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Krāsainā Šrilankā ar atpūtu Bentotā  

 31.10.22.– 12.11.2022, 13 dienas, cena 2150 EUR  

Mainīgā un kontrastiem bagātā Šrilanka, kuru ieskauj Indijas okeāns no vienas puses, Bengālijas līcis no otras, 
piemērota gandrīz ikvienam ceļotājam, ja vien patīk ieraudzīt ko jaunu un nebijušu. Šrilankas ekonomiskā 
galvaspilsēta Kolombo pārsteigs ar savu milzīgo kontrastu, kur modernie debesskrāpji ir uzcelti turpat blakus 
nabadzīgām mājiņām. Kādā ielā var redzēt kā ļaužu masas iepērkas tirgū, bet blakus – debesskrāpju pakājē 
drūzmējas biroju darbinieki uzvalkos.  

Reliģijas, kas nešķiramā savienībā ar kultūru, gadu tūkstošus ir veidojušas unikālu kultūrvēsturisko pasaules 
mantojumu. Vieta, kur kontrasti un pretstati veido vienreizēju harmoniju gan sabiedrībā, gan arhitektūrā. 

Protams, sala ir iecienīta arī dabas un garšu cienītājiem. Garšvielu veidi un to audzēšanas un pielietošanas 
kultūra pārsteigs pat pavārus. Protams, bez labas tējas baudīšanas vietējie iedzīvotāji nevar iedomāties savu 
ikdienu, jo tā šeit ir patiešām laba. Un, ja vēl garšo svaigi augļi vai kokosriekstu piens… 

Ziloņu mazuļi, bifeļi, leopardi, putni, neskaitāmas tauriņu sugas un citi kustoņi ar kuriem krustosies mūsu ceļi 
salā, ir tikai neliels ieskats  Šrilankas bagātajā dzīvnieku pasaulē. 

Bet, kas būtu Šrilanka un zilganzaļi bezgalīgie okeāna ūdens plašumi bez  iespējas tos iepazīt tuvāk – katrā 
ceļojumā vajag arī nedaudz atpūtas!? Tāpēc 2 pilnas dienas veltam sev - izslavētās saules un silta okeāna ūdens 
peldēm, turpat zelta smilšu pludmalē, Indijas okeāna krastā... 

1.diena. 31.10. Lidojam… 

 Lidojums 18.55.-22.55 Rīga - Stambula  

2.diena. 01.11. Lidojam tālāk …(V) 

 02.10 – 15.15 Lidojums Stambula - Kolombo 

 Transfērs uz viesnīcu Kolombo un laiks sev – ievilkt elpu. 

 Kolombo - 6 miljonu iedzīvotāju metropole un ekonomiskais centrs, slavena ar savām sakoptajām ielām kristāldzidrā ūdens 
krastos. Vieta, kur 19. gadsimta beigu zirgu sacīkšu centrs un Otrā pasaules kara lidlauks, transformējušies par tirdzniecības 
un tējnīcu kvartālu. Krāšņi tērpi un īsta tēja… 

 Vakariņas un godam pelnīta atpūta 4* viesnīcā  

 3.diena. 02.11. (B, V)  

 Dodamies ceļā uz salas vidieni – Dambulu 

 Bet kas gan būtu Šrilanka bez pasaules lielākā zīdītāja uz sauszemes!? Apmeklēsim ziloņu bērnu namu – iespēja atrasties 
pavisam tuvu blakus un iegūt neaizmirstamus foto 

 Ja laiks ļauj, atgriezīsimies pagātnē, vēl pirms Kristus dzimšanas – alu tempļi, kur mājvietu radušas 150 Budas statujas, bet 
sienas klāj smalki gleznojumi. Bet ārpusē, zeltam atspīdot, noraugās apzeltīta Buda, kas, kā vietējie ļaudis tic, gādā par salas 
ekonomiskās izaugsmes un garīguma līdzsvaru 

 Vakariņas un atpūta 4* viesnīcā Dambulas apkārtnē 

 4.diena. 03.11. (B, V)  

 Dodamies uz Polonaruvu – viduslaiku galvaspilsētu un karaļa Parakramabahu I “dārgakmeni”, kas arī šodien ir vērienīga 
liecība tā laika kultūras un reliģisko uzskatu ciešajām saitēm. Stūpu drupu mūri, Budas statujas, fantastiski atveidotās 
hinduistu skulptūras un irigācijas kanāli 
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 Dodamies uz māju pusi, apmeklējot Minerijas nacionālo parku. Tas vairāk kā 8000 hektāru platībā  izvietojas blakus Minerijas 
mākslīgajai lietus ūdens krātuvei, kas cauru gadu pulcē savvaļas ziloņu barus. Zināma kā lielākā ziloņu pulcēšanās vieta 
pasaulē, bet mājvietu šeit rod arī rāpuļi, abinieki un vairāk kā 78 sugu tauriņi 

 Vakariņas un nakšņošana viesnīcā 

 5.diena. 04.11. (B. V)  

 Dodamies ceļā – Sigiriya, kāds min, ka tā sasniegšanai 200 metru augstumā nepieciešami 1200 soļu. Viens no labākajiem 
mākslas un kultūras pieminekļiem… Pārliecināmies paši? 

 Ceļā uz Kandiju noteikti jāapmeklē  garšvielu dārzi Matale. Ļaujamies kanēļa, kardamona, piparu un citu garšvielu aromātam… 
Ne tikai uzzināt to pielietojumu, bet iespējams arī iegādāties. 

 Atklājam Kandiju pilsētas apskates ekskursijā. Pēdējais Sinhalas karaļu cietoksnis. Laiks būt tuvāk tautai un sajust senatnes 
klātbūtni, dodamies ar tuk-tuku!? 

 Nakšņošana 4* viesnīcā Kandijas apkārtnē 

 6.diena. 05.11. (B. V)  

 Sākam iepazīt apkārtni ar Peradenijas Karalisko botānisko dārzu – ievelkam elpu pirms pilsētas dunoņas. Iespējams – sajūtam 
pasaulslavenā angļu miera klātbūtni. Tas var noderēt! 

 Pastaiga pa Kandiju  un centrāltirgu – šeit saglabājam angļu mieru, jo haoss, ko rada tautību un  reliģiju kontrasts, ir jāpieņem, 
lai ieraudzītu harmoniju, kas valda… Pats tirgus ir pilns ar dažnedažādiem  dārzeņiem, augļiem un garšvielām, protams – 
visdažādāko aromātu pavadīts, arī ne visai patīkamu… 

 Nododamies savam aicinājumam – brīvais laiks sev 

 Vakariņas un atpūta viesnīcā 

 7.diena. 06.11. (B, V)  

 Pārbrauciens uz Nuvaru Eliju. Iepazīsim Ceilonas tēju – plantācijas  un  fabrikas apmeklējums. 

 Noteikti kāda foto pauze – Ramboda ūdenskritumi, kur upju tece var mainīties, bieži sadalās paralēlās straumēs, veidojot 
vairākus kritumus 

 Īsa pilsētas ekskursija Nuvarā Elijā. Sulīgi zaļās tējas krūmu segas, angļu lauku atmosfēra, kur vēl šodien redzami koloniālie 
bungalo dzīvžogi un viens no pasaulē labākajiem 18 bedrīšu golfa laukumiem. 

 Vakariņas un nakšņošana 4* viesnīcā 

 8.diena. 07.11. (B, V)  

 Transfērs uz Nanu-Oya dzelzceļa staciju. Jā! Noteikti ir jāizmēģina dzelzceļš, jo tā maršruts no Nuvaru Elijas uz 
Ellu tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem pasaulē 

 Ella ir skaista, maza, miegaina pilsēta ar leģendām apvīta 
 Turpinām ceļu uz Jalu 
 Vakariņas un nakšņošana viesnīcā/lodžā 

 9.diena. 08.11. (B, V)  

 Sākam agri, lai pilnvērtīgi izbaudītu Jalas nacionālo parku. Vairāk kā 1200 km2 platībā tas priecēs ar zaļumu, bet tam pāri – 
savvaļas dzīvnieki. Ziloņi, sliņķi, šakāļi, dažādi putni un pasaulē blīvākā leopardu populācija. 

 Ja laiks ļauj, apmeklējam Galli – 120 kilometru attālumā no Kolombo. Šī ir senākā un bija nozīmīgākā Šrilankas osta līdz 
Kolombo. Jūtama holandiešu klātbūtne, arī nosaukumos… Mežģīnes, grebumi, dārgakmeņu apstrāde un medības apkārtnes 
līdzenumos, kas uz salas atveda ne mazumu seru. 

 Brīvais laiks – atpūta. 
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 Vakariņas un nakšņošana  4+* viesnīcā. 

10-11.diena. 09.11. un 10.11. (B, V)  

 Pilnas dienas atpūtai vai aktivitātēm pēc savas izvēles. 

 12.diena. 11.11. (B)  

 Transfērs uz lidostu un mājupceļš 

 Lidojums 21.15  uz Stambulu 

13.diena. 12.11.  

 Lidojums  Stambula - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Kolombo – Rīga (Turkish airlines economiskā klase - 30kg nododamā bagāža + 1 vienība 8kg rokas bagāža, ar 
maltītēm lidojuma laikā) 

 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi, degvielas izmaksas, stāvvietas) 

 Nakšņošana 4* viesnīcās ar brokastīm un vakariņām 

 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu ekskursiju dienās un visas ieejas maksas, kas minētas programmā 

 Palīdzība Šrilankas vīzas noformēšanai  - un tās izmaksas 35 USD 

 Grupas vadītājs  no Rīgas 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Vakcinācija pret Covid un PCR testi, ja nepieciešams 

 Dzeramnauda apkalpojošajam personālam 

 Apdrošināšana ar Covid risku 

 Papildus ekskursijas pēc izvēles atpūtas dienās 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 400 EUR  
 Minimālais skaits grupā ir 13 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. 

 Programmā iespējamas izmaiņas – saistībā ar Covid ierobežojumiem 

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
500 EUR Līdz 01.07.2022 800 EUR Līdz 01.09.2022 850 EUR 
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 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks rezervēta pēc avansa 
iemaksas. 

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 01.07.2022 Pēc 01.07.2022 Pēc 16.09.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 1075 EUR Visa summa 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 

 


