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MAGIČNA ŠRI LANKA
Nepozabnih

14dni

Odhodi:

13noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

PROGRAM

1 dan Polet na Šri Lanko - Colombo
Zbor na odhodnem letališču in polet v Colombo.
2 dan prihod v Colombo /
Negombo
Prihod na mednarodno letališče v Colombu, kjer nas
pričaka naš avtobus in transfer v hotel v Negombu.
V mestu se nahaja kar nekaj slikovitih katoliških cerkva,
v okolici pa so prelepe plaže s koralnimi grebeni
in 50 let stara ladijska razbitina v kateri so si našle
domovanje številne vrste rib.
Večerja in nočitev v hotelu.
3 dan Negombo / Anuradhapura
/ Dambulla
Po zajtrku vožnja do Anuradhapure, mesta, ki je
bila glavna prestolnica Šrilanke od 4.stoletja pr.n.št.
pa tja do 11.stoletja našega štetja. Leži ob rečnem
bregu, obdano z antičnimi izkopaninami in močno
zakoreninjeno budistično kulturo. V si ogledamo
najstarejše drevo na svetu - Sri Maha Bodhi in
se sprehodimo med starodavnimi samostani in
pomembnimi zgodovinsko - arheološkimi najdbišči.
Po ogledu mesta, vožnja do mesta Dambulla. Prijava
v hotelu in nočitev.
4 dan Dambulla / Polonnaruwa /
Minneriya / Dambulla
Po zgodnjem zajtrku se začne naš izlet do Polonnaruwe
in Minneriye.V starodavnem kraljestvu Polonnaruwa si
med drugim ogledamo impozantne spomenike Bude
izklesane v skali. Po obisku in ogledu Polonnaruwe,
nadaljujemo naše popotovanje do narodnega parka
Minneriya kjer uživamo v večernem safariju z džipi
in si pobliže pogledamo slone, leoparde, medvede
in ostalo naravno bogasrvo parka. Po ogledu sledi
večerni povratek v Dambullo, večerja in nočitev v
hotelu.

5 dan Dambulla / Hiriwadunna /
Dambulla
Nov dan in nov izlet - po zajtrku se bomo odpeljali na
obisk v čistokrvno šrilanško vas Hiriwadunna, kjer se
bomo sprehodili skozi pravo džunglo, prečkali jezero
in se družili z domačini v vasi, okusili sveže pripravljene
avtentične jedi, skuhane in pripravljene v glinenih
posodah. Spoznali bomo tipično življenje na vasi in
njihov način tradicionalnega kmetovanja. Po ogledu
se popoldan vrnemo v Dambullo, kjer bomo zvečer
obiskali Dambulla tempelj, največji kompleks petih
jam na svetu s številnimi kipi Bude. Stene in stropi jam
so okrašeni s freskami iz različnih obdobij in veljajo
za največje antične poslikave na svetu. Več kot 2000
let so jih domačini uporabljali za bogoslužje, največja
jama pa je dolga preko 50 metrov. Večerja in nočitev
v hotelu v Dambulli.
6 dan Dambulla / Sigiriya /
Mathale / Kandy
Po zajtrku se odpravimo v Sigiriyo in si ogledamo
kamnito trdnjavo Sigiriya imenovano tudi “Trdnjava
na nebu”, eno izmed znamenitosti Šrilanke, ki je
uvrščena na UNESCov seznam kulturne dediščine. V
citadeli bomo videli veliko zanimivih fresk in poslušali
zgodbe in legende ter občudovali prekrasen razgled
na pokrajino.
Po ogledu trdnjave nadaljujemo vožnjo in se po poti
ustavimo v Mathaleju – vrtu začimb.
Popoldan pa prispemo v mesto Kandy, poslednjo
kraljevo prestolnico, mesto velikih kraljev in narodnih
junakov. Sprehodimo se skozi mesto, pokajkujemo po
tržnici ali pa se podamo do obrežja jezera.
Večerja in nočitev v hotelu v Kandy-ju.

7 dan Kandy / Peradeniya /
Kandy
Po zajtrku se odpravimo v Peradeniya botanični
vrt, ki se nahaja v Centralni provinci Šrilanke in

» DOLŽINA POTOVANJA: 13 noči / 14 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

in ga letno obišče približno 2 miliona ljudi. Botanični

vrt, eden največjih na Šrilanki, slovi po različnih
vrstah orhidej, po raznovrstni vegetaciji, začimbah,
zdravilnih rastlinah, palmah, velikih vodnih lilijah ter
papirusu. V nadaljevanju bomo obiščemo tempelj
v Kandyju, najpomembenjše svetišče v državi, kjer
hranijo sv.relikvijo – zob Bude. Prisostvovali bomo tudi
večernemu tradicionalnemu čaščenju – Thewawa.(Za v
vstop v tempelj je obvezna dalša obleka oziroma dolge
hlače) Po ogledu templja si ogledamo še Tradicionalni
kulturni program.Povratek v hotel, večerja in nočitev
v Kandyju.
8 dan Kandy / vožnja z vlakom /
Nuwara Eliya
Po zajtrku transfer do železniške postaje od koder sledi
Jambey Lhakhang iz 7.stoletja in samostan Tamshing –
eno najstarejših meniških šol, upravno središče regije
Jakar Dzong in Švicarsko farmo kjer izdelujejo lokalni
sir. Imamo tudi prosto za sprehod po vasi in obisk
rokodelske trgovinice na vhodu ali pa morda osvežitev
v lokalni restavraciji. Nočitev v Bumthangu.
9 dan Nuwara Eliya / Ella /
Tissamaharama
Po zajtrku sledi vožnja do idilične gorske vasice Ella,
obdane z nasadi čajevcev in zelenja. Po poti si bomo
ogledali tudi Nine Arch Bridge (Most devetih stebrov),
Little Adam’s Peak – goro na 1.141 m nadmorske
višine, od koder se nam razprostre prelep razgled na
bujne nasade čajevcev, polja in slapove in 25 m visok
slap Ravana, poimenovan po slavnemu kralju Ravanu.
Legenda pravi, da je kralj Šrilanke Ravana ugrabil
princeso in jo skril v jamo za slapom…Po ogledu,
nadaljevanje vožnje do Tissamaharame, transfer do
hotela večerja in nočitev.
10 dan Tissamaharama / Yala /
Galle / Kalutara
Zgodaj zjutraj ( zajtrk nam pripravijo za seboj)

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

se odpravimo do Nacionalnega parka Yala, na severovzhodnem delu otoka, ki je največji narodni park
na Šrilanki in je domovanje mnogih divjih živali:
slonov, leopardov, medvedov, srnjadi in ostalih
manjših vrst sesalcev in več kot 140 vrst ptic. Po
ogledu, nadaljujemo vožnjo za ogled mesta Galle,
nekoč glavnega pristanišča na Šrilanki. Znano je po
izdelovanju ročnih čipk in mogočni trdnjavi Galle,
ki se razprostira na 90 hektarjih. Po ogledu mesta
nadaljevanje vožnje do Kalutare.
Večerja in nočitev v hotelu.
11 dan Kalutara
Po zajtrku imamo dan prost za poležavanje, kopanje in
počitek. Večerja, nočitev v hotelu.
12 dan Kalutara / Colombo
Po zajtrku sledi vožnja do Balapitiye, kjer nas
pričakajo čolni s katerimi se odpravimo na očarljivo
in vznemirljivo vožnjo po reki Madu; njena dva ozka
rokava sta povezana z jezerom Randombe in tvorita
kompleksen sistem mokrišč vključno s 64 otoki
mangrovcev.Po izletu nadaljujemo vožnje do Colomba
na zahodni obali države s cca 1 milionom prebivalcev,
največjega in nabolj razvitega mesta na Šrilanki.
Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
13 dan Colombo
Po zajtrku začnemo z ogledom mesta Colombo. Za
vznemirljivejši dan se bomo na ogledu prevažali s Tuk
tuki in si ogledali: spominsko obeležje Bandarenaike,
Rdečo mošejo, Tempelj Gangaramaya, Bazar Pettah,
Galle Face Green, Park Viharamhadevi, Stari parlament,
Trg neodvisnosti.Povratek v hotel. Večerja in nočitev v
hotelu v Colombu.
14 dan Colombo / polet domov
Po zajtrku v hotelu sledi transfer do letališča in polet
domov.
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ŠRI LANKA “NA IZI”
Nepozabnih

15 dni

Odhodi:

14 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

PROGRAM

1 dan Polet na Šri Lanko Colombo
Zbor na odhodnem letališču in polet v Colombo.
2 dan prihod v Colombo /
Negombo
Prihod na mednarodno letališče v Colombu, kjer nas
pričaka naš avtobus in transfer v hotel v Negombu. V
mestu se nahaja kar nekaj slikovitih katoliških cerkva, v
okolici pa so prelepe plaže s koralnimi grebeni in 50 let
stara ladijska razbitina v kateri so si našle domovanje
številne vrste rib.Večerja in nočitev v hotelu.
3 dan Negombo / Dambulla
Po zajtrku vožnja do mesta Dambulla, kjer si ogledamo
Dambulla tempelj (iz 1.stoletja pr.n.št.), največji
kompleks petih jam na svetu s številnimi kipi Bude.
Stene in stropi jam so okrašeni s freskami iz različnih
obdobij in veljajo za največje antične poslikave na
svetu. Več kot 2000 let so jih domačini uporabljali za
bogoslužje, največja jama pa je dolga preko 50 metrov.
Sledi transfer do hotela v Dambulli večerja in nočitev.
4 dan Dambulla / Polonnaruwa /
Sigiriya / Dambulla
Po zajtrku vožnja do mesta Polonnaruwa, srednjeveške
prestolnice Šrilanke, kjer si bomo ogledali in
občudovali starodavne razvaline in mogočne, iz skal
izklesane kipe Bude. Po ogledu se odpravimo nazaj
v Dambullo in se na poti ustavimo za ogled kamnite
trdnjave Sigiriya iz 5.stoletja n.š., imenovano tudi
“Trdnjava na nebu”, eno izmed znamenitosti Šrilanke,
ki je uvrščena na UNESCov seznam kulturne dediščine.
V trdnjavi, ki jo v stoletjih nikoli niso zavzeli sovražniki,
bomo videli veliko zanimivih fresk in poslušali
zgodbe in legende ter občudovali prekrasen razgled
na pokrajino.Povratek v hotel v Dambulli. Večerja in
nočitev.
5 dan Dambulla / Mathale / Kandy
Po zajtrku obiščemo Jamski tempelj / kompleks v
Dambulli, ki je priljubljena turistična destinacija na

Šrilanki. Jamski kompleks izvira iz 2.st.pr.n.štetjem in
je uvrščen na UNESCO-v seznam kulturne dediščine.
Po ogledu nadaljujemo našo pot do Vrta začimb –
Mathale od koder popoldan prispemo v mesto Kandy,
poslednje kraljeve prestolnice, mesto velikih kraljev
in narodnih junakov, prekrasnih vrtov čajevcev in
različnih začimb, obdan z gorami, jezerom in reko,
na 490 m nadmorske višine. Sprehodili se bomo
skozi mesto in pobrskali po tržnici ali pa se podali po
obrežju jezera. Proti večeru bomo obiskali tempelj v
Kandyju, najpomembenjše svetišče v državi, kjer
hranijo sveto relikvijo – zob Bude. Prisostvovali
bomo tudi večernemu tradicionalnemu čaščenju in
si ogladali kulturni program s tradicionalno glasbo in
plesom.(Za v vstop v tempelj je obvezna dalša obleka
oziroma dolge hlače).Večerja in nočitev v hotelu v
Kandy-ju.
6 dan Kandy / Nuwara Eliya
Po si vzamemo prosto. Lahko se npr. odpravimo
raziskovati prečudovit Kraljevi botanični vrt v Kandyju ( doplačilo ).Sredi dneva se odpravimo proti kraju
Nuwara Eliya in sin a poti v mestu Ramboda ogledamo
Ramboda tempelj, znamenite slapove in tovarno za
predelavo čaja. Po postanku sledi vožnja do mesta
Nuware Eliya, tako imenovano “Malo Anglijo”, ki se
nahaja na hribovitem delu v osrednjem delu Šrilanke .
Večerja in nočitev v hotelu.
7 dan Nuwara Eliya /
Thissamaharama / Izlet V Yalo
Po zajtrku vožnja do Thissamaharama kjer se
nastanimo v našem hotelu. Popoldan pa se odpravimo
do nacionalnega parka Yala, kjer sledi večerni safari
z džipi in kjer si bomo ogledali domovanje mnogih
divjih živali: slonov, leopardov, medvedov, srnjadi in
ostalih manjših vrst sesalcev ter več kot 140 vrst ptic.
Po ogledu parka povratek v hotel v Thissamaharami.
Večerja in nočitev v hotelu.

8 dan Thissamaharama /
Kalutara
Po zajtrku se odpeljemo proti mestu Kalutara kjer
se namestimo v našem hotelu in imamo preostanek
dneva prost za počitek, poležavanje na plaži,
samostojno raziskovanje okolice ali individualne izlete.
Večerja in nočitev v hotelu.
9 dan Kalutara / prosto za oddih
Po zajtrku prosti dan za počitek, poležavanje na plaži,
samostojno raziskovanje okolice ali individualne izlete.
Večerja in nočitev v hotelu.
10 dan Kalutara / prosto za oddih
Po zajtrku prosti dan za počitek, poležavanje na plaži,
samostojno raziskovanje okolice ali individualne izlete.
Večerja in nočitev v hotelu.
11 dan Kalutara / prosto za oddih
Po zajtrku prosti dan za počitek, poležavanje na plaži,
samostojno raziskovanje okolice ali individualne izlete.
Večerja in nočitev v hotelu.
12 dan Kalutara / prosto za oddih
Po zajtrku prosti dan za počitek, poležavanje na plaži,
samostojno raziskovanje okolice ali individualne izlete.
Večerja in nočitev v hotelu.
13 dan Kalutara / prosto za oddih
Po zajtrku prosti dan za počitek, poležavanje na plaži,
samostojno raziskovanje okolice ali individualne izlete.
Večerja in nočitev v hotelu.
14 dan Kalutara / Colombo
Po zajtrku sledi vožnja do glavnega mesta Colombo. Po
prijavi v hotelu se odpravimo na raziskovanje in ogled
mesta, ki združuje staro kolonialno in nove moderne
arhitekturo in si ogledamo: spominsko obeležje
Bandarenaike, Rdečo mošejo, Tempelj Gangaramaya,
Bazar Pettah, Galle Face Green, Park Viharamhadevi,
Stari parlament, Trg neodvisnosti, Colombo muzej….
Povratek v hotel in nočitev v Colombu.
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15 dan Colombo / polet domov
Po zajtrku v hotelu sledi transfer do letališča in polet
domov.

» DOLŽINA POTOVANJA:
14 noči / 15 dni
» NASTANITEV:
Hoteli
» PREVOZ:
Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO
POTNIKOV:
2 osebi
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HIŠA POTOVANJ ALI HIŠA KJER SO DOMA POTOVANJA.

Kljub temu, da smo kot podjetje relativno novi na trgu, do vas pristopamo kot tim ustvarjalcev in izvajalcev turističnih programov, predvsem pa vodnikov z dolgoletnimi izkušnjami. Že vrsto let potujemo in organiziramo potovanja in “ture” za ljudi po vsem svetu in radi odkrivamo skrite dragulje in kotičke sveta. Zato menimo, da imamo občutek, kaj
ponuditi in kako organizirati potovanje samo, da naši potniki odnesejo čim več od potovanja na čim lažji način. Kot smo že zapisali, naše geslo ni ‘iz vaših denarnic v naše žepe’!
Vsa potovanja so skrbno premišljena z namenom, da na vsakem potovanju doživite največ kot je mogoče in da vam na koncu ostanejo prijetni spomini in izkušnjese tako čim
manj ali pa skoraj nič ne ukvarjamo z logistiko samo, ki ponavadi vzame ogromno časa in energije.
Na naših turah vas namreč ne vodimo samo od ene znamenitosti do druge, temveč so naši programi pripravljeni tako, da vam nudimo najbolj poglavitno – izkušnjo same dežele v kateri
potujemo.Velik poudarek,pa je na naših vodnikih, vodjih skupin ali spremljevalcih in seveda lokalnih vodnikih,kisovrhunskousposobljeniin poznavalcipodročij,kijih vodijo in kodervodijo.
Ogromno pa nam pomeni tudi vaše udobje potovanja z nami. In zato so naše ture narejene tako, da se »premikamo« z lokacije na lokacijo s privatnimi avtobusi in šoferjem,
uporabljamo letalo, kjer koli je mogoče in se tako čim manj ali pa skoraj nič ne ukvarjamo z logistiko samo, ki ponavadi vzame ogromno časa in energije.
Zavedamo se tudi, da je včasih želja potovati v manjši skupini. Tudi to vam omogočimo. In to s privatnim vodnikom, če je želja (skupine min. 6 oseb), ali pa samo s privatnim
šoferjem ( pri določenih programih od 2 osebi naprej ). Najbolj poglavitna zadeva v naši hiši pa je, da: kjer koli potujete z nami, vam 24/7 poskušamo ponuditi pomoč tako iz
centrale, kot na terenu samemu, če je le to mogoče, uresničljivo in izvedljivo.Pa naj bo gornje napisano dovolj za začetek našega spoznavanja.
Pokličite nas, pišite nam, ali nas obiščite in pogovorili se bomo o vsem kar vas zanima, ter vam ponudili najboljšo možno rešitev za vaše naslednje potovanje.

Vaš kolektiv Hiše potovanj
Skupinska potovanja
Isti programi različne prilagoditve. Tako nekako bi se lahko glasil eden izmed naših sloganov. Vsi naši programi so prvenstveno prilagojeni večjim skupinam z vodnikom, in tudi osnovne kalkulacije so narejene na minimalno število potnikov v skupini (14
do 20 oseb – odvisno od destinacije). Vendar nikakor ne zanemarjamo ostalih naših strank: družine z manjšimi otroki, manjše skupine, individualni potniki, itd. Tako imamo vodenje predvideno že za skupine od 5 – 7 potnikov ( odvisno od destinacije
), prilagojene programe za družine z manjšimi otroki, prilagojene programe za starejše in osebe s posebnimi potrebami, itd.
Skupinska potovanja z otroki
Kot že napisano, posvečamo posebno skrb našim malim potnikom. Tako je več kot polovica naših programov primerna za potovanje z manjšimi otroki, po drugi strani pa tudi pripravljamo posebne programe, na kar največ naših destinacijah, za katere
bodo razpisani datumi, ki bodo najbolj primerni prav za naše najmlajše in njihove starše.
Poslovna potovanja
V vsej naglici, ki jo danes doživljamo v poslovnem svetu, si je včasih nemogoče vzeti čas in se še dodatno obremenjevati z rezervacijo hotelov, letalskih kart, rezervacijo vozil in podobno. Zato smo tu mi, da vam pomagamo, in da vam z mrežo naših
partnerjev po svetu ponudimo najbolj optimalen servis, ki ga potrebujete na vašem poslovnem potovanju.
Individualna potovanja
Zapisali smo že: isti programi, različne prilagoditve. In tako tudi mislimo. Tako se lahko odločite za individualno potovanje ( do 4 osebe ) po našem programu. Pri vseh aranžmajih, ki jih štejemo za individualne, imate na določenih destinacijah že
vključen privatni prevoz s šoferjem in lokalne vodnike, ki delujejo pod našim okriljem. Ravno tako hotele in vodene oglede. Edino kar izpustite, je naš hišni vodnik in več ljudi s katerimi bi potovali. Vsi servisi in ostale ugodnosti, pa so lahko enaki, kot
na potovanju v skupini. Seveda pa nam lahko zaupate vaše želje in program popolnoma prilagodimo vam.
Kraljevski tretma
Pravijo: kupec je kralj. In naše stranke so za nas kraljice in kralji. A kraljevski tretma, ki ga ponujamo, je končna pika na “I” vašim željam in potrebam. Tako, da: če želite biti nastanjeni v posebnih hotelih z nadstandardno namestitvijo , želite imeti na
poti posebno udobje, leteti v višjem razredu, imeti na poti lastnega šoferja in višji razred avtomobila, ter potrebo po osebnem strežniku in asistentu, ali pa če imate kakšno popolnoma drugo posebno željo, je za vas naš “Kraljevski tretma” prava izbira.
Omejitev praktično ni. Meja je lahko le lastna domišljija.
Invalidom prijazna potovanja
Zavedamo se, da so med nami ljudje, ki imajo omejitev v svoji mobilnosti in gibalnih sposobnostih, imajo pa prav tako željo potovati. Zato smo pripravili kar nekaj programov, ki so prilagojeni tovrstnim strankam. In smo na to ponosni, saj želimo, da
gredo z nami na potovanje tudi oni, in da omejena gibalna sposobnost ni ovira za potepanje po svetu. Sploh pa ne v današnjem času.
Starejšim prijazna potovanja
Leta niso pomembna, pravi pregovor in neka stara pesem. In s tem se v naši hiši popolnoma strinjamo. Zato vedno pravimo, da ni pomembna kakšna je starost potnika, pomembna je želja po novem, po življenju, po potovanjih… A smo vseeno pripravili
programe, ki so še posebej prilagojeni starejšim, ki si želijo morda malo več časa za določene oglede, malo manj zgoščenosti v potovanju samem, in pa morda družbe svojih vrstnikov.
MICE
M – meetings – poslovna, gospodarska srečanja
I – incentives – motivacijska potovanja
C – congresses / conventions – kongresi, konvencije
E – exhibitions / events – razstave, sejmi / prireditve
Tisti, ki se ukvarjajo s to hitro se razvijajočo turistično dejavnostjo že vedo za kaj gre. Glede na naše izkušnje, ki jih imamo preko naše blagovne znamke IndoEuropean Travels, in preko katere delujemo v Indiji za indijski trg in klientelo, smo si nabrali
ogromno izkušenj v tej branži in menimo, da smo pravi naslov za vas.
Letalske karte
Ste si že sami organizirali počitnice, potovanje ali poslovno potovanje in potrebujete le pomoč pri rezervaciji ali rezervacijo letalske karte. Potem ste na pravem naslovu.
Glede na mrežo partnerjev, ki jih imamo, vam uredimo najbolj ugodne in optimalne lete in letalske povezave.
Hotelske rezervacije in ostale nastanitve
Pot je začrtana, letalske karte so rezervirane, a potrebujete nastanitev. Hotel z določenim številom zvezdic, bungalov, apartma, kočo na plaži, sobo v hostlu, itd., itd. Z mrežo partnerjev, ki jo imamo po celem svetu, vam najdemo najboljšo opcijo
nastanitve, ki si jo želite.
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