
N E S M Ě Ň KA A CK KELLNER  vás zvou na: 
 

Pobytový a poznávací zájezd  

ZÁŘIVÁ ZEMĚZÁŘIVÁ ZEMĚZÁŘIVÁ ZEMĚZÁŘIVÁ ZEMĚ    ---- SRÍ LANKA SRÍ LANKA SRÍ LANKA SRÍ LANKA    

21. 11. – 2.12. 2018  

Cena: 39.500,- Kč First Moment 38 900,- K č 
 

 

zahrnuje leteckou dopravu, dopravu po ostrov ě mikrobusem, 
ubytování , polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku 

 

 
 
 

Navštivte s námi ostrov, právem považovaný sv ětoznámými cestovateli 
Zikmundem a Hanzelkou za nejatraktivn ější zemi na planet ě. Pro českého 
turistu, který touží spat řit významné buddhistické památky, stáda slon ů, 
mystické hory, čajové plantáže, džungli nebo bílé pláže s kokosovým i 
palmami, je Cejlon optimálním výletním místem. Nemu síme se zde 
obávat nebezpe čných epidemií a vysoké kriminality jako v jiných 



tropických zemích. Program je rozd ělen do t ří částí: nejd říve se 
navšt ěvují památky a zajímavosti v centru ostrova, poté s e jede za 
přírodou do hor a oblasti čajových plantáží. Na záv ěr je naplánován 
odpo činek na pláži Indického oceánu. Na exotický ostrov směřujeme v 
období sucha.  

 

 
 

1. den  odlet na Srí Lanku.  

2. den p řílet do Colomba. Aklimatizace v Negombu. Nocleh.  

3. den dopoledne prohlídka st ředověké královské rezidence Yapahuwa, odpoledne prohlídka  buddhistických 
chrám ů a starov ěkých památek v Anuradhapu ře(metropole starov ěkého Cejlonu, tém ěř 100 m vysoké stúpy v 
džungli, 2500 let starý strom Bó, památka UNESCO), no cleh v Anuradhapu ře.  

4. den dopoledne návšt ěva poutního místa Mihintale (starov ěké buddhistické památky). Odpoledne prohlídka 
buddhistických památek v Polonaruw ě (středověká metropole ostrova, paláce, stúpy, Buddhové, pamá tka 
UNESCO), fakultativní výlet na sloní safari v NP Minne riya. Nocleh v Habaran ě.  

5. den výstup na skalní pevnost Sigirya (královské s ídlo p řed 1500 lety, sv ětoznámé fresky žen, komplex zahrad, 
památka UNESCO), odpoledne prohlídka skalního klášter a v Dambulle (Buddhové a cenné fresky v jeskyních, 
památka UNESCO), návšt ěva zahrady s ko řením s možností nákupu, cestou do hotelu zastávka u  hindhuistického 
chrámu v Matale. Nocleh.  

6. den prohlídka n ěkdejší metropole Kandy (chrám Buddhova zubu – nejpo svátn ější buddhistické místo na Cejlonu, 
památka UNESCO, muzeum drahokam ů, botanická zahrada). Návrat na nocleh v Kandy.  

7. den vyhlídková jízda p řes hory Centrálního masívu – Hill Country, návšt ěva sloního sirot čince v Pinnawele, poté 
přejezd na expozici slon ů a možnost jízdy na slonech, zastávky mezi čajovými plantážemi, návšt ěva továrny na 
výrobu čaje (výroba a ochutnávka), zastávka u p ůsobivých vodopád ů Ramboda a výhledy na jednu z nejvyšších 
ostrovních hor – Piduruthalagala. Prohlídka britského  horského m ěstečka Nuwara Eliya. Nocleh (ubytování bez 
klimatizace).  



8. den dopoledne výlet na step Hortonsplains a p ěšky k 700 m hluboké propasti „Konec sv ěta“ vodopády 
Backerfalls. Odpoledne cesta mezi čajovými plantážemi, zastávka u tém ěř 200 m vysokého vodopádu Dialumafalls 
a u gejzíru mo řské vody – Blow hole. P říjezd k romantické zátoce Una Watuna, nocleh.  

9. den návšt ěva koloniálního m ěsta Galle, želví farmy, fakultativní výlet na říční safari, sko řicové plantáže.  

10. den pobyt u mo ře, možnost šnorchlování na pláži Jungle beach.  

11. den ráno p řesun do Colomba, prohlídka centra metropole Srí Lank y (buddhistické chrámy, vládní budovy, 
tržišt ě) a odlet.  

12. den návrat dom ů.  

Další informace  

Na Srí Lanku byla zavedena vízová povinnost. Cestov ní kancelá ř Vám za poplatek 1 
000 Kč může vízum vy řídit. Je k n ěmu t řeba číslo pasu, datum vydání a platnost pasu. 
 

Za příplatek (dle délky pobytu, ceny transferu na letišt ě a zpátečního letu) lze zájezd 
pro individuální zájemce prodloužit o delší pobyt v  letovisku Una Watuna s programem.  
 
Cena zahrnuje: 9x ubytování s polopenzí, klimatizov ané pokoje s vlastním 
příslušenstvím, obousm ěrnou letenku, letištní taxy, dopravu mikrobusem, pr ůvodce a 
pojišt ění CK proti úpadku.  

Příplatky:  jednolůžkový pokoj 5 400,- Kč (povinné při neobsazení další osobou). 

Nástupní místo: Letiště Václava Havla Praha. 
 

 

Cena nezahrnuje: pojišt ění léčebných výloh do 3 mil. K č a storna - tarif K3SS 
(na osobu a den) 55 K č. Fakultativní výlety. Vstupy . 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Info k přihlášení a platbě  

E-mailem (soukupova.nesmenka@centrum.cz) zašlete přihlašovací údaje. 
 Do e-mailu uvádějte: 

• CELÉ JMÉNO 
• DATUM NAROZENÍ,  
• POŠTOVNÍ ADRESU 
• TELEFON 

• E-MAIL  
ČÍSLO VAŠEHO PASU 

vše u každé p řihlašované osoby  
 

Záloha 20 000,- Kč hradí se při přihlášení . 
Doplatek uhradíte nejpozději do 20.10.2018. 
 
Způsob úhrady 

• Částku zašlete na účet CK KELLNER, číslo účtu na vyžádání po přihlášení k 
pobytu 

• Hotově na kontaktní adresu pořadatelky Jany Soukupové 
 
 
Nezapomeňte nám v čas předat Vaše osobní údaje nezbytné pro zajišt ění 
Vaší dovolené. 
 
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a slouží výhradně pro 
zajištění Vašeho pobytu v zahraničí a nezbytnou evidenci.  
 
*************************************************************************** 

Program p ři prodlouženém pobytu:  
 
Jana Soukupová  
Absolventka školení zdravotní tělovýchovy, 
semináře metody L. Mojžíšové, zabývá se též 
jogou. Provozuje 22 let různé druhy masáží. 15 
let pořádá kurzy jogy, taichi, masáží, tarotu, 
sebepoznávání aj.  
Program s Janou 

• Cvičení pro zdraví + jóga - protahovací 
techniky a posilující cviky 

• Metoda Ludmily Mojžíšové - uznávaná a 
účinná metoda uvolňující bedra a kříž, vhodná proti bolestem v těchto partiích 

• Základy masáží -  relaxační, thajské, tibetské, reflexologie, baňkování 
• Cviky na posílení pánevního dna 
• Aromaterapie, Dornova metoda 

 



Cena programu: 500,-Kč/os 
 
*************************************************************************** 

 
Kontakt Nesměňka, Jana Soukupová         
+420  605 339 33 Sídliště 463, 382 32 Velešín 

www.nesmenka.mysteria.cz   soukupova.nesmenka@centrum.cz 
 
 

 
 
 
 

 
 


