
 

 

 
 

 

 

Diena 

 
Maršruts Naktsmītnes 

1.diena 
25/10 

 

Plkst.09:00 tikšanās  lidostā Rīga. 
Reģistrēšanās lidojumam 
Lidojums Rīga – Stamsbula 11:15 – 14:35 
 

 
      
 

2.diena 
26/10 

Lidojums: 
Stambula – Colombo 01:55 – 15:15 
Ierašanās Bandaranajakes starptautiskajā lidostā,  robežas šķērsošana. Tikšanās ar 
vietējo gidu un transfērs uz viesnīcu Colombo. 
Iekārtošanās viesnīcā Fairway Colombo vai līdzīgā. Vakariņas. 
https://www.fairwaycolombo.com/ 
 
 

Nakts viesnīcā 
Colombo  

 

3. diena 
27/10 

 

Brokastis viesnīcā.  
Pirmais pieturpunkts būs Pinavelā -  kas ir jau kopš 1975.gada ziloņu patversme. Šeit 
tiek savākti džuņgļos noklīdušie vai ievainotie ziloņi,  rūpīgi kopti un uzturēti. Būs 
iespējams vērot ziloņu peldināšanu Ojas upē. 
Pēc tam dosimies uz Dambulu, kur apskatīsim klintī izcirstu budistu klosteri. Tas ir 
slavens ar neskaitāmiem Budas tēliem, statujām un freskām. Atrodas mežiem 
apauguša kalna galā, kur sastopams liels daudzums pērtiķu, tāpēc uzkāpšana līdz 
klosterim solās būt interesanta. Templis uzcelts 1.gs. pirms Kristus dzimšanas, To veido 
5 alas un tas ir ievērojams ar lielāko Budas statuju kolekciju – dažām statujām ir vairāk 
nekā 2000 gadi. 
Vakariņas un atpūta viesnīcā Amaya Lake vai līdzīgā. 
 https://www.amayaresorts.com/amayalake/ 
 

Nakts viesnīcā  
Dambulā 

 

4. diena 
28/10 

Brokastis viesnīcā.  
Polonnaruva kļuva par Ceilonas salas galvaspilsētu laikā, kad Singālijas karaļvalsts 
piedzīvoja savu Zelta laikmetu (11.–13.gs.). Šī apbrīnojamā pilsēta ir Pasaules 
mantojuma vieta. Cilindriskais Vatadage templis ar četrām ieejām, kuru priekšā atrodas 
pusapaļas plāksnes ar ornamentiem, Mēness akmeņi. Gal Vihara klinšu 
statuju komplekss, kurš parāda singāliešu akmens grebšanas mākslas augstāko 
meistarību. 
Vakariņas un atpūta viesnīcā Amaya Lake vai līdzīgā 
 

Nakts viesnīcā  
Dambulā 

 
 

5.diena 
29/10 

Brokastis. 
Dosimies apskatīt vienu no Āzijas brīnumiem - Sigīrijas klinti, kuru sauc gan par 
"Debesu cietoksni”, gan "Lauvas kalnu” un "Paradīzes dārzu”. Uz aptuveni 180m augstā 
klints monolīta ir saglabājušās 5.gs. celtās pils drupas. Ieeju pilī "apsargā” milzīgs 
akmens lauva. Klints virsotnē ir saglabājies gigantisks valdnieka tronis, peldvieta, 
lauvas ķepas un ūdens ņemšanas vieta, kuru dēvē par "Spoguļsienu”, 
kā arī daļēji saglabājusies kalna fresku galerija. 
"Garšvielu dārza” Matalē apmeklēšana, kur varēsim redzēt, kā aug kanēlis, kardamons, 

pipari un citi plantācijau eksotiskie augi. Batikas fabrikas un dārgakmeņu muzeja 
apmeklējums. 
Pārbrauciens uz Kandi. 
Iekārtošanās viesnīcā  Amaya Hills vai līdzīgā. Vakariņas. 
https://www.amayaresorts.com/amayahills/ 
 

Nakts viesnīcā Kandi 

 

6.diena 
30/10 

Brokastis.  
Kandi pilsētas apskate. Nelielā un gleznainā Kandi pilsētiņa, kas atrodas 488 m v.j.l., 
bija lankiešu (singāļu) karaļu pēdējā galvaspilsēta, tā joprojām tiek uzskatīta par valsts 
kultūras galvaspilsētu. Pilsētas centrā atrodas mākslīgais ezers, bet netālu no tā templis 
(Sri Dalada Maligawa), kurā glabājas valsts nozīmīgākā relikvija – Budas svētais zobs.  
Kandi botāniskais dārzs – viens no unikālākajiem pasaulē. 
Vakarā priekšnesums ar nacionālajām lankiešu dejām. 
Vakariņas un nakšņošana Amaya Hills viesnīcā. 
 

Nakts viesnīcā  Kandi 
 

7.diena 
01/11 

Brokastis viesnīcā. 
Braucot ar vecmodīgo zilo vilcienu no Kandi uz Nanu Oya (tuvākā stacija, 10 km 
attālumā no Nuwara Eliya), paveras vislabākais skats visā Šrilankā. Tas ir arī neticami 
skaists panorāmas ceļš – un pie viena – izbaudīt vietējo kolorītu. Daudzi ceļotāji 

Nakts  viesnīcā 
Nuwara Elia 

https://www.fairwaycolombo.com/
https://www.amayaresorts.com/amayalake/
https://www.amayaresorts.com/amayahills/


 

 

 
 

Brauciena cena EUR 2499,- 
Piemaksa par vienvietīgu izvietošanos  EUR 550,- 

 
Brauciena cenā ietverts:  

- Lidojums Rīga – Stambula – Colombo - Stambula - Rīga; 
- Nododamā bagāža 30 kg; 
- Rokas bagāža 8 kg; 
- Šrilankas  vīza un tās noformēšana; 
- Komfortabls autobuss visam maršrutam; 
- Viesnīcas 6 naktis ar brokastīm un vakariņām; 
- Viesnīcas 3 naktis ar viss iekļauts cenā; 
- Pilna ekskursiju pakete; 
- Ieejas maksas apskates objektos; 
- Krieviski runājošs vietējais gids ekskursijas laikā; 
- Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 
- Grupas vadītājs no Rīgas 

 
 

Brauciena cenā nav ietverts:  
 

- personīgie izdevumi; 

- dzērieni vakariņās ekskursijas laikā; 

- pārējās ēdienreizes; 
- dzeramnaudas personālam 

 
   

pamatoti uzskata, ka tā ir neatņemama Šrilankas ceļojumu pieredzes sastāvdaļa. 
 
Braucienu ar vilcienu no Kandi uz Nuwara Eliya veic ne tikai ārzemnieki, bet arī vietējie 
iedzīvotāji. Šī nav tikai tūristu atrakcija, tā ir ikdienas realitāte Šrilankas iedzīvotājiem, 
un esmu pārliecināts, ka viņiem tas šķitīs smieklīgi, cik satraukti ir ārvalstu ceļotāji par 
neformālu braucienu ar vilcienu. 
Šrilanka ir viena no lielākajām tējas eksportētājvalstīm pasaulē. Viesosimies tējas 
plantācijā, kur būs iespēja novērot tējas apstrādes procesu, kā arī varēsim iegādāties 
svaigu un smaržīgu Ceilonas tēju. Braucot pa kalnu ceļiem, priecāsimies par gleznainām 
ainavām: kalniem un ūdenskritumiem, kuri vijas cauri sulīgi zaļiem tējas laukiem. 
Dosimies uz Nuwara Eliya – kalnu kūrortu, kuru mēdz dēvēt par Šrilankas 
Mazo Angliju. 
Iekārtošanās viesnīcā The grand vai līdzīgā. Vakariņas. 
https://thegrandhotelnuwaraeliya.com/ 
 

 

8.diena 
02/11 

Brokastis viesnīcā.  
Pēc tam pārbrauciens uz pludmali Wadduwa. 
Iekārtošanās viesnīcā The Blue Watter vai līdzīgā. 
https://www.bluewatersrilanka.com/ 
 
Atpūta -  viss iekļauts cenā! 
 

Nakts viesnīcā 
Wadduwa 

9.diena 
03/11 

Brokastis viesnīcā. 
Atpūta -  viss iekļauts cenā! 
 

Nakts viesnīcā 
Wadduwa 

10.diena 
04/11 

Brokastis viesnīcā. 
Atpūta -  viss iekļauts cenā! 
 

Nakts viesnīcā 
Wadduwa 

11.diena 
05/11 

Brokastis viesnīcā. 
Atpūta -  viss iekļauts cenā! 
Lidojums: 
Colombo – Stambula 21:40 – 06:50 (+1) 

 

12.diena 
06/11 

 

Lidojums: 
Stambula – Rīga 09:05 – 11:15 

 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, LV-1069 

Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 29405500 

E-mail: maris@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
 

https://thegrandhotelnuwaraeliya.com/
https://www.bluewatersrilanka.com/
mailto:maris@digitours.lv
http://www.digitours.lv/

