MAGIČNA ŠRI LANKA in 3x SAFARI – 2021

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 v Negombu.*/**
* Ob prihodu bo v hotelu opravljen test PCR. Potniki morajo ostati v svoji hotelski sobi, dokler ne
dobijo rezultatov PCR testa.
** Dostop do restavracije in drugih javnih prostorov v hotelu ne bo dovoljen dokler potniki ne
dobite rezultatov PCR testa, rezultati pa morajo biti negativni. Vso hrano in pijačo si je možno
naročiti v sobo.
3. DAN - NEGOMBO
Po zajtrku prosto do pridobitve PCR testa.*/**
Večerja in nočitev v hotelu v Negombu.
* Potniki morajo biti v hotelski sobi, dokler ne bodo pridobljeni rezultati PCR testa. Pridobitev testa
traja približno 24-48 ur, vendar je v naše primeru to max. 24 ur, saj imamo kot uveljavljena
agencija prioriteto.
**Dostop do javnih hotelskih površin ni dovoljen, dokler ne dobimo rezultatov testa, ki mora biti
negativno. Vso hrano in pijačo si je možno naročiti v sobo.
4. DAN - NEGOMBO / SIGIRIYA / HABARANA
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 do mesteca Habarana.
Večerja in nočitev v hotelu v Habarani.
5. DAN - HABARANA / POLONNARUWA / KAUDULLA / HABARANA
Po zgodnjem zajtrku se začne naš izlet do Polonnaruwe in narodnega parka Kaudulla.
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 kjer
uživamo v večernem safariju z džipi in si pobliže pogledamo slone, leoparde, medvede in ostalo

naravno bogastvo parka.
Po ogledu sledi večerni povratek v Habarano.*
Večerja in nočitev v hotelu v Habarani.
* Med 5. in 7. dnevom bo opravljen 2. PCR test s strani mobilne enote v sodelovanju s pooblaščenim
ponudnikom namestitve. Na rezultate 2. testa, ki jih dobimo v 24-ih ureh ni potrebno čakati v
hotelu, ampak lahko nadaljujemo s turo.
6. DAN - HABARANA / ANURADHPURA / HABARANA
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.
Spoznamo se s starodavnimi samostani in pomembnimi zgodovinsko – arheološkimi najdbišči
in če bo v času našega potovanja možno, si seveda ogledamo najstarejše drevo na svetu – Sri
Maha Bodhi*
Po ogledu in raziskovanju mesta sledi naš povratek v Habarano.
Večerja in nočitev v hotelu v Habarani.
* Upoštevati je potrebno, da po novih vladnih smernicah obisk drevesa »Sri Maha Bodhi« zaenkrat
ni dovoljen. Če bo v času našega potovanja drugače in bo obisk dovoljen, ga bomo seveda obiskali.
7. DAN - HABARANA / KANDY
Po zajtrku se odpravimo v mestece Kandy – poslednjo kraljevo prestolnico, mesto velikih kraljev
in narodnih junakov.
Po prihodu v Kandy se prijavimo v hotel.
Po prijavi v hotel se sprehodimo skozi mesto, pokajkujemo po tržnici ali pa se podamo do
obrežja jezera. Vmes pa obiščemo Peradeniya botanični vrt, ki se nahaja v Centralni provinci
Šrilanke 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.
Povratek v hotel.
Večerja in nočitev v hotelu v Kandy-ju.
8. DAN - KANDY
Po zajtrku se odpravimo na raziskovanje in ogled templja v Kandyju – najpomembnejšega
svetišča v državi, kjer hranijo sveto relikvijo – zob Bude. Obisk templja je zaenkrat dovoljen le
vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) od 11.30 do 13.30. Ob vikendih obisk ni dovoljen.*
Po ogledu sledi povratek v hotel in prosto za individualne aktivnosti.
Večerja in nočitev v Kandyju.
*Če bo v času našega potovanja zopet možno (kar zaenkrat ni), si bomo po ogledu templja ogledali
še Tradicionalni kulturni program in zvečer prisostvovali tudi večernemu tradicionalnemu čaščenju
– Thewawa. (Za v vstop v tempelj je obvezna daljša obleka oziroma dolge hlače).

9. DAN - KANDY / NUWARA ELIYA
Po zajtrku sledi transfer do Nuwara Eliye. Mesto se nahaja na hribovitem delu v osrednjem delu
Šrilanke in je znano po pridelavi izvrstnega čaja, lepo ohranjeni arhitekturi iz kolonialnih časov
in prekrasni pokrajini.
Po prihodu v Nuware Eliyo sledi prijava v hotel in prosto za samostojne aktivnosti.
Večerja in nočitev v Nuware Eliyi.*
*Če bo v času našega potovanja zopet možno (kar zaenkrat ni), sledi transfer do železniške postaje
v Kandy-u od koder se odpravimo na slikovito vožnjo z vlakom skozi ozke predore, med plantažami
Ceylonskega čaja in med gorami, poraščenimi z bujno vegetacijo do Nanu Oye in nato po prihodu z
vlakom v Nanu Oye sledi avtobusni transfer do mesta Nuwara Eliya.
10. DAN - NUWARA ELIYA / YALA
Po zajtrku se z našim privatnim avtobusom odpravimo na naše nove pustolovščine – v Narodni
Park Yala na severo-vzhodnem 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 prihodu sledi prijava v Glamping in čas za osvežitev. Po krajšem počitku pa se odpravimo na
naš popoldansko/večerni safari v NP Yala.
Po zaključku safarija sledi večerja in nočitev v Yali.
11. DAN - YALA / AHANGAMA
Po zelo zgodnjem zajtrku, se odpravimo na nova doživetja in naš jutranji safari v Narodnem
parku Yala.
Po zaključku safarija pa nas pot ponese proti naši novi postojanki – obmorskem mestecu
Ahangama, na obali Indijskega oceana.
Večerja in nočitev v hotelu v Ahangami.
12. DAN - AHANGAMA
Po zajtrku prosti dan za počitek, poležavanje na plaži, samostojno raziskovanje okolice ali
individualne izlete.*/**
Večerja in nočitev v hotelu v Ahangami.
* Kar bo v času našega potovanja možno izvesti glede na ukrepe in dovoljenja.
** Če bo v času našega potovanja zopet možno (kar zaenkrat ni), obiščemo tudi trdnjavo in
mestece Galle (proti doplačilu)
13. DAN - AHANGAMA / COLOMBO
Po zajtrku sledi vožnja do glavnega mesta Colombo kjer zaradi ukrepov sledi avtobusni ogled
mesta in njegovih znamenitosti od koder se odpravimo proti našemu hotelu.*
Po prijavi v hotelu prosto za samostojne aktivnosti.
Večerja in nočitev v Colombu.
* Če bo v času našega potovanja zopet možno (kar zaenkrat ni), se seveda odpravimo na
podrobnejše raziskovanje in ogled mesta, ki združuje staro kolonialno in nove moderno arhitekturo
in si ogledamo: spominsko obeležje Bandarenaike, Rdečo mošejo, Tempelj Gangaramaya, Bazar

Pettah, Galle Face Green, Park Viharamhadevi, Stari parlament, Trg neodvisnosti, Colombo
muzej….
14. DAN - COLOMBO / polet domov
Po zajtrku v hotelu sledi transfer do letališča in polet domov kamor prispemo predvidoma
naslednji dan (odvisno od urnika poleta iz Colomba proti Evropi.)*
* Če bo možno, bomo seveda uredili letalsko karto, ki nam bo omogočala prihod na Evropsko
letališče že 14. dan. V nasprotnem primeru bo čas prihoda 15. dan.)

Cena aranžmaja:
1.740,00 eur / osebo – 3.480,00 eur / 2 odrasli osebi ( pri 24 prijavljenih odraslih potnikih ) v
1x dvoposteljni sobi
Cena – Letalska vozovnica:
640,00 eur / osebo – (Cena letalske vozovnice je okvirna na dan 05.03.2021, saj nismo
naredili nobenega pre-bookinga ali rezervacije. Cena je za let iz Zagreba.)
Plačilni pogoji:
-

Prijavnina:
•

-

50% cene na dan prejema predračuna

Dokončno plačilo potovanja:
•

50% cene 25 dni pred odhodom

Odgovorni organizator potovanja je Hiša potovanj d.o.o.
Za vse informacije nas lahko pokličete na 01 421 0555 ali nam pošljete sporočilo na
avioborza@siol.net.

Cena vključuje:
-

Certificirane namestitve po programu

-

Certificirane namestitve v 3* & 4* hotele in v certificirani glamping (Yala)

-

12x Zajtrk

-

12x Večerja

-

Vodnik/spremljevalec s strani Hiše Potovanj

-

Certificirani lokalni vodniki

-

Izleti / ogledi po programu

-

Vstopnine na izletih / ogledih po programu

-

Večerni SAFARI v NP Kaudulla

-

Večerni SAFARI v NP Yala

-

Jutranji SAFARI v NP Yala

-

Privatni avtobusni transferji

-

Parkirnine in Cestnine

-

2 steklenici vode na dan

-

2x PCR test na Šri Lanki

-

Zavarovanje COVID-19 na Šri Lanki

-

Organizacija potovanja

V ceni ni vključeno / doplačila:
-

Kosilo 2. dan (čakanje na rezultat PCR testa – doplačilo 22,00 USD

-

Ostali obroki, ki niso omenjeni v programu (npr. malica, kosila)

-

Pijača in prigrizki

-

Hotelski Mini bar

-

Letalska karta SLO-SRI LANKA

-

Prevoz na/z letališče/a - EU

-

Nošenje prtljage

-

Napitnine

-

Stroški vize

-

Zavarovanje letalske karte (lahko vam uredimo mi – Zavarovalnica Triglav)

-

Zavarovanje potovanja (lahko vam uredimo mi – Zavarovalnica Triglav)

-

Zdravstveno zavarovanje za tujino (lahko vam uredimo mi – Zavarovalnica Triglav)

-

Možni taxi transferji

-

Možni transferji, ki niso omenjeni v programu

-

Osebni izdatki

-

Doplačilo za aktivnosti na izletih, ki niso vključeni v ceno programa

-

Stroški telefonskih pogovorov

-

Hotelske / Mestne takse

-

LETALSKA KARTA – EU / Colombo ( JAR ) / EU. Če ureja letalske karte Hiša Potovanj d.o.o.,
bo predvideni odhod iz Zagreba – oz. iz letališča, s katerega dela bomo dobili najbolj
ugodne karte in let ( cena je odvisna od števila potnikov in datuma rezervacije karte –

cena bo znana po konkretnem povpraševanju s strani potnika (potnikov) ob dnevu
povpraševanja..
Potnik si lahko letalsko karto uredi tudi sam, vendar mora biti na končnem zbornem
mestu na letališču v Colombu najkasneje ob uri, ki jo določi Hiša Potovanj d.o.o., zaradi
skupinskega začetka potovanja.
-

Kakršnakoli storitev, ki ni jasno napisana v programu

DODATNE OPOMBE:
-

Ponudba je narejena na odhod 10.05.2021. V primeru, da se datum ne zapolni z
minimalnim številom potnikov, lahko organizator potovanja potnike prestavi na drug
datum ali odpove potovanje.

-

Cena v ponudbi je kalkulirana na 24 odraslih potnikov v skupini.

-

Najmanjše število potnikov v skupini, kjer Hiša potovanj še izvede potovanje je 10
odraslih potnikov.

-

V primeru manjšega ali večjega števila odraslih potnikov kot je navedeno v ponudbi, je
predvidena cena za odraslega potnika v dvoposteljni sobi sledeča:
•

24 odraslih potnikov - 1.740,00 eur / osebo

•

23 oseb – 1.747,00 eur

•

22 oseb – 1.754,00 eur

•

21 oseb – 1.761,00 eur

•

20 oseb – 1.769,00 eur

•

19 oseb – 1.834,00 eur

•

18 oseb – 1.844,00 eur

•

17 oseb – 1.855,00 eur

•

16 oseb – 1.867,00 eur

•

15 oseb – 1.881,00 eur

•

14 oseb – 1.991,00 eur

•

13 oseb – 2.009,00 eur

•

12 oseb – 2.030,00 eur

•

11 oseb – 2.056,00 eur

•

10 oseb – 2.086,00 eur

O številu potnikov in o posledičnem morebitnem povišanju ali zmanjšanju cene zaradi
manjšega ali večjega števila potnikov, kot je predvideno v ponudbi, bo organizator
potovanja preostale potnike obvestil vsaj 25 dni pred odhodom.

-

Odpoved s strani organizatorja - PROGRAM: MAGIČNA ŠRI LANKA in 3x SAFARI – 2021:
•

-

Organizator lahko delno ali popolnoma odstopi od programa, če pred ali med
njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih
celo preprečiti. Potovalna agencija Hiša potovanj d.o.o. ima pravico do odpovedi
potovanja, če se nanj ni prijavilo minimalno število potnikov, ki je razpisano. V teh
primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode
kupcem ter jim vrne celoten vplačani znesek. Hiša potovanj d.o.o. lahko potniku
ponudi nadomestno potovanje. V tem primeru se vsa dotedanja plačila prenesejo na
nadomestno potovanje.

Odpoved s strani potnika - PROGRAM: MAGIČNA ŠRI LANKA in 3x SAFARI – 2021:
•

Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Organizator ima v
takšnem primeru pravico do obračuna stroškov zaradi odpovedi. Višina je odvisna od
roka, v katerem je potnik odpovedal udeležbo in je določena z naslednjo tabelo:
o od 60 do 55 dni pred odhodom - 5% aranžmaja
o od 54 do 50 dni pred odhodom - 10% aranžmaja
o od 49 do 45 dni pred odhodom - 30% aranžmaja
o od 44 do 40 dni pred odhodom - 40% aranžmaja
o od 39 do 35 dni pred odhodom - 50% aranžmaja
o od 34 do 26 dni pred odhodom - 80% aranžmaja
o od 25 do 0 dni pred odhodom - 100% aranžmaja

•

Če potnik ne pride na odhodno mesto (»no show«) ali potovanje odpove na dan
začetka potovanja ali celo po njegove začetku, ga Hiša potovanj d.o.o. bremeni za
celotno vrednost aranžmaja.

•

Če se potnik znotraj 60 dni od dneva začetka potovanja odloči za drug termin ali
drugo potovanje potovalne agencije Hiša potovanj d.o.o., se dotedanja vplačila
preknjižijo na nov termin oz. novo potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo
morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja.

•

Če potnik znotraj 60 dni od dneva začetka potovanja najde zamenjavo, zaračunamo
penale, ki nam jih ob pozni spremembi imena zaračunajo partnerji.

COVID-19 opombe:
Potovanje na Šri Lanko je sedaj končno možno in sicer pod pogoji in smernicami, ki jih najdete v
razdelku “VARNOSTNE SMERNICE, POGOJI in PREVIDNOSTNI UKREPI za potovanje na Šri
Lanko“.
Organizator potovanja si v primeru naknadnih omejitev pridružuje pravico za odpoved
potovanja ali prestavitev na drug datum oz. lahko od potnikov zahteva dodatna potrdila, ki bi
bila priporočena s strani slovenskih ali šrilanških državnih organov ( strošek morebitnih
dodatnih potrdil ali testiranja je na strani potnika). V primeru kakršnih koli dodatnih stroškov
zaradi morebitne kakršne koli restrikcije potovanja na Šri Lanko, si organizator potovanja
pridržuje pravico do povišanja cene.
Priporočamo, da redno spremljate našo spletno stran in navodila slovenskih in šrilanških
državnih organov.
I. VARNOSTNE SMERNICE, POGOJI in PREVIDNOSTNI UKREPI za potovanje na Šri Lanko:
1. Kdo lahko obišče in izda vizumske formalnosti:
•

Vse narodnosti so dobrodošle in vse vrste popotnikov: skupinska potovanja, družine,
posamezniki.

•

Vsi potniki za vstop potrebujejo veljavni vizum.

•

Vizum se izdaja za dobo 30 dni z možnostjo podaljšanja do 6 mesecev po prihodu.

•

Trenutno se razmišlja tudi o nadaljnji sprostitvi ukrepov za goste, ki želijo daljše bivanje –
petletni vizumi za večkratni vstop, vendar z največ 6 mesečnimi bivanjem v enem kosu.

•

Spletni vizum je mogoče dobiti na naslednjem spletnem mestu
http://www.eta.gov.lk/slvisa/ .

•

Taksa za “on-line” vizume znaša 35 USD.

2. Podatki, potrebni za prošnjo za izdajo vizuma:
•

Podrobnosti rezervacije o potovanju v Certificirani Namestitvi (“Safe & Secure” Level 1) s
strani državnih organov oz. itinerar potovanja po Šri Lanki, ki ga pridobite s strani vaše
turistične agencije.

•

Povratna letalska vozovnica

•

Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju za tujino

•

Referenčna koda o plačanih 2 PCR testih in zavarovanju COVID-19 (“COVID-19 Insurance
Cover”)

3. Namestitve, potrebni formularji in zavarovanje COVID-19:
•

Neodvisna strokovna komisija vlade Šri Lanke izvaja izbor ponudnikov nastanitev, ki so
uvrščeni na listo Certificiranih ponudnikov namestitev (“Safe & Secure” Level 1) in
objavljeni na spletni strani šrilanške Turistične zbornice. Bivanje je možno samo pri
Certificiranih ponudnikih namestitev (“Safe & Secure” Level 1).

•

Vsi potniki morajo pred prihodom na Šri Lanko izpolniti obrazec soglasja stranke “The
Client consent Form “, ki vam ga posreduje turistična agencija s katero potujete in
katerega izponjenega in podpisanega vrnete agenciji s katero potujete in ga le ta
posreduje ustrezni vladni ustanovi na Šri Lanki (za dojenčke/otroke izpolnijo starši oz.
skrbniki).

•

Vsi potniki morajo pred vkrcanjem izpolniti obrazec zdravstvene izjave “Health
Declaration form”, ki vam ga posreduje turistična agencija s katero potujete in katerega
predložite ob vstopu v Šri Lanko na “Immigration office” (za dojenčke/otroke izpolnijo
starši oz. skrbniki).

•

Vsi potniki (vključno z otroki od 12 leta starosti dalje) morajo vnaprej kupiti obvezno
šrilanško zavarovalno kritje COVID-19 (“COVID-19 Insurance Cover”) v višini 12 USD (kritje
50.000 USD, veljavno za en mesec) ,ki je v našem primeru vključeno v ceno.

4. Potrdilo o negativnem testu na Covid-19 PCR:
•

Pred vkrcanjem na letalo in ob prihodu na Šrilanko je potreben negativen Covid-19 PCR
test.

•

Test ne sme biti starejši od 72 ur pred vkrcanjem.

5. Ob prihodu na Šrilanko:
Na letališču bodo vzpostavljeni visokointenzivni sanacijski ukrepi za vsa območja in osebje, kot
je navedeno spodaj:
•

Karantene ob prihodu ni, razen če se ne odkrijejo simptomi pri potniku (potnikih).

•

Vsi potniki razen otrok do 12 leta starosti morajo na Šri Lanki opraviti dodatne PCR teste (
v našem primeru 2 PCR testa).

•

Ob prihodu v naš hotel v Negombu bo narejen zahtevani 1. Covid-19 PCR test s strani
državnega zdravstvenega osebja. 1. PCR test je vključen v ceno.

•

Trenutno traja 24 ur za prejem rezultatov testa na katerega počakamo v našem
certificiranem hotelu v Negombu.

•

V našem primeru, ko je tura dolga 13 noči/14 dni bo med 5. in 7. dnevom zopet opravljen
2. PCR test s strani mobilne enote v sodelovanju s pooblaščenim ponudnikom

namestitve. Na rezultate 2. testa, ki jih dobimo v 24-ih ureh ni potrebno čakati v hotelu,
ampak lahko nadaljujemo s turo. Tudi 2. PCR test je vključen v ceno.
•

Potniki, ki bivajo več kot 14 dni dni, bodo morali med bivanjem opraviti tudi tretji test.
Čeprav je to morda neprijetno, je ključnega pomena, za vašo zaščito in zaščito vseh okoli
vas ter tudi sami domačinov. ( V našem primeru tega testa ni)

•

V primeru pozitivnega rezultata Covid-19 PCR bo odrejena karantena v določenem hotelu
ali hospitalizacija – odvisno od podrobnosti in težavnosti primera. Če bodo odkriti
simptomi pri potniku, je predvidena 14-dnevna karantena, za katero stroške krije stranka
sama oz. jo krije obvezno šrilanško zavarovalno kritje COVID-19 – glej točka 3. (“COVID-19
Insurance Cover”).

6. Premikanje po Šrilanki:
•

Za zagotavljanje varnosti, se je potrebno pred prihodom dogovoriti za prevoz pri
Certificiranem ponudniku nastanitve, ki vam uredi prevoz do vaše namestitve oz. pri
turistični agenciji s katero sodelujete.

•

Javnega prevoza se ne sme uporabljati.

•

Določena turistična mesta, znamenitosti (kulturni) dogodki so ta trenutek zaradi
varnostnih protokolov in ukrepov zaprta oz. ni možen ogled, med drugim:
o Hiriwadunna village
o Sri Maha Bodhi Tree
o Matale Spice garden
o Traditional cultural show
o Kandy to Nanu Oya Train Ride
o Ella and sights there
o Galle Fort & Town
o Dambulla
o Colombo

V primeru, da bo za zgoraj opisana turistična mesta/znamenitosti v času našega bivanja na Šri
Lanki zopet omogočen ogled, bomo tudi mi našim potnikom omogočili ogled le teh kot dodatni
izlet (proti doplačilu).
II. CEPLJENJE:
Za to potovanje ni obveznih cepljenj.

