
Odlet z Prahy s přestupem do Kolomba

Dopoledne přílet do Kolomba a transfer do
blízkého městečka Negombo
Odpoledne návštěva rybářské vesnice + volný
program (možnost navštívit rybí trh a najíst se 
v jedné z místních restaurací)

Zážitek dne: navštívíte typickou
rybářskou vesničku s rybím trhem

Dopoledne odjezd do oblasti Sigiriya a výšlap na
slavnou Lví skálu
Odpoledne návštěva jeskynních chrámů v
Dambulle

Zážitek dne: výstup na slavnou skalní
pevnost Sigiriya

Dopoledne poznání znovuobjeveného královského
města Polonnaruwa na kolech + návštěva
řezbářství
Odpoledne jeep safari v nároním parku Minneriya,
kde spatříte obrovská stáda slonů indických

Zážitek dne: jeep safari v národním parku
Minneriya

Dopoledne přesun do Kandy + volný program
Odpoledne  poznání města + západ slunce při
prohlídce chrámového komplexu s dominantou
chrámu Buddhova zubu

Zážitek dne: uvidíte posvátný chrám
Buddhova zubu při západu slunce

10denní zájezd
pro skupinu 10 osob

Zažijte několik dobrodružných 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 leteckou dopravu z Prahy
do Kolomba a zpět (včetně poplatků), transfery
na místě, ubytování s polopenzí a zkušeného
průvodce. Nic nemusíte sami řešit, o vše se
postaráme.
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Dopoledne přesun z města na vysočinu
Odpoledne zdolání divokých peřejí na řece
Kitulgalu (známé ze slavného filmu Most přes
řeku Kwai)

Zážitek dne: zažijete dobrodružný
rafting na divoké řece v horách

Dopoledne náročný trek na Adamovu horu,
výšlap 5 500 schodů a odměna v podobě
dechberoucího výhledu při východu slunce
Odpoledne přesun do Nuwara Elliye, jízda přes
čajové plantáže (ochutnávka pravého cejlonského
čaje)

Zážitek dne: neuvěřitelný východ slunce
na Adamově hoře

Dopoledne trek v národním parku Hortonské
pláně až k samotnému Konci světa
Odpoledne pohodový výšlap na malou Adamovu
horu a sjezd dolů na ziplinové dráze přes rozlehlé
čajové plantáže

Zážitek dne: svezete se po 500m dlouhé
ziplinové dráze nad plantážemi

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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