
Odlet z Prahy s přestupem do Kolomba

Dopoledne přílet do Kolomba a transfer na hotel 
v oblasti Sigiriya
Odpoledne ubytování a odpočinek (možnost pravé
ajurvédské masáže)

Zážitek dne: zažijete pravou ajurvédskou
masáž

Dopoledne přesun do Polonnaruwy, příjemná
procházka starobylým městem s pozůstatky
královských paláců, zahrad a s velkým množstvím
soch Buddhy 
Odpoledne návštěva národního parku Minneriya,
jeep safari s pozorováním obrovských stád slonů
indických

Zážitek dne: budete pozorovat obrovská
stáda slonů indických v NP Minneriya

Dopoledne přesun do Kandy, po cestě návštěva
zahrady koření v Matale
Odpoledne ubytování v Kandy a odpočinek +
západ slunce při prohlídce chrámu Buddhova zubu

Zážitek dne: navštívíte posvátný chrám
Buddhova zubu

Dopoledne návštěva muzea drahokamů a
představení tradičních srílanských oděvů (skvělá
možnost si tzv. sárí vyzkoušet) + odjezd z Kandy,
po cestě zastávka u vodopádu Ramboda
Odpoledne návštěva čajových plantáží a továrny
na výrobu pravého cejlonského čaje + ubytování 
v Nuwara Eliyi

Zážitek dne: navštívíte čajové plantáže 
a ochutnáte pravý cejlonský čaj

11denní zájezd 
pro skupinu 10 osob

Zažijte nezapomenutelných pár dní na Srí Lance
se svým týmem! Prémiový zájezd vám připravíme
na míru nebo se můžete inspirovat naším
návrhem. Program vám přizpůsobíme dle vašich
požadavků a časových možností. V uvedené ceně
máte letenku z Prahy do Kolomba a zpět,
transfery na místě, ubytování s polopenzí a
zkušeného průvodce. Nic nemusíte sami řešit, o
vše se postaráme.

RELAX 
NA SRÍ LANCE

ZÁJEZDY PRO CESTOVATELE
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59 990 Kč



Dopoledne přesun z hotelu do národního parku
Hortonské pláně, lehká procházka rezervací až na
samý Konec světa
Odpoledne odpočinek + večerní poznávání
městečka Nuwara Eliya (možnost nákupů),
přezdívaného malá Anglie, a volný program 
u jezera Gregory Lake

Dopoledne přesun k pobřeží + ubytování 
v Bentotě
Odpoledne volný program na pláži

Dopoledne volný program na pláži
Odpoledne transfer do vesničky Hikkaduwa,
šnorchlování nebo projížďka na lodi se skleněným
dnem a možnost sledovat volně žijící želvy na
pobřeží

Zážitek dne: uvidíte volně žijící želvy 
v zátoce Hikkaduwy

Dopoledne jóga na pláži  + volný program
Odpoledne výlet do Galle s atmosférou holandské
koloniální architektury

Zážitek dne: zavítáte do nejkrásnějšího
městečka na Srí Lance

Odlet z letiště v Kolombu s přestupem v Dubaji

Přílet do Prahy

Zájezdy pro firmy
do posledního detailu připravuje

Klára Hrobníková
+420 774 700 183
hrobnikova@radynacestu.cz
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