obale, zavarovalne s slikovito laguno. Obiščemo staro nizozemsko trdnjavo in 
pokopališče. Zaradi neštetih krščanskih cerkva ga imenujejo tudi Mali Rim. Prevoz do 
Anuradhapura in na poti se bomo ustavili  v Mihinthale, ogled ruševine od zgodovine, kje se 
dobili uradno Budizma na šrilanko.Prevoz do Anuradhapura in večerja in nočitev. Miridiya lake 

4. Dan 23.3.2020: z vlakom do Jafne in Ogled mesta 

Po zajtrku prevoz do železniške postaje in z vlakom bomo sli do mesta jafna. Prihod v hotel. 
Popldne se bomo ogledali  Stolpnica Jaffna, ki je bila zgrajena v spomin na obisk princa Walesa 
leta 1875, javna knjižnica Jaffna, ki je bila izpostavljena uničenju med napetostmi v osemdesetih 
letih in pozneje obnovljena. Obiščimo nizozemsko trdnjavo Jaffna. Nadaljujemo z Gurunagarjem 
in opazujte ribiško pristanišče in ribji trg. potem do Nallurja in ogledamo Nallur Kandaswamy 
Kovil prihod nazaj do hotela in večerja in nočitev v hotelu Foxresort 
 
 
 

http://www.amagihotels.com/amagiaria/
http://dedigamagroup.lk/anuradhapura.html
https://www.foxresorts.com/jaffna/jaffna.html


 

5. Dan 24.3.2020: prevoz do Habarana in ogled Ritigala 

Po zajtrku prevoz do Habarana. Na poti ogled Ritigala. Poteh v gozdnem samostanu 
Ritigala,razvaline kompleksa povezujejo kamnite poti, ki vodijo skozi stara drevesa 
džungale.ogledali bomo starodavni rezervoar,ki ga ustvaril človek,ki ga najverijetneje uporabljal 
za potrebe obrednega kopanja med 437 in 367 pr.N prevoz do hotela in večerja in nočitev. 
Tropical life 

6. Dan 25.3.2020: Sigiriya, Safari na Wasgomuwa  

Po zajtrku se bomo odpeljali do skale Sigiriya na kateri je kralj Kasyapa zgradil svojo rezidenco 
po želji svojega očeta in je od leta 477 do 498 tudi bival v njej.  Do kraljeve rezidence vodi 
približno 1200 stopnic, ki jih je vredno prehoditi, saj nas na vrhu čaka čudovit razgled na 
pokrajino, zanimiva simetrija rezidence in kar 18 ohranjenih čudovitih skalnih fresk. Popoldne 
nas bo pot vodila do narodnega parka WasgomuWa. Na safariju bomo z jeepi v naravnem 
okolju opazovali pester in bogat živalski svet (različne vrste srnjadi, divji prašiči, opice, divji 
sloni, številne ptice, ...).  prihod v hotel,večerja in nočitev v hotelu Levandish safari 

7. Dan 26.3.2020: Vrt začimb in tradicionalni ples 

Po Zajtrku se bomo peljali do Kandija. Vožnja do kandy nam bo postregla z možnostjo 
občudovanja čudovite narave.  Moogče tudi plavanje na reki.  V Matale se bomo ustavili v vrtu 
začimb, ki jih uporabljajo za različne Ayuverdske pripravke. Odhod do kandy. kjer si bomo 
ogledali tradicionalni ples. Dan bomo zaključili z večerjo in nočitvijo v hotelu. Tree of life 

8. Dan 27.3.2020: Budin zob, botanični vrt, mesto Kandy 

Sedmi dan bomo začeli z obiskom templja budin zob, ki ga bomo obiskali v času, ko se v njem 
odvija obred daritve. Po obisku templja bomo dnevne oglede nadaljevali v botaničnem vrtu z 
več kot 600 letno zgodovino. V mestu Kandy si bomo ogledali tržnico z zelenjavo in sadjem. 
Kandy je ena najbolj priljubljenih točk, ki jo obiščejo turisti, ki je bila zadnja prestolnica pred 
prihodom Angležev na Šrilanko. Tu si bomo vzeli čas za različne nakupe. Dan bomo zaključili z 
večerjo in nočitvijo v hotelu. Tree of life 

9. Dan 28.3.2020: : Plantaža čaja, rafting  

Po zajtrku se bomo odpravili na mesto Nallathanni. Na poti si bomo privoščili športno obarvan 
dan in se podali na rafting do Adamovega vrha. Med raftingom si bomo lahko ogledali most, ki 
je bil prizorišče filma most na reki  Kwai. Popoldan bomo prispeli v hotel Slightly Chilled (večerja 
in nočitev).   

10. Dan 29.3.2020: Ogled tovarna čaja in Mesto Nuwara Eliya  

https://tropicallifedambulla.com/
http://dedigamagroup.lk/wasgamuwa.html
https://www.hoteltreeoflife.com/
https://www.hoteltreeoflife.com/
http://www.slightlychilled.tv/


Po zajtrku se bomo nadaljevali proti mestu Nuwara eliya, kjer si bomo ogledali plantažo čaja, 
ki leži na nadmorski višini skoraj 2000 metrov. Ogledali si bomo tovarno čaja, kjer si boste 
lahko čaj tudi kupili in ga poskusili.Prihod do mesta Nuwara Eliya, ki se zaradi značilne 
angleške arhitekture imenuje kar mala Anglija. Vzeli si bomo čas za umirjen sprehod po mestu, 
v katerem si bomo vzeli tudi nekaj časa za kozarček piva in nazdravili z domačini. Prevoz do 
hotela, večerja in nočitev v hotelu Ripon grand hill 

11. Dan 30.3.2020 : panoramska vožnja z vlakom in Slap Ravana 

Po zajtrku bo sledil prevoz do železniške postaje Nanuoya. Naše potepanje bomo nadaljevali z 
vlakom. Vožnja z vlakom nam bo postregla z možnostjo občudovanja čudovite narave. Prihod v 
mesto ella, Potem se bomo peljali z avtobusom skozi pokrajino Rawana Ella. Pokrajina Rawana 
Ella je polna čudovitih razgledov in za hip se bomo ustavili ob prelepem slapu, ki bo zagotovo 
pristal med vašimi slikovnimi spomini iz Šrilanke. Prespali bomo v  Udawalawe Večerja in 
nočitev v hotelu. Centauria wild 

12. Dan 31.3.2020: ogled Sirotišnica slonov in in narodnem parku Yala, 

Po zajtrku si bomo v Ath Athuru Sevana ogledali sirotišnico slonov in hranjenje cca 40 mladi 
slonov.Popoldne nas bo pot vodila do narodnega parka Yala. Na safariju bomo z jeepi v 
naravnem okolju opazovali pester in bogat živalski svet (brkati medvedi, leopardi, različne vrste 
srnjadi, divji prašiči, krokodili, kače, opice, divji sloni, številne ptice, ...).  prihod v hotel,večerja 
in nočitev v hotelu Tamarind lake 

13. Dan 01. 4. 2020 : Galle, želvja farma, morje 

Po zajtrku se bomo odpeljali v mesto Beruwela. Med potjo si boste ogledali tipične šrilanske 
ribiče v Ahangami, ki na hoduljah sedijo v morju, kjer lovijo in čakajo na ulov. Ustavili se boste 
še v mestu Galle, ki še vedno ohranja tipičen nizozemski značaj. Sledi še postanek na želvji 
farmi, kjer domačini skrbno bedijo nad novimi rodovi teh ogroženih bitij, ki jih nato spuščajo v 
morje.  Prevoz do hotela večerja in nočitev Cinnamon bey 
 

 

  Izberite svoj zaključek oddiha! 
Šrilanka Maldivi 

  

https://ripongrandhill.com/
https://www.centauriawild.com/
http://grandtamarind.travelhubasia.com/
https://www.cinnamonhotels.com/cinnamonbeyberuwala?gclid=CjwKCAjwxaXtBRBbEiwAPqPxcLc9v5KOtBcP0tXkpaHPkWO-pJcfFTwsct449dfGzMKnTiyxbCEhEhoCsTwQAvD_BwE


14. Dan. 02.4.2020: Morje 

Samostojne aktivnosti, bivanje v hotelu  
Cinnamon bey 
 
 

14.Dan 02.4.2020: Do Maldivov 
V zgodnjih urah boste zapustili hotel in se 
odpeljali proti letališču. Odhod letala ob 
7:15 proti Maldivom. Ob izhodu iz letališča 
vas pričaka predstavnik , ki vas bo odpeljal 
do otoka s hitrim čolnom. Namestitev, 
polpenzion v Paradise Island (ali podoben). 
Prosto, večerja in nočitev. 

15.  Dan 03.4.2020 Morje 

Samostojne aktivnosti, bivanje v hotelu 
Cinnamon bey 

15.Dan. 03.4.2020 Uživanje na 
rajskem otoku 

Prosto za samostojne aktivnosti. 

(Paradise-Island 4**** ali podobnem). 

16.Dan 04.4.2020: odhod proti 
letališča  do Istanbula 
Zapustitev hotela v popoldanskem času in  
prevoz do letališče. Odhod proti Istanbula ob 
20.20. 

16.Dan 04.4.2020: odhod proti 
letališča do Istanbula 
Zajtrk in prosto za samostojne aktivnosti čez 
dan. Zapustite otok, poletite iz Maleja  proti 
Istanbul ob 23.50. 

17. Dan 05.4.2020: odhod proti domu 
V Istanbulu boste pristali ob 05:30. Sledil bo 
le še let do letališča Brnik ob 07.25 kjer 
pristanete ob 08:45. in vaše potovanje bo 
zaključeno. 

17.Dan 05.4.2020:odhod proti domu  
V Istanbulu boste pristali ob 05:30. Sledil bo 
le še let do letališča Brnik ob 07.25 kjer 
pristanete ob 08:45. in vaše potovanje bo 
zaključeno.. 

Cena aranžmaja: 1.880 € Cena aranžmaja: 2295 € 

 

DATUM ODHODA:   20.3.2020 
  DATUM PRIJAVE:   12.1.2020 
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 12 
DOPLAČILO ZA ENO POSTELJENO SOBO: 395€ 
V CENO ARANŽMAJA JE  VKLJUČENO: 
 

 letalski prevoz  

 letalske takse 

 vstopnine po programu 

 slovensko govoreči lokalni vodič 

 prevoz s klimatiziranim avtobusom po Šri Lanki po programu 

 nočitve v dvoposteljnih sobah z zajtrkom in večerjo  v zgoraj omenjenih hotelih ali podobnih 

 prevoz z jeepom na safari 
 

V CENO ARANŽMAJA NI VKLJUČENO:  
 

https://www.cinnamonhotels.com/cinnamonbeyberuwala?gclid=CjwKCAjwxaXtBRBbEiwAPqPxcLc9v5KOtBcP0tXkpaHPkWO-pJcfFTwsct449dfGzMKnTiyxbCEhEhoCsTwQAvD_BwE
http://www.villahotels.com/Resorts/Paradise-Island-Resort-Spa
https://www.cinnamonhotels.com/cinnamonbeyberuwala?gclid=CjwKCAjwxaXtBRBbEiwAPqPxcLc9v5KOtBcP0tXkpaHPkWO-pJcfFTwsct449dfGzMKnTiyxbCEhEhoCsTwQAvD_BwE
http://www.villahotels.com/villa_public/Resorts/Paradise-Island-Resort-Spa


 Viza za šrilanko 35Usd 

 Dodatna hrana in kosilo, pijača 

 storitve po vaših naročilih 

 napitnine 
 

  
 
 


