VAR 2. Netradiční meditační cesta
buddhistickou Srí Lankou s Milošem
Matulou
13 dní / 10 nocí
15. 2. - 27. 2. 2018
Colombo – Dambulla – Pidurangala – NP Minneriya – Sigiriya – Kandy
Arankale – Nuwara Eliya – Bentota
Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel, žurnalista, filmový a hudební
producent, ale také reklamní a PR specialista.

Minimální počet 2 osoby (Dojde-li k nedosažení minimálního počtu účastníků, bude cestovní kancelář
informovat zákazníka o takové skutečnosti nejméně 7 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu a
neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré plnění přijaté od zákazníka.)
Záleží pouze na Vás, zdali chcete meditovat nebo si uděláte vlastní program během meditací.

Ubytování:
Dambulla / Sigiriya
Oak Ray Elephant Lake Hotel
https://www.tripadvisor.cz/Hotel_Review-g665220-d3230576-Reviews-Oak_Ray_Elephant_lakeHabarana_North_Central_Province.html
Palwehere Village
http://www.oakrayhotels.com/pelwehera-village-resort-dambulla/
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Kandy

Oak Ray Heritage Hotel http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-city-hotel/
Swiss Residence Kandy http://www.swissresidence.lk/
Nuwara Eliya

Hill Pride Hotel http://www.hillpridecityhotel.com/
Royal Hills Hotel http://www.royalhills.lk/
Bentota
Club Waskaduwa Resort http://www.clubwaskaduwa.com/

Stravování:
Polopenze během programu / all inclusive u oceánu

Program:
1.den (15.2.2018) – Praha – odlet
Odlet z Prahy na Srí Lanku

2.den (16.2.2018) – Srí Lanka – přílet / Dambulla

večeře

Přílet do Colomba, kde se na letišti setkáte se zástupcem naší CK. Transfer do Dambully. Návštěva
jeskynních chrámů v Dambulle. Pět jeskynních chrámů, jejichž historie sahá až do 1. stol. p. n. l., sahají do
výšky 150 m nad silnicí. Zdobí je krásné fresky a asi 150 zobrazení Buddhy. Příjezd do Vašeho hotelu,
večeře a přenocování.

3.den (17.2.2018) – Dambulla – Pidurangala – NP Minneriya

polopenze

Brzy ráno čas pro Vaši meditaci. Po snídani odjezd do Pidurangala, kde navštívíte starověký chrám
Pidurangala, jehož historie sahá až do 2. století př.n.l. Poté transfer do Národního parku Minneriya a večerní
jeep safari. Návrat do hotelu a přenocování.

4.den (18.2.2018) – Sigiriya – Kandy

polopenze

Snídaně v hotelu a ranní meditace. Poté transfer do Sigiriy tzv. „Lví horu“. Sigiriya je proslavená také svými
freskami „nebeských dam“. Na skálu vede zhruba 2000 schodů. Není se, však čeho obávat, protože výstup
není náročný. Odměnou za zdolaný výstup je krásný výhled do okolí. Příjezd do města Kandy (500 m. n. m),
které patří mezi nejvýznamnější města na Srí Lance. Město nabízí kulturní památky, tradice i zábavu.
Prohlídka Chrámu Buddhova zubu (Sri Dalada Maligawa), který skrývá nejposvátnější relikvii – Buddhův
zub, jak už název napovídá. Večer následuje kulturní show, která představí srílanské tradiční tance. Večeře
a nocleh v hotelu v Kandy.

5.den (19.2.2018) – Kandy – Arankale – Kandy

polopenze

Snídaně v hotelu a odjezd do kláštera Arankele, který se nachází uprostřed pralesa nedaleko Kurunegala.
Arankele byla původně jeskynní dědictví mnichů v 6. století. Tento klášter je zároveň největší vodní nádrží
na Srí Lance. Čas na meditaci uprostřed pralesa. Poté návrat do Kandy a přenocování.
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6.den (20.2.2018) – Kandy – Nuwara Eliya

polopenze

Ranní meditace. Po snídani transfer do města Nuwara Eliya. Nuwara Eliya je oblast čajových plantáží a
horských resortů s nezapomenutelnou atmosférou. Po cestě návštěva vodopádu Ramboda a čajové továrny
a plantáží. Po příjezdu odpočinek, večeře a přenocování.

7.den (21.2.2018) – Nuwara Eliya – Bentota

all inclusive

Po snídani odjez do plážového střediska Bentota. Ubytování v hotelu, individuální volno na odpočinek,
koupání.

8.den (22.2.2018) – Bentota

all inclusive

Individuální volno na odpočinek, koupání a meditace. Přenocování v hotelu.

9.den (23.2.2018) – Nuwara Eliya – Bentota

all inclusive

Individuální volno na odpočinek, koupání a meditace. Přenocování v hotelu.

10.den (24.2.2018) – Nuwara Eliya – Bentota

all inclusive

Individuální volno na odpočinek, koupání a meditace. Přenocování v hotelu.

11.den (25.2.2018) – Bentota – Colombo

all inclusive

Individuální volno na odpočinek, koupání a meditace. Přenocování v hotelu.

12.den (26.2.2018) – Colombo – odlet /

all inclusive

Po snídani transfer do Colomba k vašemu odletu domů.

13.den (27.2.2018) – Praha – přílet
Přílet do Prahy.

Cena za osobu při počtu 2 cestujících osob:

73 150 Kč*

Cena za osobu při počtu 3 cestujících osob:

62 100 Kč*

Cena za osobu při počtu 5 cestujících osob:

52 000 Kč*

Letenka Praha – Colombo – Praha vč. všech tax

24 800 Kč**

Příplatek za 1lůžkový pokoj

13 600 Kč

*Cena je platná při minimálním počtu 2,3 nebo 5 cestujících osob společně, čerpajících stejné služby a
s odletem / příletem ze stejného místa.
**Rezervace letenek není provedena. Cena bude upřesněna po zaslání celého jména cestující osoby.
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Cena zájezdu zahrnuje:










letenku Praha – Colombo – Praha vč. všech tax
10 nocí ubytování ve dvoulůžkových pokojích ve 3* hotelech / 5* hotel u oceánu
polopenzi
all inclusive u oceánu
průvodce Miloše Matulu
doprovod místního anglicky mluvícího průvodce
všechny uvedené transfery klimatizovaným minibusem
návštěvy a vstupy do památkových objektů dle programu (chrám v Dambulle, pevnost Sigiriya,
Polonnaruwa, NP Minneriya, chrám Buddhova zubu)
pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:









vstupní vízum na Srí Lanku (elektronická víza)
příplatek za jednolůžkový pokoj
nápoje
stravování nad rámec programu
další vstupy, výlety a aktivity neuvedené v programu
poplatky za fotoaparáty a kamery v památkách
spropitné místním průvodcům a řidičům (5USD / os / den)
cestovní pojištění – na požadavek rádi zajistíme

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré meditace v prostorách historických památek podléhají přísnému režimu památkového úřadu. Je
pouze na rozhodnutí ostrahy, zda meditace povolí. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat na 100%
doprovodný meditační program.

Letenka, itinerář cesty:
Datum
15.2.2018
16.2.2018
26.2.2018
27.2.2018

Čas
16:10
01:55
20:20
02:30

00:10
09:20
23:30
06:55

Destinace
Praha – Doha
Doha – Colombo
Colombo – Doha
Doha – Praha

Letecká společnost
Qatar Airways
Qatar Airways
Qatar Airways
Qatar Airways

Cestovní doklady, DROZD:
Při vstupu do země je nutno předložit ke kontrole biometrický cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po
plánovaném odjezdu z dané destinace a víza. Rychlopasy tak není možné k Vaší cestě využít.
Před cestou do zahraničí se doporučuje pořídit si fotokopie všech osobních dokladů a tyto si uložit mimo
ostatní doklady pro případ krádeže či ztráty. Ideální je uložit si elektronické kopie například do e-mailu, do
kterého budete mít v zahraničí přístup. Dále doporučujeme na portálu Ministerstva zahraničních věcí
Dobrovolnou registraci občanů České republiky při cestách do zahraničí tzv. systém DROZD
https://drozd.mzv.cz/. V případě krádeže či ztráty neprodleně vše nahlaste na policii, nechte si udělat kopii
protokolu a kontaktujte nejbližší zastupitelský úřad vaší země ohledně vydání duplikátu cestovního pasu.

Vízum:
Srí Lanka od 1. ledna 2012 zpoplatnila krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na
ostrově se musí před příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic
Travel Authorization) a zaplatit kartou 35,- USD za turistické, resp. 40,- USD za business vízum. Platba
prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 40,- USD. Při příletu je třeba vyplnit Immigration
Landing Card.
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Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit
zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované
osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní
údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté platbě a souhlas se vstupem na území Srí Lanky, který platí 3 měsíce.
Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.
V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni:
Rainergasse 330, Vienna A-1040, tel: +43-1-50379880, fax: +43-1-5037993, http://www.srilankaembassy.at/.
Velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni uděluje také zdarma turistická víza k pobytu do 90 dní.

Zdravotní předpisy, očkování:
Pro cestu na Srí Lanku není povinné žádné očkování, avšak doporučujeme kontaktovat nejbližší očkovací
centrum, kde Vám poradí, jaké je vhodné očkování přímo pro Vás.
Doporučujeme se pojistit bezpodmínečně vhodnou formu pojištění pro cesty do zahraničí. V případě
vlastního cestovního pojištění k platební kartě, doporučujeme si ověřit výše plnění a pojistné limity,
protože v tomto případě se jedná pouze o doplňkové služby banky.
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