
SRÍ LANKA – TROPICKÁ 
ZÁHRADA V INDICKOM OCEÁNE
Tropické záhrady v Indickom oceáne, nepoškvr-
nená ostrovná scenéria, krásne pláže, koloniál-
na história, spiritualita budhizmu a hinduizmu, 
ale aj čaro čaju a miestnej kuchyne – to všet-
ko je Srí Lanka, voľakedy známa aj pod názvom 
Cejlón, ostrov nachádzajúci sa juhovýchod-
ne od mohutného indického subkontinentu. Srí 
Lanka má pre cestovateľov okrem už v úvode 
spomínaných aj niekoľko ďalších predností. Je 
napríklad ostrovom pre celú rodinu – v pohode 
sa sem dá ísť aj s deťmi, určite tu uvidia a zaži-
jú veľa zaujímavého, je to akýsi zemepis, bioló-
gia aj dejepis naživo.

NA SKOK OD INÝCH DESTINÁCIÍ
Spoznávanie Srí Lanky sa dá dobre spojiť aj 
s pobytom v  iných destináciách. Napríklad sú-
ostrovie Maldivy je vzdialené len 720 kilomet-
rov a približne hodinu letu – tento čas vám stačí, 
aby ste sa ocitli v úplne inom svete – z bohatej 
fauny, flóry a histórie na miniatúrnych ostrovče-
koch v oceáne, z ktorých väčšinu ľahko prejde-
te aj pešo. Návšteva Srí Lanky sa ale dá spojiť 
aj s pobytom v ďalšej destinácii – v Dubaji. Ťaž-
ko môže existovať väčší kontrast – najprv zaži-
jete hypermoderný svet uprostred púšte, úžas-
ný výhľad z najvyššej stavby sveta Burj Khalifa, 
umelý Palmový ostrov, možno najznámejší hotel 
na svete, povestnú „plachetnicu“ Burj Al Arab. 
Aby ste po niečo vyše štyroch hodinách letu pri-
stáli na ostrove bujnej vegetácie a historických 
pamiatok. Kombinácia Dubaj-Srí Lanka je ideál-
na pre tých, ktorí neobľubujú medzikontinentál-
ne mnohohodinové lety. Zo strednej Európy do 
Dubaja je to totiž päť a pol hodiny a po oddychu 

a spoznávaní tohto mesta je to na Srí Lanku už 
len spomínaných štyri a štvrť hodiny. 

ČO ZAŽIJETE NA SRÍ LANKE?
Zážitkom pre všetky vekové kategórie je naprí-
klad určite návšteva slonieho sirotinca v Pinna-
wala, kde žije približne 70 slonov vrátane hra-
vých sloních mláďat, zachránených po rôz-
nych zraneniach z džungle. Ich kŕmenie z fľašiek 
a kúpanie, ktoré prebieha niekoľkokrát denne, je 
rozhodne zážitkom, keď sa obrovské stádo slo-
nov presúva cez úzke uličky dediny k neďalekej 
rieke. Medzi najväčšie zaujímavosti ostrova urči-
te patrí Sigirya, čiže „Levia hora“, trón kráľa Ka-
syapa z 5. storočia p.n.l. „Pevnosť v oblakoch“, 
skala týčiaca sa strmých 200 metrov nad okoli-
tý terén je dokonca pokladaná za ôsmy div sve-
ta. Tu si možno trochu vyskúšať aj svoju kondí-
ciu, po „levích schodoch“ sa dá vystúpiť až na 
vrchol tohto mimoriadneho monumentu. 

Za najspirituálnejšie miesto na Srí Lanke zase 
mnohí považujú zlaté jaskynné chrámy v Dam-
bulle. Mystickú atmosféru miesta vytvára až 150 
sôch Budhu a množstvo farebných fresiek na 
stenách. Vstup do jednotlivých jaskýň je zo 100 
metrov vysokého skalného masívu, ktorý otvára 
pohľad na nádhernú panorámu krajiny. Cestou 
z Dambully sa treba zastaviť v dedine Matale, 
ktorá je plná záhrad s korením a miestnym ovo-
cím. Tu zažijete kulinársku botaniku na vlastnej 
koži, pretože sa dozviete podrobnosti o pesto-
vaní jednotlivých druhov. Za návštevu určite stojí 
aj Kandy v centre ostrova, hlavné mesta sinhál-
skeho kráľovstva, ktorým bolo až do roku 1815, 

keď nadvládu prevzali Briti. Uprostred mesta sa 
rozkladá umelo vytvorené jazero z roku 1807 
a na jeho brehu stojí najposvätnejšia budhistic-
ká pamiatka Dalada Maligawa, Chrám Budhov-
ho zubu. Osobitné čaro má najmä večer a ten si 
tu možno spríjemniť ešte aj ďalším rozmerom – 
návštevou predstavenia tradičného kandyjské-
ho tanca.

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR 
Za najlepším čajom. Kráľovstvom najlepšie-
ho srílanského čaju je určite „Malé Anglicko“ – 
horská oblasť Nuwara Elyia a rovnomenné mes-
tečko. Priemerná denná teplota v tejto oblasti 
dosahuje maximálne 20 °C, vďaka čomu si ju 
obľúbili Angličania. Dodnes je tu možné vidieť 
stavby z koloniálnej éry, dokonca aj nové domy 
postavené v anglickom štýle, obklopené veľký-
mi záhradami. Tu sa robí najlepší čaj na svete 
a v továrni ho možno ochutnať a, samozrejme, 
aj kúpiť. 
Most cez rieku Kwai. Priaznivcov klasického 
filmového umenia určite zaujme mestečko Kitul-
gala na západe krajiny, ukryté uprostred hustej 
vegetácie. To preslávil predovšetkým film „Most 
cez rieku Kwai“ – aj dnes ešte môžete vidieť 
miesto, kde stál. Mesto je známe i náleziskami 
pozostatkov predhistorických živočíchov a ske-
letov neznámych civilizácií. 
Na Maldivách bez alkoholu. Pri ceste zo Srí 
Lanky na Maldivy si treba dať pozor na to, že 
Maldivy sú islamskou krajinou, a teda dovoz al-
koholu je sem zakázaný a tiež ak máte v batoži-
ne napríklad časopisy so „šteklivými“ obrázkami 
alebo neodetými slečnami, môžete o ne prísť.

Viac info na: www.satur.sk/trend

SRÍ LANKA 
IDEÁLNA KOMBINÁCIA
10-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie v 3*/4* hoteloch s polpenziou, 
letenka, transfery, vstupy, sprievodca
Termíny: 9. 11. – 18. 11., 29. 12. – 7. 1.
Cena: od 1 159 EUR

SRÍ LANKA 
VEĽKÝ OKRUH
14-dňový poznávací zájazd
Ubytovanie v 3*/4* hoteloch s polpenziou, 
letenka, transfery, vstupy, sprievodca
Termíny: 9. 11. – 22. 11.
Cena: od 1 299 EUR

SRÍ LANKA A MALDIVY 
POZNÁVANIE A ODDYCH
10/11-dňový poznávací zájazd
Ubytovanie v 3*/4* hoteloch s polpenziou, letenky, 
transfery, vstupy podľa programu, sprievodca
Termíny: 25. 10. – 3. 11., 29. 12. – 8. 1. 
Cena: od 1 899 EUR


