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Klasična Šrilanka 10 dni 
POSEBNA PONUDBA ZA UNIVERZO ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

LIPA DOMŽALE 
Hoteli 3-4*,  polpenzion, 20-30 oseb  

 
- starodavne prestolnice, mistični Kandy in sloni, 
- čajne plantaže, vrt eksotičnih dišav in ajurveda, 
- uživajte v troskih počitnicah ob Indijskem oceanu. 

 
Udobno turistično, doživeto in vsebinsko polno potovanje vas v spontanem ritmu vpelje v vsa glavna vzdušja 
tropske dežele – Budine solzice v Indijskem oceanu.  
 
V prvem delu potovanja obiščemo vse glavne znamenitosti in stare prestolnice otoka, spoznamo sinhalske 
in budistične korenine na otoku ter njihovo vpetost v današnje življenje. Vabita nas tropska narava in iskrive 
nasmejane oči domačinov. Povsod pa si lahko privoščite ajurvedsko masažo – eden mnogih užitkov na otoku! 
 
V osrednjem delu potovanja vstopimo v kraljestvo čaja. Dvignemo se visoko v osrednje hribovje, med zelene 
valovite čajne nasade vse do »male Anglije«. Južni del otoka je drugačen – tu nas čaka doživet safari v narodnem 
parku Yala in spoznavanje južne obale otoka z množico zanimivosti...  
 
Zadnji del potovanja je namenjen užitku - dan počitnic v letoviškem vzdušju ob Indijskem oceanu.  
 
 

10. – 19. november 2012 
 

Stil: Stopnja 2 – Oskarjevo turistično  potovanje  
1. dan LJUBLJANA – COLOMBO. Odhod iz Ljubljane okoli 15:00 ure popoldan in vožnja do Benetk. Polet iz 
Benetk ob 21:00 preko vmesnega letališča do Colomba na Šrilanki. Počitek in prehrana na letalu. (letalo) 
 
2. dan COLOMBO – DAMBULLA – SIGIRIYA. Pristanek ob 13:30. Prvi stik s tropsko deželo. Vožnja v 
Kurunegalo, kjer se vzpnemo na skalo z velikim Budo. Odpre se nam fantastičen razgled na deželo v barvah 
sončnega zahoda. Nadaljujemo proti našemu hotelu. Prihod v hotel in prvi užitek v tropskem zelenju pod slovitim 
osamelcem. Morda še skok v bazen? Večerja. Nočitev. (H, V) 
 
3. dan SIGIRIYA – izlet v ANURADHAPURO in MIHINITALE. Zajtrk. Vožnja po tropski pokrajini do 
Anuradhapure. »Blagoslovljena Lanka« se ponaša z eno najstarejših civilizacij JV Azije. Anuradhapura je bila prva 
prestolnica takrat namakalnega cesarstva. Tudi danes je mesto alfa in omega šrilanške identitete, okrašeno z 
mogočnimi spomeniki preteklosti in svojevrstnim vzdušjem. V svetem trikotniku se sprehodimo okoli čudovite bele 
stupe Ruvanvelisaya, potem pa kar bosi do najstarejšega dokumentiranega drevesa na svetu – bodhi tree: pred 
2.300 leti je Ašokina hči Sangamitta iz indijske Bodhgaye prinesla vejico prav tistega drevesa, pod katerim je Buda 
doživel razsvetljenje… in od takrat so ga menihi skrbno čuvali kot simbol sinhalske identitete! V stari Anuradhapuri 
obiščemo še največjo »skledo« na svetu, znameniti lunin kamen ter kamnite varuhe… Gotovo nas navduši največja 
stupa na svetu – skoraj v razsežnostih Keopsove piramide! Morda nas tam preseneti krotilec kober? Popoldanski 
čas izkoristimo za prijeten sprehod na hrib Mihinitale, ki velja za zibko otoškega budizma, saj je prav tu Ašokin sin, 
budistični menih Mahinda srečal takratnega kralja Denavampiya Tisso… Vas zanima zgodbica? Prevzame nas 
vzdušje na vrhu in pogled v dolino v sončnem zahodu – eden lepših na otoku! Vrnitev v hotel. Večerja. Nočitev. (H, 
ZV) 
 
4. dan SIGIRYA – izlet v POLONNARUWO IN SIGIRIYA. Zajtrk. Vožnja po čudoviti pokrajini (s postanki za 
presenečenje!) do Polonnaruwe. V 10. – 12. stol je Pollonaruwa cvetela kot druga velika prestolnica, v kateri se je 
stara otoška civilizacija razvila v labodji spev. Znamenitosti so tu bolj ohranjene in skozi dolg sprehod zaživimo v 
zlatih časih šrilanške civilizacije. Začnemo pri Parakramabahujevi palači in lotusovem bazenu ter vstopimo v 
nekdanji parlament! Na poti do svetega štirikotnika postanemo pri šivinem lingamu… Sveti štirikotnik v sebi nosi 
zgodb kolikor želite… Na poti proti Gal Vihari pa se sprehajamo med orjaškimi stupami, nekdanjimi samostani, 
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bolnicami in budističnim sodiščem! Rekonstrukcije zgradb si potem ogledamo v lokalnem muzeju. V prostem času 
si lahko privoščimo okusno šrilanško kosilo! In že smo na poti do enega najlepših spomenikov JV Azije – Sigiriye! 
Popoldne se vzpnemo visoko na kamniti osamelec, kjer je v 6. stol za samo 40 let kraljevalo mogočno mesto 
izdajalskega Kašyape – spet zanimiva zgodba, prava mojstrovina takratnih inženirjev in doživetje vzpona na vrh! 
Od tam pa se nam z višine 370m odpira veličasten pogled na okolico. Morda romantičen sončni zahod, sestop v 
dolino, vožnja do hotela. Večerja. Nočitev. (H, ZV) 
 
5. dan SIGIRIYA  - DAMBULA – DIŠAVNI VRT – KANDY. Zajtrk. Na poti obiščemo tudi jamski budistični 
tempelj v Dambulli – pravijo mu tudi zlati tempelj in je v svojih časih veljal za najmogočnejši jamski tempelj južno 
od Ujjaina! Dokumentiranih je več kot 80 jam, mi pa obiščemo le glavne štiri, kjer je zbranih večina kipov in slikarij, 
posvečenih Budi in njegovemu življenju. Zgodbe sledijo zgodbam. Na poti v Kandy se ustavimo v začimbnem vrtu, 
kjer spoznamo številne eksotične začimbe in dišave ter njihovo uporabo v ajurvedski medicini! Pustimo se masirati 
izkušenim domačinom, kakšno malenkost nam tudi omogočijo kupiti. Ogledamo si tudi postopek tradicionalne 
izdelave batika. Potem pa se iz severnega nižavja dvignemo na rob osvežilnega osrednjega gorovja in že smo v 
tretji otoški prestolnici – v mestu Kandy. Namestitev v hotelu. Zvečer nas navduši atraktivna folklorna predstava 
kandijskih plesalcev in čarodejev, za vrhunec dneva pa ob zvokih težkih bobnov obiščemo še slavni tempelj 
Budinega zoba. Kot domačini se postavimo v vrsto, da za trenutek uzremo skrinjico, v kateri hranijo največjo 
otoško dragocenost in kraljevo insignio – Budin zob, ki so ga pred 1.500 leti prinesli iz Indije. Vrnitev v hotel. 
Večerja. Nočitev. (H, ZV) 
 
6. KANDY – izlet v NUWARA ELIYO. Zajtrk. Čaka nas čudovit dan potovanja v osrednje višavje. Vzpenjamo se 
v kraljestvo čaja. Bujno zelenje čajniih nasadov vse naokrog nas. Postanemo pri slapu. Obiščemo plantažo in 
predelovalnico čaja, se sprehodimo po nasadih ter spoznamo postopek predelave čaja: le en dan traja, da iz 
grmičkov nabrano listje postane žlahtna pijača! Po vijugavi cesti se med čudovitimi pogledi vzpenjamo  proti vrhu, 
do skoraj 2.000 m visoke Nuwara Eliye. Tu se čajne plantaže umaknejo poljem evropskih vrtnin. Zagotovo mesto ni 
zastonj dobilo vzdevek "mala Anglija", ko pa so si jo v kolonialnih časih Angleži izbrali za poletno letovišče. Ustvarili 
so prostor po svojem okusu – tu je hipodrom, pa igrišče za golf, angleška arhitektura… Kar neverjeten feniks sredi 
otoške samobitnosti! Presenečenj pa nikoli ni dovolj – na lokalni tržnici lahko najdete smučarsko obleko?! Vrnitev v 
Kandy, obisk »muzeja« dragega kamenja, kjer izvemo vse o slavnih šrilanških rubinih in topazih in nekaj prostega 
časa v vzdušju prijetnega šrilanškega mesteca - tu je tržnica in živahno mestno središče, uživanje ob 
čajčku. Večerja. Nočitev. (H, ZV) 
 
7. dan KANDY – PERADENIYA - PINAWELLA – BENTOTA. Zajtrk. Prijetna klima nas spremlja do bližnje 
Peradeniye, kjer obiščemo čudovit botanični vrt. Do mile volje se lahko nagledamo eksotičnih rastlin in dreves, med 
katerimi je zanimivo "drevo topovskih krogel", pa "klobasasto drevo", drevored kraljevskih palm in nasad dreves 
državnikov, ki so otok obiskali. Sredi parka pa se bohoti javanska figa z največjo površino krošnje na svetu. Tu so 
še orhideje, bambusi vseh možnih vrst in …Na vožnji proti Pinnawelli postanemo pri mostu s sadnimi netopirji. V 
Pinnawelli obiščemo slonjo sirotišnico, ki je prerasla v središče z največ sloni na otoku. Zanimiv je prizor hranjenja 
mladičev, najbolj veličastno pa je opazovati, kako se cela slonja čreda zapodi v bližnjo reko! Veliko zanimivega 
izvemo o slonih, ki so ena večjih znamenitosti našega otoka. Morda uzremo tudi ježevca ali si pustimo prerokovati 
iz roke? Še vožnja v letoviško Bentoto in zaslužene počitnice. Namestitev. Večerja. Kaj pa večerni skok v tropsko 
morje?! (H, ZV) 
 
8. – 9. dan BENTOTA. Zajtrk. Prost dan za tropske počitnice. Poleg kopanja in zgolj uživanja na plaži si lahko 
privoščite kopico obmorskih aktivnosti, privoščite si lahko tudi ajurvedsko masažo ali obisk ajurvedske klinike. K 
temeljnim užitkom pa spada tudi izvrstna obmorska hrana, saj vam v lokalni restavraciji krožnike napolnijo z 
okusnimi ribami, raki… Večerja in nočitev.  (H, ZV) 
 
Po želji 9. dan (za doplačilo) poldnevni izlet v Colombo na ogled prestolnice Šrilanke. Zapeljemo se po 
najbolj slavni šrilanški cesti vse do najstarejšega dela mesta Fort, kjer so lepo ohranjene kolonialne zgradbe v stiku 
z modernimi arhitekturnimi dosežki. Ste še za zadnji riž s curryem ali kakšen droben nakup? Postanemo ob 
parlamentu, spomeniku za neodvisnost in enemu najlepših hindujskih templjev v mestu. Za zaključek dneva se 
skupaj z domačini sprehodimo po obmorski promenadi Galle face green. Povratek v hotel. 
 
10. dan BENTOTA - COLOMBO - LJUBLJANA. Nočna vožnja na letališče in polet ob 03.00 iz Colomba preko 
vmesnega letališča proti Benetkam, kjer pristanemo ob 13.30 uri. Še vožnja do Ljubljane, kamor prispemo okvirno 
ob 18.00 uri. Konec potovanja. 
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Posebna ponudba za Lipa Domžale (s polpenzionom):   1.533 EUR 
 
Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: avtobusni prevoz Ljubljana – Benetke - Ljubljana, letalski prevoz, 
letališke pristojbine in varnostne takse (210 EUR), 8 nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom, prevoze in oglede s 
klimatiziranim avtobusom, slovenskim vodenjem in lokalni vodniki, vstopnine po programu in ogled tradicionalne 
plesne predstave v Kandyu, zdravstveno zavarovanje Coris, stroški priprave in organizacije potovanja. 
 
Obvezna doplačila (na osebo):  
- v primeru manjše skupine 15-19 oseb na potovanju 90 EUR na osebo 
- vizum na Šrilanki  približno 20 USD (uredi se ob prihodu na letališče) 
 
Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina  v primeru višje sile 5% vrednosti potovanja. 
- doplačilo za enoposteljno sobo 185 EUR. 
- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 30 EUR 
- doplačilo za poldnevni izlet v Colombo 25 EUR 
 
DRUGI PODATKI: 
VIZE: Viza je potrebna – uredi se na kraju samem ob prihodu na letališče. Potni list mora biti veljaven najmanj 6 
mesecev. 
 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 
 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na 
voljo na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  
 
PRIPRAVA POTOVANJA: 19/6/2012 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe,…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....) 
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Prijavnica za potovanje: Klasična Šrilanka 10 dni 
 

POSEBNA PONUDBA ZA UNIVERZO ZA TRETJE  
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LIPA DOMŽALE 

 
10. – 19. november 2012 

 
Ime in priimek: 
(enako kot v dokumentu s 
katerim boste potovali - potni 
list oz. osebna izkaznica) 

 

Naslov - ulica in hišna št.: 
 
Kraj bivanja in poštna 
številka: 

 

E-mail naslov: 
 

 

Datum rojstva: 
 

 

Kontaktni telefon (GSM): 
 

 

ŠTEVILKA TRR (v primeru 
obročnega odplačevanja): 
 

 

Želim vplačati zavarovanje 
rizika odpovedi  
5% vrednosti potovanja 

 
DA 

 
NE 

Želim enoposteljno sobo  
 

 
DA 

 
NE 

Želim plačilo po naslednjih 
plačilnih pogojih: 
(obkrožite želeno možnost) 
 

A 
 

Plačilo v celoti ob prijavi 
(2% gotovinski popust) 

B 
 

30% ob prijavi 
70% 10 dni pred odhodom 

  

C 
 

12 obrokov 
do 20.09.2012 10 %; 

Ostalih 11 obrokov vsakega 8. v 
mesecu. Obroke bom zavaroval(a) 

s (obkrožite): 
1. čeki 

2. trajnik  
V dvoposteljni sobi bom s 
sopotnikom: 
(če ga še nimate, pustite prazno) 

 
 
 

Prehrana na letalu: OBIČAJNI VEGETARIJANSKI DRUGO:___________ 
Način plačila: na osnovi izpolnjene prijavnice Agencija Oskar izda račun za udeleženca na njegov naslov oz. na naslov plačnika, če je naveden. 
Mladoletne osebe ne morejo biti plačniki računa. Plačnik potovanje plača neposredno Agenciji Oskar v skladu z izbrano možnostjo. Številka 
računa ter drugi podatki za plačilo bodo razvidni iz računa.  

Prijava: prijavnico, skupaj s kopijo potnega lista dostavite do 10. septembra 2012 oz. do zapolnitve 
prostih mest na naslov: 
Društvo Lipa - Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale  
Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale 
 
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, ter da 
• sem seznanjen s programom potovanja ter Splošnimi pogoji poslovanja Agencije Oskar d.o.o, Kranj in jih sprejemam.  
• sem seznanjen, da izpolnjena in podpisana prijavnica pomeni sklenitev pogodbe v skladu s splošnimi pogoji in je obligatorne narave enako 

kot izdani račun. 
• v kolikor ne želite enoposteljne sobe, se bo Agencija Oskar potrudila  poiskati  drugo osebo, ki bo z vami v sobi. V kolikor Agenciji Oskar ne 

uspe poiskati ustrezne osebe, bo doplačilo za 1/1 sobo zaračunano pred odhodom. 
• sem seznanjen, da mora biti potni list ob vstopu v deželo, v katero potujem, veljaven še 6 mesecev.  
Predlagamo, da fotokopijo izpolnjene prijavnice shranite za vašo osebno dokumentacijo.  
                                          Podpis udeleženca: 
 
Datum:....................................                       ………………………………………… 


