Programma:
Datumi:
Ceļojuma ilgums:

Eksotiskā Šrilanka
04/11-16/11/2018
13 dienas

_________________________________________________________________

Programma
04/11/18

: RĪGA – STAMBULA

Rīga - Stambula

18:35 – 22:35

DAY
01
05/11/18

:

AIRPORT
/KANDY
: KOLOMBO

06/11/18

: KOLOMBO / PINNAWALA / SIGIRIYA

Stambula - Kolombo 02:10 - 15:25
Stambula - Kolombo 02:10 - 15:25
Transfērs uz viesnīcu, atpūta un vakariņas viesnīcā .
http://www.cinnamonhotels.com/en/cinnamonlakesidecolombo/
DAY 01
: AIRPORT /KANDY

Brokastis un check out no viesnīcas.
Iepazīšanās ar Kolombo – nacionālais muzejs, biznesa rajons, Gangaram templis…
Pēc
brokastīm
dosimies
uz Ziļoņu/KANDY
Ekskursija uz ziloņu audzētavu, kuru izveidojis
DAY
01
: AIRPORT
nacionālo zoodārzu departaments, lai barotu un aprūpētu zilonēnus, kurus pametušas
mātes, kā arī tos ziloņus, kas cietuši no cilvēka vardarbības. Jūs gūsiet fantastiskus
iespaidus, redzot kā ziloņi draiskojas ūdens peldē vai kad tiek baroti ziloņu mazuļi.
Pēc
tam01par papildus
iespējams
DAY
: samaksu
AIRPORT
/KANDYizbraukt ziloņu safari ( apm. 35 USD no
personas). Pēc tam došanās pārbraucienā uz Sigīriju. Iekārtošanās viesnīca un vakariņas.
http://www.the-paradise-resort-spa-dambulla-sri-lanka.en.ww.lk/

07/11/18

:

SIGIRIJA / DAMBULA/ SIGIRIJA

Brokastis viesnīcā. Uzkāpšana Sigīrijas kalnu cietoksnī (m.ē. 5. gadsimts), kas iekļauts UNESCO Pasaules Kultūras
DAY 01
Mantojumā.
Sigīrija: bijaAIRPORT
dibināta /KANDY
pēc karaļa Kašjapa pavēles (m.ē. 477. – 495.g.). ‘Lauvas Kalns’ – tā ir neparasti
skaista citadele, 200 m augsta, kas paceļas virs džungļiem. Pakājē, slavenie ūdens dārzi un visā pasaulē slavenās
‘debess jaunavu’ freskas kalna virsotnē, kas atrodas blakus vītņu kāpnēm. Freskas gleznotas ar krāsu naturālajiem
pigmentiem, kas joprojām saglabājušas krāsu spilgtumu.
DAY 01
: AIRPORT
/KANDY
Pēcpusdienā
apmeklēsim
vienu no
lielākajām svētvietām Šri Lankā - Dabulu. Pats unikālākais šeit ir Damulas
templis ar neskaitāmām Budas statujām, klinši griestu gleznojumiem un vienu no lielākajām Budas skulptūrām
salā. Pievakarē atgriešanās viesnīcā The Paradise Rseort and Spa. Vakariņas
http://www.the-paradise-resort-spa-dambulla-sri-lanka.en.ww.lk/
08/11 /18

: KANDY

Broakstis viesnīcā, dosimies uz Kandy pilsētu, kas ir kalnu ieskauta un pazīstama kā budisma centrs.
Pirmais
apmeklēšanas
būs/KANDY
Matales garšvielu dārzi – tā vieta, kur savāktas daudzas garšaugu kolekcijas un
DAY 01
: objekts
AIRPORT
daudzas eksotiskas koku sugas, kuras visas izmantojamas gan uzturā, gan arī medicīnā.
Pēc tam ceļš mūs vedīs uz Kandy, kur šodien apmeklēsim gan zīda un sari ražotnes, gan batikas gleznošanas
darbnīcu, kā arī dārgakmeņu apstrādes centru. Šeit iespējams redzēt un arī iegādāties unikālus Šri Lankas
DAY 01
: AIRPORT
dārgakmeņus
- safīrus,
granātus, /KANDY
citrīnus un protams arī reti pasaulē sastopamo Stara akmeni…..

Vakarā tradicionālais kultūras šovs. Nakts un vakariņas Kandy.
http://www.regentkandy.lk/
09/11/18

:

KANDY / NUVARA ELIYA

Brokastis viesnīcā. Apskatīsim Budas Zoba templi un Sinhala karaļa mākslīgi izveidoto ezeru.
Pēc
tam,
botānisko dārzu, kas ir lielākais
DAY
01 apmeklēsim
: Peradeniya
AIRPORT /KANDY
dārzs Šrilankā, kuru reiz izveidoja Sinhalas karalis. Sākotnēji tas tika veidots kā skaistuma un izpriecas dārzs, taču
tagad tā ir paradīze tiem, kam patīk nesteidzīgi atpūsties, apskatot orhideju kolekcijas, palmu avēniju, bambusu
audzes, tējas krūmus, muskatriekstus utt.
DAYdosimies
01
: AIRPORT
/KANDY
Tālāk
uz Šrilankas
populārāko
kalnu kūrortu Nuwara Eliya, kura tiek dēvēta par Jauno Angliju un atrodas
Šrilankas augstākās virsotnes Pidurutalagala pakājē. Pilsēta uzcelta 1890 m virs jūras līmeņa, tādēļ te ir Šrilankai
netipiski vēss klimats, kā arī krāšņas, kalnainas ainavas tējas plantāciju valstības centrā. Nuwara Eliya atrodas arī viens
no labākajiem golfa laukumiem Āzijā. Vakariņas un nakts viesnīcā
http://www.grand-hotel-nuwara-eliya-sri-lanka.en.ww.lk/

10/11 – 15/11

NUWARA ELIJA / BENTOTA ATPŪTA KŪRORTĀ ALL inclusive

DAY 01
: AIRPORT /KANDY
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz pludmali. Pa ceļam skatīsim daudzus ūdenskritumus, tējas plantācijas….
Atpūta 5* viesnīcā Heritance Ahungalla pie okeāna ar ( viss iekļauts)
http://www.heritancehotels.com/ahungalla/
DAY 01
: AIRPORT /KANDY
15/11
TRANSFĒRS UZ LIDOSTU.
Vēlais
DAY 01
check out no: viesnīcas
AIRPORT
16:00.
/KANDY
Transfērs uz lidostu Kolombo – Stambula 21.25 – 06:25(+1)
16/11

LIDOJUMS

Lidojums:
10:00/KANDY
– 12:00
DAY 01 Stambula: – Rīga
AIRPORT

DAY 01

:

AIRPORT /KANDY

Ceļojuma cena: EUR 1305,- un USD 1591,Ceļazīmes cenā iekļauts:
Aviobiļete Rīga – Kolombo - Rīga;
Lidostu nodokļi;
Transfēri;
Transporta pakalpojumi visas tūres laikā ar A/C;
Krieviski runājoša gida pakalpojumi ekskursiju dienās;
Grupas vadītājs no Latvijas;
Dzīvošana divvietīgajā numurā vienai personai 4* viesnīcās un atpūtas dienā 5* viesnīca ar All inclusive;
Brokastis un vakariņas viesnīcās tūres laikā;
Ieejas biļetes programmā paredzētajos apskates objektos –PVN un tūristu nodokļi;
Medicīniskā apdrošināšana nelaimes gadījumiem.
Šri Lankas vīza
Ceļazīmes cenā nav iekļauts:
Fotogrāfēšanas un filmēšanas atļaujas Budas Zoba templī un Pinnawala ziloņu patversmē;
Personīgie izdevumi;
Dzeramnaudas;

Skolas iela 30 - 2, Rīga
Tel: 67223112
GSM: 29405500

