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Šrilankas tējas takas
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29.septembris – 10.oktobris
Šrilanka jeb Ceilona kā to sauca agrāk, tējas dzimtene un sala Indijas okeānā. Bagāta ar dzīvo dabu,
pārsteidzošiem tempļiem, Budisma mantojumu un sirsnīgiem cilvēkiem. Ceļojuma laikā iepazīsim
dabas takas, dzīvnieku valsti, izgaršosim Ceilonas tēju un apbrīnosim Šrilankas zvaigznes safīru un
mēness akmeņus.

Ieteikumi:
-

Nepieciešama vidēja fiziska sagatavotība ar vēlmi staigāt

-

Gatavoties karstam un mitram laikam, kalnos vēsāks

-

Mēdz būs ass vietējais ēdiens ar kariju

-

Ceļojuma laikā iespējamas ajūrvēdu masāžas

1. DIENA. CETURTDIENA. 29.09. RĪGA–STAMBULA- KOLOMBO
Ceļs uz Šrilanku

 17:45 tikšanās Rīgas lidostā, 19:45
01:55

Stambula, Turkish airlines  2h 55min

Rīga ___ 22:40

Stambula ___ 15:15

Kolombo, Turkish airlines  10h 50min

Plkst. 17:45 tikšanas Rīgas lidostā, lidojums Rīga–Stambula, pēc lidojums uz Kolombo.

2. DIENA. PIEKTDIENA, 30.09. KOLOMBO
Ierašanās Ceilonā



-/-/V

Pēcpusdienā ap 15:15 ierodamies Šrilankas galvaspilsētā Kolombo.
Brauciens un iekārtošanās viesnīcā pie okeāna ārpus Kolombo pilsētas.
Vakars jau pie Indijas okeāna ar pirmajām Šrilankas dabas ainavām. Pirmo
vakaru veltām aklimatizācijai un noskaņojamies uz pozitīviem notikumiem.
Nakts viesnīcā pie Kolombo . Dienā~ 40 km.

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Tālrunis: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv
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3. DIENA. SESTDIENA, 01.10. KOLOMBO-PINNAVALA - DAMBULLA
Ziloņu



B/-/V

Pēc brokastīm viesnīcā dodamies uz Kelanijas templi, ko pats viņa gaišība Budda ir
apmeklējis. Nākamo apmeklēsim Pinavellas ziloņu patversmi un uzzināsim ko
jaunu par Šrilankas ziloņiem. Tālāk cēļš mūs vedīs kalnā augšā uz Dambulas alu
tempļu mistēriju. Nakts dabas parka ieskautā viesnīcā pie Dambulas.
Nakts viesnīcā pie Dambullas. Dienā~ 190 km.

4. DIENA. SVĒTDIENA, 02.10. DAMBULLA- SIGĪRIJA - POLONNARUVA
Sigīrijas klints



B/-/V

Brokastis viesnīcā un Sigīrijas klints apmeklējums. Polonnaruva bija Šrilankas
otrā galvaspilsēta, vēl viena pasaules mantojuma vieta. Pēcpusdienas aktivitātēs
ietilpst safari ar džipu Kaudullas nacionālajā parkā. Vakariņas un iekārtošanās
viesnīcā.
Nakts viesnīcā Sigīrijā. Dienā~ 120 km.

5. DIENA. PIRMDIENA, 03.10. SIGĪRIJA - KANDI
Ceilonas garšvielas



B/-/V

Brokastis viesnīcā un dosimies uz batikas darbnīcu un garšvielu dārzu.
Turpinājumā līkumainais ceļš mūs vedīs uz Kandi pilsētu, kas visilgāk
saglabāja neatkarību pret iekarotājiem. Mahayawa kapsētas
apmeklējums kur apglabāts Ceilonas tējas tēvs Dž. Teilors.
Reģistrējieties vakariņām un nakšņošana viesnīcā Kandi.
Nakts viesnīcā Kandi. Dienā~ 100 km.

6. DIENA. OTRDIENA, 04.10. KANDI – UDAVATTA KELE PARKS
Šrilankas dārgakmeņi



B/-/V

Brokastis viesnīcā un dodamies uz budistiem ļoti svarīgo Budas zoba
templi, kur zobs tiek glabāts un izrādīts īpašās reliģiskās ceremonijās.
Turpinājumā Udawatta Kele dabas parks un dārgakmeņu ieguves
muzeja apmeklējums ar iespēju iegādāties Šrilankas dārgakmeņus.
Vakarā kultūras izrāde un vakariņas.
Nakts viesnīcā Kandi. Dienā~ 90 km.

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
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7. DIENA. TREŠDIENA, 05.10. KANDI – LOOLKANDURAS TĒJAS REĢIONS
Iepazīstam slaveno tēju



B/-/V

Brokastis viesnīcā un brauciens pa gleznainu ceļu gar maziem hinduistu
tempļiem uz Šrilankas pirmo tējas plantāciju. Pastaiga pa tējas
laukiem līdz Dž. Teilora akmens krēslam, tajā sēžot viņš esot kalis plānus
Ceilonas tējas nākotnei. Pa ceļam apmeklēsim zīda veikalu.
Nakts viesnīcā Kandi. Dienā~ 100 km.

8. DIENA. CETURTDIENA, 06.10. KANDI – NUVARA ELIJA
Dārzi un tējas



B/-/V

Pēc brokastīm apmeklēsim Peradenijas karalisko botānisko dārzu.
Pēcpusdienā brauciens pa skaistu ceļu uz Labookellie tējas fabriku,
iepazīsim vēl arī šos Ceilonas tējas laukus. Brauciens pa gleznainu ceļu
Nuvara Elijas virzienā.
Nakts viesnīcā Nuvara Elijā. Dienā~ 130 km.

9. DIENA. PIEKTDIENA, 07.10. NUVARA ELIJA - HORTON NACIONĀLAIS PARKS
Šrilankas daba



B/-/V

Agri no rīta dodamies uz Horton Plains nacionālo parku, lai redzētu
saullēktu. Pastaiga pa parka dabas takām kur redzēsim savvaļas
rododendrus un ūdenskritumu. Turpinājumā dodamies caur kalniem un
tējas plantācijām uz Mlesnas tējas centru. Ceļš ved Indijas okeāna
virzienā, sasniegsim viesnīcu, atpūtīsimies un baudīsim pludmali.
Reģistrēšanās viesnīcā un vakariņas.
Nakts viesnīcā pie okeāna. Dienā~ 240 km.

10. DIENA. SESTDIENA, 08.10. BERUVALA
Atpūta pie Indijas okeāna

Brīva diena pie Indijas okeāna.



B/-/V

Iespējamas papildus aktivitātes vai atpūta.
Nakts viesnīcā pie okeāna.

Marko Polo ceļojumi
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11. DIENA. SVĒTDIENA, 09.10. BERUVALA – KOLOMBO - STAMBULA
Pēdējie brīži pie okeāna



B/-/-

Brīvs rīts pludmalē un pēcpusdienā brauciens uz Kolombo lidostu, lidojums uz Stambulu.

20:30

Kolombo ___ 05:10+1

08:35

Stambula ___ 11:30

Stambula, Turkish airlines
Rīga, Turkish airlines

 10h 40 min

 2h 55 min

12. DIENA. PIRMDIENA, 10.10. STAMBULA - RĪGA
Ceļš mājup
No rīta ap 05:10 ierašanās Stambulā un lidojums uz Rīgu, ap 11:30 ierašanās Rīgā.

Cena 1998 eiro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceļojuma cenā ietilpst:

Ceļojuma cenā neietilpst:

+
+
+
+
+
+
+
+
+

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas

lidojums Rīga–Stambula-Kolombo -Stambula-Rīga
•
dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā •
9 brokastis un 8 vakariņas
•
transports ceļojuma laikā
aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana
standarta ceļojuma apdrošināšana
grupas vadītājs latviešu valodā
angļu/krievu valodā runājošs vietējais gids
dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 356 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma.
Atlikušais maksājums 1598 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (21.08.2022.).
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (21.08.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro.
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa.
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem.
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu.
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