Šri Lanka

Program po dnevih
A. Šri Lanka, opisni program
Trasa poti: Negombo – Anuradhapura – Polonnaruwa – Habarana – Dambulla – Kandy –
Dalhousie – Nuwara Eliya – Ella – Udawalave – Mirissa – Galle
Let v Colombo oziroma Katunayake, ki je dobrih 30 km stran od prestolnice. V kolikor priletimo
zvečer ali zgodaj zjutraj nočimo v bližnjem Negombu in zjutraj nadaljujemo pot proti
Anuradhapuri.
Na poti proti najstarejši prestolnici Šri Lanke zavijemo še v bližnje Mihintale, mesto kjer je na
otok vztopil budizem. Na začetku poti nas čaka kratek kulturno-zgodovinski paket z obiski dveh
najstarješih kraljestev na Šri Lanki. Prekolesarimo prvo prestolnico in zibelko otoške kulture, kjer
si pogledamo največje dagobe (stupe) v državi (Abhayagiri, Thuparama, Jetavana, itd..),
ostanke tega mogočnega kraljestva in drevo Bodhi, ki ima v budizmu poseben pomen in je
najstarejše še živeče drevo na svetu, ki ga je zasadila človeška roka. Popoldan prevoz z
minibusom ali kombiji do Polonnaruwe.
Naslednji dan zopet skočimo na kolesa in si pogledamo še drugo prestolnico v Polonnaruwi,
katere gradnja je bila pod precejšnjim vplivom Indije. Tu poleg stup pogledamo še ostanke
kraljeve palače, znamenitega štirikotnika, kjer so dolgo let hranili zob Buddhe in ogromnih, v
skalo vklesanih kipov Buddhe v Gal Vihari. Na poti pa veliko opic.
Večina turistov se tukaj vozi z minibusi, mi pa obe mesti raziščemo z bicikli, ker je tak način
precej bolj doživet in prijeten. Vožnja je zelo nenaporna, razdalje niso prevelike in še ustaviš se
lahko kadarkoli, da pofotkaš kar želiš.
Premik z minibusom/kombiji preko Habarane in Dambulle do Kandy-a. V Habarani gremo na
safari s sloni, po štirje na enem slonu se kar preko jezera odpravimo do bližnje vasice in še
malo v hosto ter nazaj. Če trofnemo pravi čas, si pogledamo še kako skrbniki/dreserji slonov
(mahouti) z dratpiršno kopajo slone v bližni reki. Nadaljujemo proti Dambulli pri čemer se ne
ustavimo v pretirano turistični Sigiriyi, kot to počne večina agencij. Razgled namreč ni tako epski
in po dveh dneh ogledovanja ostankov starodavnih kraljestev je 30 USD vstopnine za kratek
ogled še najmanj ohranjenega kraljestva občutno preveč. Ravnotako pa tudi trume turistov, ki
rinejo na vrh.
V Dambulli si najprej pogledamo lokalno sceno tržnice na veliko, kjer kupimo tono banan in 480
kg česna. Kaos, ki funkcionira! Nato ogled znamenitih jamskih templjev in Zlatega templja pod
njimi. Zvečer pa zaključimo dozo kulture z obiskom ene od predstav znamenitih kandyskih
plesalcev ter večerne budistične ceremonije v templju, kjer bojda hranijo edini del Buddhe, ki je
preživel kremacijo, njegov zob.
Drugi del potovanja je predvsem v znamenju izjemno lepe narave in živali. Najprej se odpravimo
na čudovit trek v hribovje Knuckles range. Stran od mest, prometa in gneče, v pokrajino, kjer je
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džungla prepletena z nasadi čaja, riževimi polji, potoki in slapovi. Trek/hoja traja cel dan (z
vmesnimi postanki in piknikom) in ni preveč naporen. V kolikor obstaja želja po pravi avanturi v
neprehodni džungli s pijavkami na nogi, lahko uredimo tudi to. Zvečer večerja v bližnjem kampu
ob tabornem ognju in nočitev v šotorih.
Naslednji dan povratek v Kandy, kjer bo na voljo nekaj prostega časa za šoping, obisk lokalne
tržnice ali pa naravni sok za pol evra. Popoldan nadaljujemo proti Kithulgali, ki velja za
prestolnico adrenalina na Šri Lanki, in mesto, kjer so snemali legendarni film Most na reki Kwai.
Zvečer nas čaka roštilj in fešta ob tabornem ognju. Spimo v šotorih v kampu ob reki.Zjutraj gre
večina na rafting, opciji pa sta še kanjoning in pa tura z gorskimi kolesi med nasadi gumjevca in
čaja. Raftning je primeren za vsakogar.
Popoldanski premik proti Dalhousiju, vasici, ki je izhodišče za naskok na Adamov vrh, ki velja za
sveto mesto vseh religij otoka. Popoldanski počitek in kratek spanec, ob 2h zjutraj pa štart
vzpona na vrh, kamor nas popelje približno 5.000 stopnic. Nagrada za približno 3 urno garanje
do vrha, v kolikor so nam naklonjeni Bog, Alah, Buddha in Šiva, je epski sončni vzhod, ki velja
za najlepšega na otoku. Za tiste, ki jim kolena ne služijo kot bi si želeli, je opcija, da vso zadevo
mirno prespijo in se nam pridružijo na zajtrku pred odhodom.
Sledi verjetno najlepša vožnja z izjemno pokrajino vse do »male Anglije«. Nuwara Eliya je
namreč eno tako idilično kolonialno mestece med hribovito okolico, ki je posejana s plantažami
čaja, in je tudi nekakšno središče pridelave čaja na otoku. Na poti do hotela se ustavimo v eni
izmed obratujočih tovarn, kjer nam pojasnijo celoten proces pridelave čaja. Nočitev v lokalnem
hotelu.
Naslednji dan kombije zamenjamo za lokalen prevoz, in to ne katerikoli, pač pa starinski vlak, ki
nas popelje na najlepšo vožnjo z vlakom. Med plantažami čaja, odročnimi vasicami in lokalnimi
sopotniki se bomo odpeljali približno stoletje nazaj in izstopili v Elli, verjetno najbolj simpatičnem
mestecu na celem potovanju. Tukaj bomo imeli nekaj prostega časa, zvečer pa v lokalnem
guesthousu jedli verjetno najboljši rice & curry na celem potovanju. Nočitev.
Naslednji dan se odpeljemo proti jugu in se na poti ustavimo v nacionalnem parku Udawalave,
ki je park številka ena po številu divjih slonov na otoku. Tukaj presedemo v terence in se
odpravimo na safari po blatu in prahu, čez luže in potoke. Z malo sreče uzremo precej slonov, z
malce več sreče jih vidimo od zelo zelo blizu. Prebivalci tega parka so še vodni bivoli, opice,
pelikani, štorklje, leopardi (izjemno redki), divjad, varani in druge živali. Potrebno se je zavedati,
da safari ni vožnja po živalskem vrtu, in zahteva precej potrpežljivosti/sreče. Pozno popoldan
sledi vožnja proti obali in enkrat v večernih urah prispemo v Tangalle, za mnoge morda vrhunec
potovanja.
Naslednji dnevi so precej ležerni, in jih lahko preživiš na ležalniku s koktajlom v roki ali pa malce
bolj aktivno. Dva dni prežimo v kraju Tangalle, ki se ponaša s plažami kot iz razglednice. Čisti
kič s peskom in palmami. Pa še zelo malo ljudi je tukaj. Odklop v pravem pomenu besede. Tisti,
ki želite še nekaj več kot poležavanje na plaži se lahko odločite za približno dve uri dolgo
kanuiranje po laguni, kjer je popolni mir in ogromno ptic. Zvečer pa se odpravimo na nekj
kilometrov oddaljeno plažo, kjer gnezdijo želve. Zadnji dan preživimo na plaži v Mirissi ali pa
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gremo na morski safari, kjer približno 4 ure preživimo na ladji v foto lovu na največje prebivalce
našega planeta – modre kite. Prizor, ko se kot ladja velika gmota dvigne iz vode, je definitivno
vreden večurnega cjazenja z barkačo. Iz Mirisse se z lokalnim busom lahko odpravimo tudi v
približno 45 minut vožnje oddaljeno mesto Galle, kjer raziščemo staro nizozemsko mestno jedro
za obzidjem. Lahko pa si privoščiš tudi kratek tečaj deskanja na valovih, peš raziskuješ
neobljudene zalive ali pa se s kolesom odpraviš na izlet v notranjost otoka.
Zadnji dan smo do poznega popoldanskega odhoda kar na plaži, nato pa se odpravimo proti
Colombu oziroma še malce dlje do letališča, kjer pričakamo na odhod letala.
Program se lahko podaljša tako, da obiščeš še Maldive, kar toplo toplo priporočamo, če bo to
prvič. 4 nočitve so ravno dovolj za odkrivanje tega raja na Zemlji.
Nočitve: Spimo v hotelih brez lokalne kategorizacije, ki včasih vključujejo tudi zajtrk, nekajkrat
tudi večerjo. Največkrat pa le nočitev. Dvakrat spimo tudi v šotorih v kampu. Cene hotelov na
Šri Lanki variirajo iz sezone v sezono in od kraja do kraja.
Prevozi: Največkrat se prevažamo z najetimi kombiji ali minibusom, kar nam omogoča večjo
mobilnost in malce večje udobje, predvsem pa zanesljivost in točnost v primerjavi z lokalnim
javnim transportom. Enkrat se peljemo z javnim vlakom (če le ne pride do prevelike zasedenosti
ali katerega drugega dejavnika, ki nam to onemogoči) in enkrat z javnim avtobusom.
Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Šri Lanka, program po dnevih
16 dni
1.dan Prevoz do letališča in let proti Colombu.
2.dan Prihod na letališče v Colombu in prevoz do bližnjega hotela v Negombu ter nočitev. V
primeru jutranjega prihoda pa vožnja proti Anuradhapuri. Na poti se ustavimo v Mihintalah, kjer
je budizem vstopil na Šri Lanko. Nočitev v Anuradhapuri.
3.dan Dopoldan ogled prve prestolnice otoka. S kolesi se zapeljemo med ruševinami in
gromozanskimi stupami tega starodavnega mesta. Popoldan premik proti Polonnaruwi in
nočitev.
4.dan Dopoldan ponovno na bicikle in ogled ostankov drugega najstarejšega kraljestva na
otoku, ki je imel sedež V Polonnnaruwi. Kraljeva palača, budistični in hindu templji ter Buddha v
vseh velikostih in pozah. Popoldan možnost ayurvedske masaže ali pa prosto za
sprehod/vožnjo med riževimi terasami. Nočitev v Polonnaruwi.
5.dan Premik do Habarane, kjer skočimo slonu na hrbet in odjahamo na safari. Premik proti
Dambulli in ogled znamenitih jamski templjev ter Zlatega templja pred njimi. Vožnja proti
Kandyu, kjer pogledamo šov kandyskih plesalcev in večerne budistične ceremonje v
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znamenitem templju Sri Dalada Maligawana. Nočitev v Kandyu.
6.dan Po zajtrku odhod na celodnevni treking po hribovju Knuckles range, kjer hodimo med
plantažami čaja, riževimi polji in po džungli ter na poti obiščemo eno od lokalnih vaških šol.
Večerja in nočitev v šotorih v kampu.
7.dan Povratek v Kandy in prosti čas za ogled mesta in šoping. Popoldan odhod proti Kitulgali,
prestolnici adrenalina na Šri Lanki. Žar fešta in nočitev v kampu ob reki.
8.dan Po zajtrku rafting, canyoning ali pa mountain biking. Popoldan premik do vasice
Dalhousie, ki je izhodišče za naskok na Adam's peak. Večerja in nočitev.
9.dan Vstanemo precej pred prvi petelinom in začnemo vzpon na Adam's peak. Štartamo okoli
2h zjutraj in smo gor točno za najlepši sanrajz na Šri Lanki. Sestop, zajtrk in odhod proti Nuwari
Eliyi. Vožnja po najlepši pokrajini na celem potovanju. Na poti obisk tovarne čaja. Nočitev v
Nuwari Eliyi.
10.dan Zjutraj odrinemo na starinski vlak, v vagon z lokalci ter se ultra počasi med čajevci in
odročnimi vasicami zapeljemo v nek že pozabljen čas. Prihod v Ello kjer večerjamo najboljši rice
& curry. Nočitev.
11.dan Odhod proti nacionalnem parku Udawalave in popoldanski safari v parku. Park je znan
zlasti po slonih saj po številu slonov prekaša tudi precej bolj znane parke v vzhodni Afriki.
Premik v Tangalle in nočitev.
12.dan V Tangallah je najlepša plaža na južnem delu Šri Lanke. Morja, sonca, palm in peska je
v izobilju, ne pa tudi turistov. Dan lahko preživiš med sprehodi po kilometrih rajskih plaž ali pa
nekoliko bolj aktivno s kanuiranjem po bližnji laguni. Zvečer možnost izleta na bližnjo plažo kjer
gnezdijo želve. Nočitev Tangalle.
13.dan Še en dan za poležavanje na čudovitih plažah Tangalle. Proti večeru odhod proti Mirissi.
Nočitev v Mirissi.
14.dan Zjutraj opcija lova na modrega kita, največjega prebivalca našega planeta. Namesto
tega se lahko odpravimo v bližnje mesto Galle na ogled starega nizozemskega kolonialnega
jedra znotraj obzidja. Popoldan prosto-možnost surfanja. Proti večeru odhod proti letališču v
Negombu in let domov.
15.dan Let proti domovini.
16.dan Pridemo domov.
Program se lahko podaljša tako, da obiščeš še Maldive, kar toplo toplo priporočamo, če bo to
prvič. 4 nočitve so ravno dovolj za odkrivanje tega raja na Zemlji.

Lista stvari
Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Šri Lanki
Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga, ki pa ne
sme presegati teže 7 kg). Čakajo nas topli, tudi vroči dnevi. Z izjemo obeh trekingov bodo
temperature ves čas visoke.
V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.
Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!
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V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):
- potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka in z vsaj dvema praznima stranema
– ena zraven druge), kopijo potnega lista, zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred
odhodom), keš EURe (s sabo imej tudi plačilno kartico Cirrus/Maestro ali Visa Electron npr)
- najbolj praktično je sicer potovati z enim veliki ruzakom, v kolikor ga nimaš lahko vzameš tudi
običajen kufer/potovalko, ker bomo večji del poti potovali z najetim prevozom
- en manjši ruzak, ki ga vzameš s seboj na treking
- spolna vreča
- mala svetilka za na glavo (Petzl)
- superge/nizke treking čevlje in teve (natikači), pa japanke za pod tuš, kdor ne more brez njih
(sicer jih pa tam prodajajo za džabe)
- flis/softshell in anorak/palerino (proti dežju in vetru), ker nikoli ne veš, kdaj se bo uscalo;
dežnik po želji
- dolge hlače, kratke hlače, majici z dolgimi rokavi (eno bolj debelo, eno bolj tanko)
- 6 majčk/srajc s kratkimi rokavi, 4 pare navadnih bombažnih nogavic
- spodnje perilo (8×), kopalke, sončna očala in pokrivalo za na glavo (kapa s šiltom)
- brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2, Iglu,
Kibuba,...) in vlažilni robčki
- toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
- medicinski paket (razdeliti na dve osebi): spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki
(ciprobay je najbolj uporaben), aspirin, tablete proti diareji (linex ali še bolje seldiar), proti
zaprtju, vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti...
- knjiga, karte
- kakšen svinčnik, zvezek, obesek ali sladkarijo za otroke
- liter žganega za razkuževanje in proti slabi volji
- še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti
Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce! S ShaPPo se potuje in ne hodi na počitnice – in doživi vse dobro in slabo, kar
pritiče potovanju, ne počitnikovanju.
ShaPPa
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