Krāsainā Šrilanka
ar atpūtu Beruvala kūrortā
03.10.2015. – 15.10.2015., 13 dienas, cena 2100 EUR
Mainīgā un kontrastiem bagātā Šrilanka, kuru apskalo Indijas okeāns ir piemērota gandrīz
ikvienam tūristam, ja vien patīk ieraudzīt ko jaunu un nebijušu. Šrilankas tirdzniecības galvaspilsēta
Kolombo pārsteigs ar savu milzīgo kontrastu, kur modernie debesskrāpji ir uzcelti turpat blakus
nabadzīgām mājiņām. Kādā ielā var redzēt kā ļaužu masas iepērkas tirgus placī, savukārt blakus
ielā ir tikai biznesmeņi, kuri strādā blakus uzceltajos debesskrāpjos.
Brīnumainā Sigīrija ar vairāk kā 1600 gadus seno spoguļsienu, kas atrodama turpat pie
iespaidīgā akmens cietokšņa, kas saglabājies vēl no 5. gs. Vēstures pieskāriens ir jūtams ikvienā
Šrilankas pilsētā, tempļi, cietokšņi un klintis, kas vēsta par gadsimtiem senām tradīcijām un
vēstures notikumiem, ir tūristu un vēsturnieku iecienīti objekti.
Taču Šrilanka ir iecienīta arī dabas un garšu cienītājiem. Mūsdienās, gandrīz ikvienā valstī ir
pazīstamas, šīs, Indijas okeāna valsts, garšvielu pasaule. To audzēšanas veids un plašais klāsts
pārsteigs pat pavārus. Protams, bez labas tējas baudīšanas vietējie iedzīvotāji nevar iedomāties
savu ikdienu, jo tā šeit ir patiešām laba.
Ziloņu mazuļi, bifeļi, leopardi un daudzi citi dzīvnieki, kuri šķērsos mūsu ceļu šī ceļojuma laikā,
ir tikai neliels ieskats Šrilankas bagātajā dzīvnieku pasaulē.
Katrā ceļojumā vajag arī nedaudz atpūtas, tāpēc ir jānobauda Šrilankas izslavētās saules un
zilganzaļā ūdens peldes, turpat zelta smilšu pludmalē, pie Indijas okeāna.

1. diena. Rīga – Kolombo (V)
 Lidojums Rīga – Kolombo (ar pārsēšanos)
 Transfērs uz Kolombo. Kolombo ir Šrilankas tirdzniecības galvaspilsēta, tā ir vieta kur Šrilankas
biznesa un ekonomikas sirds pukst visstraujāk. Kolombo atstāj iespaidu uz visiem gan uz
zemāko slāņu pilsētas iedzīvotājiem un apmeklētājiem, gan tiem, kuri valda pasaules elitē.
Pilsētvides košumu un daudzveidību var smelties gan skaļos un modernos naktsklubos, gan
kultūrvēsturisko objektos, kā arī reliģiskās vietas nepaliek bez ievērības šajā pilsētā.
 Nakts viesnīcā Kolombo.
2.diena. Kolombo – Pinnavela – Dambula (B,V)
 Kolombo – Dambula
 Ceļš uz Dambulu.
 Ciemos pie Āzijas ziloņiem uz Pinnavelu, kur tie masveidā dzīvo jau no 1975. gada, jāatzīst gan,
ka šeit dzīvo tie zilonim kuri savvaļā nav īsti vēlami, ir cietuši vai kā citādi no savas ģimenes
atstumti. Šī ziloņu audzētava darbojas jau gadiem ilgi kā sava veida ziloņu patversme. Lieliska
iespēja redzēt milzīgos dzīvniekus tuvplānā, vērot to sadzīvi un ikdienu.
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 Pēcpusdienā ieradīsimies Sigirijā. Sigirija ir slavena ar savu iespaidīgo akmens cietoksni, kas šeit
gozējas jau no 5. gs. Majestātiskais cietoksnis kalpojis kā patvērums un mājvieta karalim
Kasjapam, kurš nogalinājis savu tēvu, lai tikai tiktu pie troņa, un vēlāk uzcēlis cietoksni 182
metru augstumā, lai pasargātu sevi no ienaidniekiem.
 Sigirijā būs iespēja apskatīt arī slaveno, tā saukto, spoguļsienu, kur tūkstošiem apmeklētāju ir
atstājuši kādu vēstījumu, dzejas rindas un, protams, brīnišķīgās freskas, kas saglabājušās un
šodien tiek dēvētas par pasaules kultūras pērli. Cietoksnis ir iekļauts UNESCO pasaules
kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā, kā arī tiek dēvēts par Lauvas klinti, jo tieši lauva sargā
cietoksni.
 Nakts Dambulā.
3.diena. Dambula – Polanaruva – Dambula (B,V)
 Agri no rīta dosimies uz Polanaruvas pilsētu. Šī pilsēta ir otra vecākā visā Šrilankā. Polanaruvas
pilsētā ik uz soļa ir manāms vēsturiskais mantojums.
 Viena no interesantākajām vietām ko šajā pilsētā apmeklēt ir senais akmens templis, 12. gs.
celto Thivankas attēlu māja un budistu svētnīcas, kā arī slaveno Mēnessakmeni, kas rotā ieeju
templī.
 Atgriešanās Dambulā.
 Nakts viesnīcā Dambulā.
4.diena. Dambula – Matale – Kandija (B,V)
 Ceļš uz Kandiju, bet pa ceļam vēl iegriezīsimies garšvielu dārzos Matale pilsētā, kur būs iespēja
redzēt kā tiek audzētas izslavētās garšvielas, bez kurām nav iedomājama vietējo iedzīvotāju
maltīte.
 Kandijas ievērojamākais objekts ir Kandi templis. Šis templis ir pēdējais cietoksnis, kas tika celts,
lai aizsargātos no Britu impērijas. Templis atrodas gleznainā vietā, blakus Bogambara ezeram.
Šis templis ir celts un arī nodēvēts par godu Budas zobam, kas tika atrasts Budas kremētajos
pelnos – Budas zoba templis. Par to, ka tā nav tikai leģenda var pārliecināties vien laimīgie, jo
svētās durvis, aiz kurām glabājas Budas zobs, tiek atvērtas vien dažas reizes dienā uz pavisam
neilgu laiku, kad arī ziņkārīgie var ieraudzīt svēto vērtību, kā dēļ tika uzcelts šis templis.
 Pēc kultūrvēsturiskas ekskursijas templī, vakaru pavadīsim baudot Kandi kultūras šovu ar
tradicionālajām dejām.
 Nakts viesnīcā Kandijā.
5.diena. Kandija – Nuvera Elija (B,V)
 Pārbrauciens uz Nuvera Elija.
 Nuvera Elija tiek saukta arī par mazo Angliju. Pilsēta atrodas vairāk kā 2500 metru virs jūras
līmeņa, to ieskauj priežu meži un tēju plantācijas, kā arī brīnišķīgas, kalnainas ainavas.
 Šrilanka ir atpazīstama visā pasaulē savas izslavētās tējas dēļ. Šodien skatīsim kā top tēja, kā tā
tiek audzēta un ražota līdz pat nokļūšanai, gandrīz visas pasaules, veikalu plauktos.
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 Nakts viesnīcā Nuvera Elija.
6. diena. Nuvera Elija – Yala (B,V)
 Pārbrauciens uz Yalas pilsētu.
 Brīvais laiks Yalas pilsētā.
 Nakts viesnīcā Yalā.
7. diena. Yala – Beruvala (B,V)
 Džipu safari pa Yalas rezervātiem.
 Yalas Nacionālajā parkā būs iespēja tuvumā vērot gan ziloņus, gan lāčus, leopardus, bifeļus un
daudzus citus dzīvniekus.
 Ceļš uz Beruvalu.
 Nakts viesnīcā Beruvalā.
8. – 10. diena. Beruvala. (B,V)
 Šajās dienās varēsim baudīt dzidri zilā ūdens peldes, zelta smilšu pludmali un saules peldes.
 Naktis viesnīcā Beruvalā.
11. diena. (B)
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Kolombo – Rīga (ar pārsēšanos)
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Kolombo – Rīga (ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg, 8 kg rokas bagāža
55x40x20cm izmērā).
 Dzīvošana 3* - 4* viesnīcās, divvietīgos numuros ar ērtībām.
 Ēdināšana pēc programmas (B – brokastis, P – pusdienas, V – vakariņas).
 Transporta pakalpojumi (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, degviela).
 Ekskursijas pēc programmas ar ieejas maksām visos minētajos objektos, saimniecībās u.c.
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi.
 Vīza
 Ceļojuma organizēšana.
Ceļojuma cenā neietilpst:





Programmā neminēto pasākumu un objektu izmaksas.
Ieejas biļete Polonaruvas akmens templī ~ 20 EUR
Ieejas biļete Pinnavelas ziloņu audzētavā ~16 EUR
Jalas Nacionālā parka ieejas biļete ~25 EUR
3
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012
e-pasts: info@menessdiena.lv






Džip safari ~35 EUR
Ēdienreizes, kas nav minētas programmā.
Dzeramnauda šoferim un apkalpojošajam personālam.
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā.

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 330,- EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 10 personas. Ja 30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai „Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī
saistībā ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc
atgriešanās no ceļojuma.
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa, 1000 EUR jāiemaksā līdz 01.07.2015.
 Pārējā summa līdz 10.08.2015.
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