AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1
Kierunek

Hotel

Kategoria

Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Sri Lanka
Zachodnia
Prowincja

Coco Royal Beach Resort



Kraków

21.01.2022
28.01.2022

4341 PLN

8682 PLN*

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Dorosły: 4341.00 PLN (02.01.1992) Dorosły: 4341.00 PLN (02.01.1992)
Wylot z Kraków do Katunayake
dnia 21.01.2022 godz. 12:00 - 09:30
Wylot z Katunayake do Kraków
dnia 28.01.2022 godz. 01:50 - 11:05
Śniadania i obiadokolacje
Hotel w mieście: Wadduwa
standard dbl
Odległość od plaży: 104 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

3* Sri Lanka/Sri Lanka
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 3* - kat. lokalna 3*
Położenie:
- przy plaży - w zachodniej części wyspy - ok. 80 km od lotniska
Plaża:
- piaszczysta
Pokoje:
- klimatyzacja - wiatrak suﬁtowy - TV, telefon, sejf - zestaw do przygotowania kawy i herbaty - mini bar (płatny) - łazienka (prysznic, WC, suszarka do włosów)
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - basen (leżaki, parasole przy basenie bezpłatne) - badminton - siatkówka plażowa - aerobik w wodzie Płatne - siłownia - SPA - wypożyczalnia rowerów
Dla dzieci:
- łóżeczko (na zapytanie)
Wyżywienie:
HB: śniadania oraz obiadokolacje, wybrane napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje, przkąski w ciągu dnia. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
serwowane są w godzinach 10:00 - 23:00.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - restauracja z owocami morza - 2 bary
Dodatkowe informacje:
- Wi Fi w lobby (bezpłatne) - sklep z pamiątkami - www.cocoroyalbeach.com
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Emirates (w cenie imprezy) - bagaż rejestrowany od 20 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 300 cm. Bagaże
niespełniające tego warunku nie będą akceptowane jako bagaż rejestrowany. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 55 x 38 x 20 cm. Fly Dubai (w cenie imprezy) bagaż rejestrowany od 20 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Wymiary bagażu rejestrowanego nie powinny przekraczać 75 x 55 x 35 cm. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny
przekraczać 55 x 38 x 20 cm. Qatar Air (w cenie imprezy) - bagaż rejestrowany od 25 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może
przekraczać 300 cm. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 50 x 37 x 25 cm. PLL LOT (bagaż rejestrowany płatny dodatkowo 250 zł za 1 sztukę, bagaż podręczny w
cenie) - bagaż rejestrowany 23 kg (w zależności od taryfy). Wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm (wysokość + szerokość + głębokość). - bagaż podręczny 8 kg. Wymiary bagażu
podręcznego nie powinny przekraczać 55 x 40 x 23 cm.
Informacje paszportowo - wizowe:
Władze Sri Lanki podjęły decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. systemu elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authoriza on (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób
przybywających na Sri Lankę. Link: www.eta.gov.lk/slvisa/ Cena: 35 USD Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego zakończenia pobytu na
Sri Lance. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego. Każdy cudzoziemiec powinien posiadać środki ﬁnansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl
Opis Kraju:
SRI LANKAZ roku na rok Sri Lanka staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym. Nic w tym dziw nego, ponieważ kraina herbaty" ma bardzo wiele do zaoferowania - od pięknych piaszczystych
plaż poprzez wspaniałą rafę koralową, aż po wysokie szczyty gór. Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki leży w Azji Południowej. Od północy graniczy z Indiami oddzielonymi cieśniną Palk i
zatoką Mannar. Od południa oblewana jest wodami Oceanu Indyjskiego, a od wschodu Zatoki Bengalskiej. Jest to kraj prawie całkowicie nizinny. Wyjątek stanowi znajdujący się w samym sercu wyspy
Płaskowyż Centralny z najwyższym szczytem Pidurutalagala (2524 m n.p.m). Przez charakterystyczny kształt wyspy Cejlon, na której znajduje się Sri Lanka, kraj ten nazywany jest często łzą Indii". Nie ma to
jednak nic wspólnego ze smutkiem czy przygnębieniem, jest bowiem barwną krainą. Wakacje w Sri Lance będą wspaniałą przygodą dla tych, którzy chcą poznawać nowe kultury.Największą atrakcją Sri
Lanki jest jej wspaniała natura. By móc w pełni ją podziwiać, warto wybrać się do jednego z jej jedenastu parków narodowych. Najpopularniejszym z nich jest Park Narodowy Yala. Swoją sławę zawdzięcza
dużym skupiskom słoni, które podziwiać można podczas wycieczki typu safari. Podczas urlopu na Sri Lance warto zwiedzić także tamtejsze świątynie. Złota świątynia Dambulla powstała we wnętrzach
pięciu naturalnych jaskiń skalnych, a Świątynia Zęba zasłynęła jako miejsce przechowywania ważnej dla buddystów relikwii - zęba samego Buddy. Nieodłącznym punktem zwiedzania wyspy jest także
wizyta na plantacjach herbaty, które stały się symbolem wyspy. W tym celu najlepiej wybrać się na punkt widokowy położony na legendarnym Lipton Seat. Sri Lanka to także piękne, szerokie i piaszczyste
plaże, takie jak: Mirissa Nilaveli, Uppuveli, Tangalle i wiele innych.Kultura i obyczajeGłówne religie na Sri Lance to buddyzm (70 %), hinduizm (12 %) oraz islam (9 %). Porządek społeczny tworzą jednak nie
tylko wyznania, ale i przejęty z Indii system kastowy. Na wyspie żyje niewielka społeczność plemienia Wedda, które uznaje się za pierwotnych mieszkańców Sri Lanki. Najliczniejsi w kraju są zaś Syngalezi,
którzy stanowią około 80 % całkowitej populacji. Kulturę Sri Lanki charakteryzują zarówno wpływy indyjskie, jak i kolonizatorskie. Istotną rolę odgrywa w niej taniec, który stanowi ważny element wszelkich
uroczystości i życia codziennego. Najpopularniejszy jest kandyan wywodzący się z byłej stolicy kraju - Kandy. Tradycyjne stroje mieszkańców Sri Lanki przypominają te z Indii. Wykonane są z pięknych, kolorowych i bogato zdobionych tkanin. KuchniaKuchnia Sri Lanki to mieszanka różnych azjatyckich smaków. W jej tradycyjnych potrawach zauważyć można przede wszystkim wpływy kuchni indyjskiej, tajskiej i
chińskiej. Najpopularniejszym daniem na wyspie jest ryż curry z kurczakiem i warzywami (najczęściej mieszanką batatów, dyni, ciecierzycy i soczewicy). Podstawę kuchni stanowi mleczko kokosowe i różnorodne aromatyczne przyprawy. Dla aktyw nychPołożenie Sri Lanki sprawia, że stanowi ona raj dla miłośników wszelkich sportów wodnych. Panujące tam warunki naturalne sprzyjają surfowaniu, a wspaniała
rafa koralowa przyciąga nurków z całego świata. Centralna Prowincja Sri Lanki zaś to mekka pasjonatów górskich wędrówek. Znajduje się tam wiele zielonych, łagodnych wzgórz oraz wysokich na ponad
dwa tysiące metrów szczytów. Podczas wakacji na Sri Lance warto wybrać się chociaż do jednego z jej parków narodowych, przez które przebiega wiele szlaków turystycznych. Co warto kupić?Wyspa Cejlon
to praw dziwe królestwo herbaty i to właśnie ona stanowi najlepszą pamiątkę z urlopu na Sri Lance. Do wyboru są wszelkie jej rodzaje i smaki, a ich opakowania często zdobią ilustracje związane z kulturą
kraju. Będąc na wyspie, warto kupić także tam tejsze przyprawy - często w dużo lepszej jakości niż te dostępne w Polsce. PogodaPogoda na Sri Lance kojarzy się z wiecznym słońcem i wysokimi tem peraturami. Tym czasem monsuny przynoszą na wyspę częste i obﬁte opady. Najwięcej pada między majem a czerw cem oraz w październiku i listopadzie. Średnie tem peratury rzadko kiedy spadają poniżej 20°C.
Najcieplej jest w południowej części kraju, która leży w streﬁe klimatu rów nikowego, najzim niej zaś w górach. Na obszarach nisko położonych i na wybrzeżach temperatury wynoszą od 22°C w okresie
zimowym do 33°C w letnim. Klimat Sri Lanki charakteryzuje się wysoką wilgotnością w granicach 60-80 %.Przydatne zwrotyNa Sri Lance obowiązują dwa języki urzędowe: syngaleski i tamilski. Do zapisu
używa się odrębnych pism. język syngaleski: cześć - (czyt. halo) dzień dobry - (czyt. subha udesenak) do widzenia - (czyt. newatha hamuvemu) dziękuję - (czyt. stu ) nie rozumiem - (czyt. mata eka therenne nehe) nazywam się... - (czyt. mageh namma) język tamilski: cześć - (czyt. halo) dzień dobry - (czyt. gudmaaning) do widzenia - (czyt. pooi u warrän) dziękuję - (czyt. nandri) nie rozumiem - (czyt.
jenakku adhu purijale) nazywam się... - (czyt. jen pejar) Dlaczego Sri Lanka?Wakacje na Sri Lance to idealny pomysł zarówno dla tych, którzy urlop wiążą z odpoczynkiem na plaży, jak i tych, którzy wolą
aktywne spędzanie czasu. Kultura Sri Lanki znacznie różni się od europejskiej. Z tego powodu podróżnych z Polski zaskakuje zarówno folklor, kuchnia narodowa, jak i styl życia mieszkańców. Na wyspie
zachwycają także wspaniałe krajobrazy - zielone pola upraw ne herbaty, rajskie plaże i gęste, dzikie lasy. Największe atrakcje Sri Lanki to wspaniałe świątynie buddyjskie i hinduistyczne oraz tarasy uprawne
herbaty i sanktuaria słoni. Informacje praktyczneWymagane dokumenty: bezpłatna wiza, między innymi dla obywateli Polski, będzie obowiązywać do 30.04.2020 roku. Można ją wyrobić na stronie
www.eta.gov.lk lub na lotnisku bezpośrednio po przylocie.Waluta: na Sri Lance płaci się rupiami lankijskimi (LKR). Ceny: życie na Sri Lance jest tańsze niż w Polsce. Dla przykładu za obiad w niedrogiej
restauracji zapłacić można około 12-16 złotych. Napiwki: na Sri Lance istnieje zwyczaj zostawiania napiwków nie tylko kelnerom, ale i kierowcom, przewodnikom i pokojówkom. Najlepiej zostawić ok. 1015 % ceny usługi lub ok. 20 LKR.Czas: na Sri Lance obowiązuje strefa czasowa UTC +5.30. Napięcie: wynosi 230 V. Gniazdka elektryczne są zazwyczaj dostosowane do wtyczek z trzema okrągłymi bolcami. Szczepienia: przed podróżą na Sri Lankę nie trzeba wykonywać szczepień. Zaleca się jednak przyjąć szczepionkę na dur brzuszny, błonicę, tężec, japońskie zapalenie mózgu i wirusowe zapalenie
wątroby typu A i B. Należy skonsultować je z lekarzem medycyny podróży. Inne ważne informacje: Woda z kranu na Sri Lance nie jest zdatna do picia. Zaleca się zabrać ze sobą preparat na komary. Do
świątyń buddyjskich wejść można jedynie na boso. Z kart kredytowych można korzystać jedynie w bezpiecznych i pewnych punktach. W czasie święta Poya (obchodzonego co miesiąc, w dzień pełni
księżyca) na Sri Lance nie sprzedaje alkoholu. W większych miastach działają specjalne posterunki policji przeznaczone do pomocy turystom. Wzdłuż wybrzeża Sri Lanki przepływają okresowo silne prądy
wodne. Wówczas kąpiel jest zabroniona. Opalanie topless lub nago jest zabronione. Należy unikać robienia zdjęć w miejscach świętych. Posiadanie narkotyków podlega karze śmierci. W północnej części
kraju obowiązuje zakaz korzystania z łączności satelitarnej. Placówki dyplomatyczne: na Sri Lance nie ma Ambasady RP. Najbliższa ambasada polska znajduje się w New Delhi

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 2
Kierunek

Hotel

Kategoria

Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Sri Lanka
Zachodnia
Prowincja

Blue Water (Wadduwa)



Kraków

21.01.2022
28.01.2022

4882 PLN

9764 PLN*

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Dorosły: 4882.00 PLN (02.01.1992) Dorosły: 4882.00 PLN (02.01.1992)
Wylot z Kraków do Katunayake
dnia 21.01.2022 godz. 12:00 - 09:30
Wylot z Katunayake do Kraków
dnia 28.01.2022 godz. 01:50 - 11:05
Śniadania
Hotel w mieście: Wadduwa
deluxe promo dbl
Odległość od plaży: 58 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

5* Sri Lanka/Sri Lanka
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 5* - kat. lokalna 5*
Położenie:
- przy plaży - w miejscowości Wadduwa - za hotelem znajduje się linia kolejowa prowadząca do Colombo - ok. 60 km od lotniska w Kolombo
Plaża:
- długa, piaszczysta
Pokoje:
Pokój Deluxe - klimatyzacja sterowana indywidualnie - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - zestaw do parzenia kawy i herbaty - TV-Sat , telefon - mini bar (bezpłatny w opcji AI - lokalne
piwo i napoje bezalkoholowe) - sejf (płatny) - balkon/taras - powierzchnia ok. 42 m2 Pokój Deluxe Superior - wyposażenie pokoju deluxe, nowocześniej urządzony - dodatkowo wanna z jacuzzi, odtwarzacz z
DVD, szybki internet, widok na ocean - powierzchnia ok. 49 m2 Pokój Deluxe Promo - pokój w cenie promocyjnej, może się rożnić standardem i położeniem od pokoi deluxe
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - kompleks basenów - siatkówka plażowa, badminton, joga - aerobik - sporadycznie wieczorny program animacyjny Platne - SPA - dwa korty tenisowe - bilard - squash - sporty wodne na plaży
Dla dzieci:
- basen
Wyżywienie:
BB: śniadania. HB: śniadanie i obiadokolacje w formie bufetu (napoje płatne przy obiadokolacji). All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski, kawa, herbata. Lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 11:00 - 23:00.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - restauracja a la carte (płatna) - kawiarnia - 2 bary
Dodatkowe informacje:
- internet Wi Fi (bezpłatny) - jubiler - sklepy - www.bluewatersrilanka.com
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Emirates (w cenie imprezy) - bagaż rejestrowany od 20 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 300 cm. Bagaże
niespełniające tego warunku nie będą akceptowane jako bagaż rejestrowany. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 55 x 38 x 20 cm. Fly Dubai (w cenie imprezy) bagaż rejestrowany od 20 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Wymiary bagażu rejestrowanego nie powinny przekraczać 75 x 55 x 35 cm. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny
przekraczać 55 x 38 x 20 cm. Qatar Air (w cenie imprezy) - bagaż rejestrowany od 25 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może
przekraczać 300 cm. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 50 x 37 x 25 cm. PLL LOT (bagaż rejestrowany płatny dodatkowo 250 zł za 1 sztukę, bagaż podręczny w
cenie) - bagaż rejestrowany 23 kg (w zależności od taryfy). Wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm (wysokość + szerokość + głębokość). - bagaż podręczny 8 kg. Wymiary bagażu
podręcznego nie powinny przekraczać 55 x 40 x 23 cm.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl
Informacje paszportowo - wizowe:
Władze Sri Lanki podjęły decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. systemu elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authoriza on (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób
przybywających na Sri Lankę. Link: www.eta.gov.lk/slvisa/ Cena: 35 USD Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego zakończenia pobytu na
Sri Lance. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego. Każdy cudzoziemiec powinien posiadać środki ﬁnansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu.
Opis Kraju:
SRI LANKAZ roku na rok Sri Lanka staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym. Nic w tym dziw nego, ponieważ kraina herbaty" ma bardzo wiele do zaoferowania - od pięknych piaszczystych
plaż poprzez wspaniałą rafę koralową, aż po wysokie szczyty gór. Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki leży w Azji Południowej. Od północy graniczy z Indiami oddzielonymi cieśniną Palk i
zatoką Mannar. Od południa oblewana jest wodami Oceanu Indyjskiego, a od wschodu Zatoki Bengalskiej. Jest to kraj prawie całkowicie nizinny. Wyjątek stanowi znajdujący się w samym sercu wyspy
Płaskowyż Centralny z najwyższym szczytem Pidurutalagala (2524 m n.p.m). Przez charakterystyczny kształt wyspy Cejlon, na której znajduje się Sri Lanka, kraj ten nazywany jest często łzą Indii". Nie ma to
jednak nic wspólnego ze smutkiem czy przygnębieniem, jest bowiem barwną krainą. Wakacje w Sri Lance będą wspaniałą przygodą dla tych, którzy chcą poznawać nowe kultury.Największą atrakcją Sri
Lanki jest jej wspaniała natura. By móc w pełni ją podziwiać, warto wybrać się do jednego z jej jedenastu parków narodowych. Najpopularniejszym z nich jest Park Narodowy Yala. Swoją sławę zawdzięcza
dużym skupiskom słoni, które podziwiać można podczas wycieczki typu safari. Podczas urlopu na Sri Lance warto zwiedzić także tamtejsze świątynie. Złota świątynia Dambulla powstała we wnętrzach
pięciu naturalnych jaskiń skalnych, a Świątynia Zęba zasłynęła jako miejsce przechowywania ważnej dla buddystów relikwii - zęba samego Buddy. Nieodłącznym punktem zwiedzania wyspy jest także
wizyta na plantacjach herbaty, które stały się symbolem wyspy. W tym celu najlepiej wybrać się na punkt widokowy położony na legendarnym Lipton Seat. Sri Lanka to także piękne, szerokie i piaszczyste
plaże, takie jak: Mirissa Nilaveli, Uppuveli, Tangalle i wiele innych.Kultura i obyczajeGłówne religie na Sri Lance to buddyzm (70 %), hinduizm (12 %) oraz islam (9 %). Porządek społeczny tworzą jednak nie
tylko wyznania, ale i przejęty z Indii system kastowy. Na wyspie żyje niewielka społeczność plemienia Wedda, które uznaje się za pierwotnych mieszkańców Sri Lanki. Najliczniejsi w kraju są zaś Syngalezi,
którzy stanowią około 80 % całkowitej populacji. Kulturę Sri Lanki charakteryzują zarówno wpływy indyjskie, jak i kolonizatorskie. Istotną rolę odgrywa w niej taniec, który stanowi ważny element wszelkich
uroczystości i życia codziennego. Najpopularniejszy jest kandyan wywodzący się z byłej stolicy kraju - Kandy. Tradycyjne stroje mieszkańców Sri Lanki przypominają te z Indii. Wykonane są z pięknych, kolorowych i bogato zdobionych tkanin. KuchniaKuchnia Sri Lanki to mieszanka różnych azjatyckich smaków. W jej tradycyjnych potrawach zauważyć można przede wszystkim wpływy kuchni indyjskiej, tajskiej i
chińskiej. Najpopularniejszym daniem na wyspie jest ryż curry z kurczakiem i warzywami (najczęściej mieszanką batatów, dyni, ciecierzycy i soczewicy). Podstawę kuchni stanowi mleczko kokosowe i różnorodne aromatyczne przyprawy. Dla aktyw nychPołożenie Sri Lanki sprawia, że stanowi ona raj dla miłośników wszelkich sportów wodnych. Panujące tam warunki naturalne sprzyjają surfowaniu, a wspaniała
rafa koralowa przyciąga nurków z całego świata. Centralna Prowincja Sri Lanki zaś to mekka pasjonatów górskich wędrówek. Znajduje się tam wiele zielonych, łagodnych wzgórz oraz wysokich na ponad
dwa tysiące metrów szczytów. Podczas wakacji na Sri Lance warto wybrać się chociaż do jednego z jej parków narodowych, przez które przebiega wiele szlaków turystycznych. Co warto kupić?Wyspa Cejlon
to praw dziwe królestwo herbaty i to właśnie ona stanowi najlepszą pamiątkę z urlopu na Sri Lance. Do wyboru są wszelkie jej rodzaje i smaki, a ich opakowania często zdobią ilustracje związane z kulturą
kraju. Będąc na wyspie, warto kupić także tam tejsze przyprawy - często w dużo lepszej jakości niż te dostępne w Polsce. PogodaPogoda na Sri Lance kojarzy się z wiecznym słońcem i wysokimi tem peraturami. Tym czasem monsuny przynoszą na wyspę częste i obﬁte opady. Najwięcej pada między majem a czerw cem oraz w październiku i listopadzie. Średnie tem peratury rzadko kiedy spadają poniżej 20°C.
Najcieplej jest w południowej części kraju, która leży w streﬁe klimatu rów nikowego, najzim niej zaś w górach. Na obszarach nisko położonych i na wybrzeżach temperatury wynoszą od 22°C w okresie
zimowym do 33°C w letnim. Klimat Sri Lanki charakteryzuje się wysoką wilgotnością w granicach 60-80 %.Przydatne zwrotyNa Sri Lance obowiązują dwa języki urzędowe: syngaleski i tamilski. Do zapisu
używa się odrębnych pism. język syngaleski: cześć - (czyt. halo) dzień dobry - (czyt. subha udesenak) do widzenia - (czyt. newatha hamuvemu) dziękuję - (czyt. stu ) nie rozumiem - (czyt. mata eka therenne nehe) nazywam się... - (czyt. mageh namma) język tamilski: cześć - (czyt. halo) dzień dobry - (czyt. gudmaaning) do widzenia - (czyt. pooi u warrän) dziękuję - (czyt. nandri) nie rozumiem - (czyt.
jenakku adhu purijale) nazywam się... - (czyt. jen pejar) Dlaczego Sri Lanka?Wakacje na Sri Lance to idealny pomysł zarówno dla tych, którzy urlop wiążą z odpoczynkiem na plaży, jak i tych, którzy wolą
aktywne spędzanie czasu. Kultura Sri Lanki znacznie różni się od europejskiej. Z tego powodu podróżnych z Polski zaskakuje zarówno folklor, kuchnia narodowa, jak i styl życia mieszkańców. Na wyspie
zachwycają także wspaniałe krajobrazy - zielone pola upraw ne herbaty, rajskie plaże i gęste, dzikie lasy. Największe atrakcje Sri Lanki to wspaniałe świątynie buddyjskie i hinduistyczne oraz tarasy uprawne
herbaty i sanktuaria słoni. Informacje praktyczneWymagane dokumenty: bezpłatna wiza, między innymi dla obywateli Polski, będzie obowiązywać do 30.04.2020 roku. Można ją wyrobić na stronie
www.eta.gov.lk lub na lotnisku bezpośrednio po przylocie.Waluta: na Sri Lance płaci się rupiami lankijskimi (LKR). Ceny: życie na Sri Lance jest tańsze niż w Polsce. Dla przykładu za obiad w niedrogiej
restauracji zapłacić można około 12-16 złotych. Napiwki: na Sri Lance istnieje zwyczaj zostawiania napiwków nie tylko kelnerom, ale i kierowcom, przewodnikom i pokojówkom. Najlepiej zostawić ok. 1015 % ceny usługi lub ok. 20 LKR.Czas: na Sri Lance obowiązuje strefa czasowa UTC +5.30. Napięcie: wynosi 230 V. Gniazdka elektryczne są zazwyczaj dostosowane do wtyczek z trzema okrągłymi bolcami. Szczepienia: przed podróżą na Sri Lankę nie trzeba wykonywać szczepień. Zaleca się jednak przyjąć szczepionkę na dur brzuszny, błonicę, tężec, japońskie zapalenie mózgu i wirusowe zapalenie
wątroby typu A i B. Należy skonsultować je z lekarzem medycyny podróży. Inne ważne informacje: Woda z kranu na Sri Lance nie jest zdatna do picia. Zaleca się zabrać ze sobą preparat na komary. Do
świątyń buddyjskich wejść można jedynie na boso. Z kart kredytowych można korzystać jedynie w bezpiecznych i pewnych punktach. W czasie święta Poya (obchodzonego co miesiąc, w dzień pełni
księżyca) na Sri Lance nie sprzedaje alkoholu. W większych miastach działają specjalne posterunki policji przeznaczone do pomocy turystom. Wzdłuż wybrzeża Sri Lanki przepływają okresowo silne prądy
wodne. Wówczas kąpiel jest zabroniona. Opalanie topless lub nago jest zabronione. Należy unikać robienia zdjęć w miejscach świętych. Posiadanie narkotyków podlega karze śmierci. W północnej części
kraju obowiązuje zakaz korzystania z łączności satelitarnej. Placówki dyplomatyczne: na Sri Lance nie ma Ambasady RP. Najbliższa ambasada polska znajduje się w New Delhi
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Oferta 3
Kierunek

Hotel

Kategoria

Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Sri Lanka
Południowa
Prowincja

Hikka Tranz By Cinnamon (Ex Chaaya Tranz)



Kraków

21.01.2022
28.01.2022

4762 PLN

9524 PLN*

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Dorosły: 4762.00 PLN (02.01.1992) Dorosły: 4762.00 PLN (02.01.1992)
Wylot z Kraków do Katunayake
dnia 21.01.2022 godz. 12:00 - 09:30
Wylot z Katunayake do Kraków
dnia 28.01.2022 godz. 01:50 - 11:05
Śniadania
Hotel w mieście: Hikkaduwa
promo room dbl
Odległość od plaży: 63 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

4* Sri Lanka/Sri Lanka
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4*
Położenie:
- przy plaży - ok. 150 km od lotniska w Colombo
Plaża:
- piaszczysta
Pokoje:
Pokój Superior - w budynku głównym - klimatyzacja - wentylator suﬁtowy - łazienka (WC, prysznic) - sejf - mini bar (płatny) - zestaw do kawy/herbaty - balkon/taras - powierzchnia ok. 36 m2 Pokój Deluxe wyposażenie pokoju Superior - powierzchnia ok. 40 m2 Pokój Standardowy Promo - pokój w cenie promocyjnej, może się rożnić standardem i położeniem od pokoi superior oraz deluxe
Restauracje i bary:
- restauracja główna - 2 restauracje a la carte - 2 bary
Cena:
Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00 w dniu wylotu), transfer lotnisko - hotel - lotnisko, opiekę
anglojęzycznego przedstawiciela kontrahenta, wyżywienie zgodne z wykupioną ofertą, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische
Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty lotniskowe i paliwowe.
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - basen - taras słoneczny - siłownia - joga - siatkówka plażowa - tenis stołowy - animacje Płatne - masaże - squash - łaźnia parowa - centrum nurkowe (w pobiżu)
Wyżywienie:
BB: śniadanie. HB: śniadanie i obiadokolacje w formie bufetu (napoje płatne przy obiadokolacji). All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
serwowane są w godzinach ustalonych przez hotel.
Dodatkowe informacje:
- Wi Fi w lobby (bezpłatne) - pralnia (płatna) - parking - sale konferencyjne - www.cinnamonhotels.com
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Emirates (w cenie imprezy) - bagaż rejestrowany od 20 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 300 cm. Bagaże
niespełniające tego warunku nie będą akceptowane jako bagaż rejestrowany. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 55 x 38 x 20 cm. Fly Dubai (w cenie imprezy) bagaż rejestrowany od 20 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Wymiary bagażu rejestrowanego nie powinny przekraczać 75 x 55 x 35 cm. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny
przekraczać 55 x 38 x 20 cm. Qatar Air (w cenie imprezy) - bagaż rejestrowany od 25 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może
przekraczać 300 cm. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 50 x 37 x 25 cm. PLL LOT (bagaż rejestrowany płatny dodatkowo 250 zł za 1 sztukę, bagaż podręczny w
cenie) - bagaż rejestrowany 23 kg (w zależności od taryfy). Wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm (wysokość + szerokość + głębokość). - bagaż
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podręczny 8 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 55 x 40 x 23 cm.
Informacje paszportowo - wizowe:
Władze Sri Lanki podjęły decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. systemu elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authoriza on (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób
przybywających na Sri Lankę. Link: www.eta.gov.lk/slvisa/ Cena: 35 USD Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego zakończenia pobytu na
Sri Lance. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego. Każdy cudzoziemiec powinien posiadać środki ﬁnansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu.
Opis Kraju:
SRI LANKAZ roku na rok Sri Lanka staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym. Nic w tym dziw nego, ponieważ kraina herbaty" ma bardzo wiele do zaoferowania - od pięknych piaszczystych
plaż poprzez wspaniałą rafę koralową, aż po wysokie szczyty gór. Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki leży w Azji Południowej. Od północy graniczy z Indiami oddzielonymi cieśniną Palk i
zatoką Mannar. Od południa oblewana jest wodami Oceanu Indyjskiego, a od wschodu Zatoki Bengalskiej. Jest to kraj prawie całkowicie nizinny. Wyjątek stanowi znajdujący się w samym sercu wyspy
Płaskowyż Centralny z najwyższym szczytem Pidurutalagala (2524 m n.p.m). Przez charakterystyczny kształt wyspy Cejlon, na której znajduje się Sri Lanka, kraj ten nazywany jest często łzą Indii". Nie ma to
jednak nic wspólnego ze smutkiem czy przygnębieniem, jest bowiem barwną krainą. Wakacje w Sri Lance będą wspaniałą przygodą dla tych, którzy chcą poznawać nowe kultury.Największą atrakcją Sri
Lanki jest jej wspaniała natura. By móc w pełni ją podziwiać, warto wybrać się do jednego z jej jedenastu parków narodowych. Najpopularniejszym z nich jest Park Narodowy Yala. Swoją sławę zawdzięcza
dużym skupiskom słoni, które podziwiać można podczas wycieczki typu safari. Podczas urlopu na Sri Lance warto zwiedzić także tamtejsze świątynie. Złota świątynia Dambulla powstała we wnętrzach
pięciu naturalnych jaskiń skalnych, a Świątynia Zęba zasłynęła jako miejsce przechowywania ważnej dla buddystów relikwii - zęba samego Buddy. Nieodłącznym punktem zwiedzania wyspy jest także
wizyta na plantacjach herbaty, które stały się symbolem wyspy. W tym celu najlepiej wybrać się na punkt widokowy położony na legendarnym Lipton Seat. Sri Lanka to także piękne, szerokie i piaszczyste
plaże, takie jak: Mirissa Nilaveli, Uppuveli, Tangalle i wiele innych.Kultura i obyczajeGłówne religie na Sri Lance to buddyzm (70 %), hinduizm (12 %) oraz islam (9 %). Porządek społeczny tworzą jednak nie
tylko wyznania, ale i przejęty z Indii system kastowy. Na wyspie żyje niewielka społeczność plemienia Wedda, które uznaje się za pierwotnych mieszkańców Sri Lanki. Najliczniejsi w kraju są zaś Syngalezi,
którzy stanowią około 80 % całkowitej populacji. Kulturę Sri Lanki charakteryzują zarówno wpływy indyjskie, jak i kolonizatorskie. Istotną rolę odgrywa w niej taniec, który stanowi ważny element wszelkich
uroczystości i życia codziennego. Najpopularniejszy jest kandyan wywodzący się z byłej stolicy kraju - Kandy. Tradycyjne stroje mieszkańców Sri Lanki przypominają te z Indii. Wykonane są z pięknych, kolorowych i bogato zdobionych tkanin. KuchniaKuchnia Sri Lanki to mieszanka różnych azjatyckich smaków. W jej tradycyjnych potrawach zauważyć można przede wszystkim wpływy kuchni indyjskiej, tajskiej i
chińskiej. Najpopularniejszym daniem na wyspie jest ryż curry z kurczakiem i warzywami (najczęściej mieszanką batatów, dyni, ciecierzycy i soczewicy). Podstawę kuchni stanowi mleczko kokosowe i różnorodne aromatyczne przyprawy. Dla aktyw nychPołożenie Sri Lanki sprawia, że stanowi ona raj dla miłośników wszelkich sportów wodnych. Panujące tam warunki naturalne sprzyjają surfowaniu, a wspaniała
rafa koralowa przyciąga nurków z całego świata. Centralna Prowincja Sri Lanki zaś to mekka pasjonatów górskich wędrówek. Znajduje się tam wiele zielonych, łagodnych wzgórz oraz wysokich na ponad
dwa tysiące metrów szczytów. Podczas wakacji na Sri Lance warto wybrać się chociaż do jednego z jej parków narodowych, przez które przebiega wiele szlaków turystycznych. Co warto kupić?Wyspa Cejlon
to praw dziwe królestwo herbaty i to właśnie ona stanowi najlepszą pamiątkę z urlopu na Sri Lance. Do wyboru są wszelkie jej rodzaje i smaki, a ich opakowania często zdobią ilustracje związane z kulturą
kraju. Będąc na wyspie, warto kupić także tam tejsze przyprawy - często w dużo lepszej jakości niż te dostępne w Polsce. PogodaPogoda na Sri Lance kojarzy się z wiecznym słońcem i wysokimi tem peraturami. Tym czasem monsuny przynoszą na wyspę częste i obﬁte opady. Najwięcej pada między majem a czerw cem oraz w październiku i listopadzie. Średnie tem peratury rzadko kiedy spadają poniżej 20°C.
Najcieplej jest w południowej części kraju, która leży w streﬁe klimatu rów nikowego, najzim niej zaś w górach. Na obszarach nisko położonych i na wybrzeżach temperatury wynoszą od 22°C w okresie
zimowym do 33°C w letnim. Klimat Sri Lanki charakteryzuje się wysoką wilgotnością w granicach 60-80 %.Przydatne zwrotyNa Sri Lance obowiązują dwa języki urzędowe: syngaleski i tamilski. Do zapisu
używa się odrębnych pism. język syngaleski: cześć - (czyt. halo) dzień dobry - (czyt. subha udesenak) do widzenia - (czyt. newatha hamuvemu) dziękuję - (czyt. stu ) nie rozumiem - (czyt. mata eka therenne nehe) nazywam się... - (czyt. mageh namma) język tamilski: cześć - (czyt. halo) dzień dobry - (czyt. gudmaaning) do widzenia - (czyt. pooi u warrän) dziękuję - (czyt. nandri) nie rozumiem - (czyt.
jenakku adhu purijale) nazywam się... - (czyt. jen pejar) Dlaczego Sri Lanka?Wakacje na Sri Lance to idealny pomysł zarówno dla tych, którzy urlop wiążą z odpoczynkiem na plaży, jak i tych, którzy wolą
aktywne spędzanie czasu. Kultura Sri Lanki znacznie różni się od europejskiej. Z tego powodu podróżnych z Polski zaskakuje zarówno folklor, kuchnia narodowa, jak i styl życia mieszkańców. Na wyspie
zachwycają także wspaniałe krajobrazy - zielone pola upraw ne herbaty, rajskie plaże i gęste, dzikie lasy. Największe atrakcje Sri Lanki to wspaniałe świątynie buddyjskie i hinduistyczne oraz tarasy uprawne
herbaty i sanktuaria słoni. Informacje praktyczneWymagane dokumenty: bezpłatna wiza, między innymi dla obywateli Polski, będzie obowiązywać do 30.04.2020 roku. Można ją wyrobić na stronie
www.eta.gov.lk lub na lotnisku bezpośrednio po przylocie.Waluta: na Sri Lance płaci się rupiami lankijskimi (LKR). Ceny: życie na Sri Lance jest tańsze niż w Polsce. Dla przykładu za obiad w niedrogiej
restauracji zapłacić można około 12-16 złotych. Napiwki: na Sri Lance istnieje zwyczaj zostawiania napiwków nie tylko kelnerom, ale i kierowcom, przewodnikom i pokojówkom. Najlepiej zostawić ok. 1015 % ceny usługi lub ok. 20 LKR.Czas: na Sri Lance obowiązuje strefa czasowa UTC +5.30. Napięcie: wynosi 230 V. Gniazdka elektryczne są zazwyczaj dostosowane do wtyczek z trzema okrągłymi bolcami. Szczepienia: przed podróżą na Sri Lankę nie trzeba wykonywać szczepień. Zaleca się jednak przyjąć szczepionkę na dur brzuszny, błonicę, tężec, japońskie zapalenie mózgu i wirusowe zapalenie
wątroby typu A i B. Należy skonsultować je z lekarzem medycyny podróży. Inne ważne informacje: Woda z kranu na Sri Lance nie jest zdatna do picia. Zaleca się zabrać ze sobą preparat na komary. Do
świątyń buddyjskich wejść można jedynie na boso. Z kart kredytowych można korzystać jedynie w bezpiecznych i pewnych punktach. W czasie święta Poya (obchodzonego co miesiąc, w dzień pełni
księżyca) na Sri Lance nie sprzedaje alkoholu. W większych miastach działają specjalne posterunki policji przeznaczone do pomocy turystom. Wzdłuż wybrzeża Sri Lanki przepływają okresowo silne prądy
wodne. Wówczas kąpiel jest zabroniona. Opalanie topless lub nago jest zabronione. Należy unikać robienia zdjęć w miejscach świętych. Posiadanie narkotyków podlega karze śmierci. W północnej części
kraju obowiązuje zakaz korzystania z łączności satelitarnej. Placówki dyplomatyczne: na Sri Lance nie ma Ambasady RP. Najbliższa ambasada polska znajduje się w New Delhi
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Oferta 4
Kierunek

Hotel

Kategoria

Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Sri Lanka
Zachodnia
Prowincja

Cinnamon Bey



Kraków

21.01.2022
28.01.2022

4992 PLN

9984 PLN*

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Dorosły: 4992.00 PLN (02.01.1992) Dorosły: 4992.00 PLN (02.01.1992)
Wylot z Kraków do Katunayake
dnia 21.01.2022 godz. 12:00 - 09:30
Wylot z Katunayake do Kraków
dnia 28.01.2022 godz. 01:50 - 11:05
All Inclusive
Hotel w mieście: Beruwela
superior [promo] dbl
Odległość od plaży: 109 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

4* Sri Lanka/Sri Lanka
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4*
Położenie:
- bezpośrednio przy plaży - w otoczeniu palm kokosowych i rozległych, zielonych trawników - ok. 4 km od Beruwala - ok. 55 km od Kolombo
Plaża:
- długa i piaszczysta
Pokoje:
Pokój Superior - powierzchnia ok. 38 m - TV, telefon, sejf - zestaw do przygotowania kawy i herbaty - mini bar, internet Wi Fi - łazienka (prysznic, WC, suszarka do włosów) - widok na ocean lub ogród Pokój
Deluxe - powierzchnia ok. 49 m - wyposażenie jak w pokoju superior - większa część wypoczynkowa - łazienka (wanna) Standard Promo - pokój w cenie promocyjnej, może się różnić standardem i
położeniem od pokoju superior
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - 2 baseny (1 basen do dyspozycji tylko gości z pokoi Deluxe) - siłownia - siatkówka plażowa Płatne - SPA z łaźnią parową, sauną, masażami i zabiegami pielęgnacyjnymi - sporty wodne na plaży
m.in. windsurﬁng, narty wodne, snorkeling, nurkowanie
Dla dzieci:
- brodzik
Wyżywienie:
All Inclusive: śniadania, obiady oraz kolacje. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Restauracje i bary:
- restauracja główna Bufe - restauracja grillowa Fire oraz Tranquility - restauracja Rock Salt - taras MEZZ z kuchnią arabską - snack bar 800° - I.C.E bar
Dodatkowe informacje:
- jeden z największych ośrodków na południowym wybrzeżu - należy do znanej sieci hotelowej Cinnamon - posiada 200 pokoi - bezpłatny internet na całym terenie - usługi pralni i prasowania www.cinnamonhotels.com
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Emirates (w cenie imprezy) - bagaż rejestrowany od 20 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 300 cm. Bagaże
niespełniające tego warunku nie będą akceptowane jako bagaż rejestrowany. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 55 x 38 x 20 cm. Fly Dubai (w cenie imprezy) bagaż rejestrowany od 20 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Wymiary bagażu rejestrowanego nie powinny przekraczać 75 x 55 x 35 cm. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny
przekraczać 55 x 38 x 20 cm. Qatar Air (w cenie imprezy) - bagaż rejestrowany od 25 kg do 30 kg (w zależności od taryfy). Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może
przekraczać 300 cm. - bagaż podręczny 7 kg. Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 50 x 37 x 25 cm. PLL LOT (bagaż rejestrowany płatny dodatkowo 250 zł za 1 sztukę, bagaż podręczny w
cenie) - bagaż rejestrowany 23 kg (w zależności od taryfy). Wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm (wysokość + szerokość + głębokość). - bagaż podręczny 8 kg. Wymiary bagażu
podręcznego nie powinny przekraczać 55 x 40 x 23 cm.
Informacje paszportowo - wizowe:
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Władze Sri Lanki podjęły decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. systemu elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authoriza on (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób
przybywających na Sri Lankę. Link: www.eta.gov.lk/slvisa/ Cena: 35 USD Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego zakończenia pobytu na
Sri Lance. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego. Każdy cudzoziemiec powinien posiadać środki ﬁnansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu.
Opis Kraju:
SRI LANKAZ roku na rok Sri Lanka staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym. Nic w tym dziw nego, ponieważ kraina herbaty" ma bardzo wiele do zaoferowania - od pięknych piaszczystych
plaż poprzez wspaniałą rafę koralową, aż po wysokie szczyty gór. Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki leży w Azji Południowej. Od północy graniczy z Indiami oddzielonymi cieśniną Palk i
zatoką Mannar. Od południa oblewana jest wodami Oceanu Indyjskiego, a od wschodu Zatoki Bengalskiej. Jest to kraj prawie całkowicie nizinny. Wyjątek stanowi znajdujący się w samym sercu wyspy
Płaskowyż Centralny z najwyższym szczytem Pidurutalagala (2524 m n.p.m). Przez charakterystyczny kształt wyspy Cejlon, na której znajduje się Sri Lanka, kraj ten nazywany jest często łzą Indii". Nie ma to
jednak nic wspólnego ze smutkiem czy przygnębieniem, jest bowiem barwną krainą. Wakacje w Sri Lance będą wspaniałą przygodą dla tych, którzy chcą poznawać nowe kultury.Największą atrakcją Sri
Lanki jest jej wspaniała natura. By móc w pełni ją podziwiać, warto wybrać się do jednego z jej jedenastu parków narodowych. Najpopularniejszym z nich jest Park Narodowy Yala. Swoją sławę zawdzięcza
dużym skupiskom słoni, które podziwiać można podczas wycieczki typu safari. Podczas urlopu na Sri Lance warto zwiedzić także tamtejsze świątynie. Złota świątynia Dambulla powstała we wnętrzach
pięciu naturalnych jaskiń skalnych, a Świątynia Zęba zasłynęła jako miejsce przechowywania ważnej dla buddystów relikwii - zęba samego Buddy. Nieodłącznym punktem zwiedzania wyspy jest także
wizyta na plantacjach herbaty, które stały się symbolem wyspy. W tym celu najlepiej wybrać się na punkt widokowy położony na legendarnym Lipton Seat. Sri Lanka to także piękne, szerokie i piaszczyste
plaże, takie jak: Mirissa Nilaveli, Uppuveli, Tangalle i wiele innych.Kultura i obyczajeGłówne religie na Sri Lance to buddyzm (70 %), hinduizm (12 %) oraz islam (9 %). Porządek społeczny tworzą jednak nie
tylko wyznania, ale i przejęty z Indii system kastowy. Na wyspie żyje niewielka społeczność plemienia Wedda, które uznaje się za pierwotnych mieszkańców Sri Lanki. Najliczniejsi w kraju są zaś Syngalezi,
którzy stanowią około 80 % całkowitej populacji. Kulturę Sri Lanki charakteryzują zarówno wpływy indyjskie, jak i kolonizatorskie. Istotną rolę odgrywa w niej taniec, który stanowi ważny element wszelkich
uroczystości i życia codziennego. Najpopularniejszy jest kandyan wywodzący się z byłej stolicy kraju - Kandy. Tradycyjne stroje mieszkańców Sri Lanki przypominają te z Indii. Wykonane są z pięknych, kolorowych i bogato zdobionych tkanin. KuchniaKuchnia Sri Lanki to mieszanka różnych azjatyckich smaków. W jej tradycyjnych potrawach zauważyć można przede wszystkim wpływy kuchni indyjskiej, tajskiej i
chińskiej. Najpopularniejszym daniem na wyspie jest ryż curry z kurczakiem i warzywami (najczęściej mieszanką batatów, dyni, ciecierzycy i soczewicy). Podstawę kuchni stanowi mleczko kokosowe i różnorodne aromatyczne przyprawy. Dla aktyw nychPołożenie Sri Lanki sprawia, że stanowi ona raj dla miłośników wszelkich sportów wodnych. Panujące tam warunki naturalne sprzyjają surfowaniu, a wspaniała
rafa koralowa przyciąga nurków z całego świata. Centralna Prowincja Sri Lanki zaś to mekka pasjonatów górskich wędrówek. Znajduje się tam wiele zielonych, łagodnych wzgórz oraz wysokich na ponad
dwa tysiące metrów szczytów. Podczas wakacji na Sri Lance warto wybrać się chociaż do jednego z jej parków narodowych, przez które przebiega wiele szlaków turystycznych. Co warto kupić?Wyspa Cejlon
to praw dziwe królestwo herbaty i to właśnie ona stanowi najlepszą pamiątkę z urlopu na Sri Lance. Do wyboru są wszelkie jej rodzaje i smaki, a ich opakowania często zdobią ilustracje związane z kulturą
kraju. Będąc na wyspie, warto kupić także tam tejsze przyprawy - często w dużo lepszej jakości niż te dostępne w Polsce. PogodaPogoda na Sri Lance kojarzy się z wiecznym słońcem i wysokimi tem peraturami. Tym czasem monsuny przynoszą na wyspę częste i obﬁte opady. Najwięcej pada między majem a czerw cem oraz w październiku i listopadzie. Średnie tem peratury rzadko kiedy spadają poniżej 20°C.
Najcieplej jest w południowej części kraju, która leży w streﬁe klimatu rów nikowego, najzim niej zaś w górach. Na obszarach nisko położonych i na wybrzeżach temperatury wynoszą od 22°C w okresie
zimowym do 33°C w letnim. Klimat Sri Lanki charakteryzuje się wysoką wilgotnością w granicach 60-80 %.Przydatne zwrotyNa Sri Lance obowiązują dwa języki urzędowe: syngaleski i tamilski. Do zapisu
używa się odrębnych pism. język syngaleski: cześć - (czyt. halo) dzień dobry - (czyt. subha udesenak) do widzenia - (czyt. newatha hamuvemu) dziękuję - (czyt. stu ) nie rozumiem - (czyt. mata eka therenne nehe) nazywam się... - (czyt. mageh namma) język tamilski: cześć - (czyt. halo) dzień dobry - (czyt. gudmaaning) do widzenia - (czyt. pooi u warrän) dziękuję - (czyt. nandri) nie rozumiem - (czyt.
jenakku adhu purijale) nazywam się... - (czyt. jen pejar) Dlaczego Sri Lanka?Wakacje na Sri Lance to idealny pomysł zarówno dla tych, którzy urlop wiążą z odpoczynkiem na plaży, jak i tych, którzy wolą
aktywne spędzanie czasu. Kultura Sri Lanki znacznie różni się od europejskiej. Z tego powodu podróżnych z Polski zaskakuje zarówno folklor, kuchnia narodowa, jak i styl życia mieszkańców. Na wyspie
zachwycają także wspaniałe krajobrazy - zielone pola upraw ne herbaty, rajskie plaże i gęste, dzikie lasy. Największe atrakcje Sri Lanki to wspaniałe świątynie buddyjskie i hinduistyczne oraz tarasy uprawne
herbaty i sanktuaria słoni. Informacje praktyczneWymagane dokumenty: bezpłatna wiza, między innymi dla obywateli Polski, będzie obowiązywać do 30.04.2020 roku. Można ją wyrobić na stronie
www.eta.gov.lk lub na lotnisku bezpośrednio po przylocie.Waluta: na Sri Lance płaci się rupiami lankijskimi (LKR). Ceny: życie na Sri Lance jest tańsze niż w Polsce. Dla przykładu za obiad w niedrogiej
restauracji zapłacić można około 12-16 złotych. Napiwki: na Sri Lance istnieje zwyczaj zostawiania napiwków nie tylko kelnerom, ale i kierowcom, przewodnikom i pokojówkom. Najlepiej zostawić ok. 1015 % ceny usługi lub ok. 20 LKR.Czas: na Sri Lance obowiązuje strefa czasowa UTC +5.30. Napięcie: wynosi 230 V. Gniazdka elektryczne są zazwyczaj dostosowane do wtyczek z trzema okrągłymi bolcami. Szczepienia: przed podróżą na Sri Lankę nie trzeba wykonywać szczepień. Zaleca się jednak przyjąć szczepionkę na dur brzuszny, błonicę, tężec, japońskie zapalenie mózgu i wirusowe zapalenie
wątroby typu A i B. Należy skonsultować je z lekarzem medycyny podróży. Inne ważne informacje: Woda z kranu na Sri Lance nie jest zdatna do picia. Zaleca się zabrać ze sobą preparat na komary. Do
świątyń buddyjskich wejść można jedynie na boso. Z kart kredytowych można korzystać jedynie w bezpiecznych i pewnych punktach. W czasie święta Poya (obchodzonego co miesiąc, w dzień pełni
księżyca) na Sri Lance nie sprzedaje alkoholu. W większych miastach działają specjalne posterunki policji przeznaczone do pomocy turystom. Wzdłuż wybrzeża Sri Lanki przepływają okresowo silne prądy
wodne. Wówczas kąpiel jest zabroniona. Opalanie topless lub nago jest zabronione. Należy unikać robienia zdjęć w miejscach świętych. Posiadanie narkotyków podlega karze śmierci. W północnej części
kraju obowiązuje zakaz korzystania z łączności satelitarnej. Placówki dyplomatyczne: na Sri Lance nie ma Ambasady RP. Najbliższa ambasada polska znajduje się w New Delhi
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