PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K ZÁJEZDU

PŘED

285 SRÍ LANKA
CHARAKTERISTIKA AKCE
Jedná se o pohodový, fyzicky nenáročný poznávací zájezd. Program je koncipován tak, aby bylo dostatek času na
prohlídku zajímavých míst a také na pobyt u moře. Akce je určena především těm, kteří nemají tolik času a
přitom chtějí poznat Srí Lanku v celé její rozmanitosti. Po celou dobu akce budeme využívat vlastní pronajatá
vozidla s místním řidičem. Do časového harmonogramu akce nejsou zahrnuty žádné noční přesuny.
Ubytováni budeme v 3* hotelech, se snídaní. V jarním a vánočním termínu zájezdu na Srí Lanku se poslední 3
dny pobytu na jižní pláži (13.-15.den programu) absolvují bez účasti českého průvodce. Průvodce je po celé 3
dny k dispozici na svém telefonu, kontakt obdrží klienti při odletu na zájezd v odbavení k cestě. Průvodce je
nápomocný při organizaci fakultativních aktivit, které si klienti na místě vyberou. Při odletu z Colomba je
průvodce již se skupinou a zajistí klientům servis při odbavení na let domů.

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky)
s minimálně 1 volnou stránkou (pozor, na stránce nesmí být ani propité razítko z předchozích stránek) a
fotokopii dvoustrany pasu s osobními údaji (pro případ ztráty nebo krádeže pasu). S sebou vezměte i 1 aktuální
barevnou fotografii (rovněž pro případ ztráty nebo krádeže pasu). Případně si zašlete naskenovanou kopii pasu s
osobními údaji na vlastní e-mail, budete ji mít tak vždy k dispozici.

VÍZOVÁ POVINNOST
Cena zájezdu nezahrnuje vstupní víza na Srí Lanku.
Pro občany ČR:
Srí Lanka – Turistické vízum se od 01.01.2012 musí zajišťovat online přes internet, tzv. ETA. Vyřízení ETA se platí
přes internet ve výši 35 USD, je nutná úhrada platební kartou. V případě, že budete chtít zajistit vízum přes naši
CK, k jeho vyřízení od vás budeme potřebovat naskenovanou kopii datové stránky pasu (stránka s osobními
údaji). Vízum je vydáváno jako dvouvstupové na dobu pobytu 30 dní.
Více informací naleznete zde: http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/apply.jsp?locale=en_US&app=current
Za vyřízení víz prostřednictvím naší CK účtujeme poplatek 300 Kč.
Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do
navštívených zemí.

CO VZÍT S SEBOU
Vzhledem k velice pohodovému charakteru akce je možné cestovat s kufrem, cestovní taškou nebo batohem.
Nejedná se o akci, kde byste museli svá zavazadla přenášet na dlouhé vzdálenosti. Menší lehký (skladný) batůžek
se hodí jako příruční zavazadlo a využijeme ho i během aktivit na zájezdu. Z oblečení budete potřebovat lehké
dlouhé bavlněné kalhoty (na vysočině jsou večery chladnější), krátké kalhoty, trička s krátkým rukávem,
pokrývka hlavy (kšiltovka), plavky. Ženy si mohou přibalit dlouhou sukni či šaty (bude se hodit zejména při
vstupech do chrámů). Teplejší oblečení (triko s dlouhým rukávem, košile). Bunda, nejlépe nepromokavá, může
být i pláštěnka. Tenisky, sandály. Z dalšího vybavení na cestu doporučujeme: kvalitní sluneční brýle, opalovací
krém s vysokým ochranným faktorem, rychleschnoucí ručník, repelent. LED čelovou svítilnu nebo baterku.
Kapesní nůž. Lékárničku. Pokud máte problémy se vstáváním, vezměte s sebou budík. Hodí se i papírové
kapesníčky. Dětské vlhčené ubrousky na intimní hygienu, když je prachu na nekvalitních cestách příliš mnoho. Je
zbytečné brát velké množství věcí, Srí Lanka je zemí, kde lze levně dokoupit, co jste zapomněli.
K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti
prachu, vodě, oděru...). Předejdete tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti, apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou
do letadla.
ADRESA
Livingstone s.r.o.
Dominikánské nám. 5
602 00 Brno

TELEFON
+420 542 214 542
+420 603 877 182

EMAIL A WEB
info@livingstone.cz
www.livingstone.cz
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ZDRAVÍ
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. V tabulce níže jsou uvedena pouze
nejčastější očkování pro cesty do exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. Očkování
doporučená mohou být vyžadována jako povinná a naopak.
Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.
 Hepatitida A+B
 Břišní tyfus

Doporučené
Doporučené

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny. Jejich síť najdete po
celé České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a
kontakty jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz. Konzultaci můžete absolvovat ZDARMA na základě
Konzultační karty.
Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Údolní
16 (vchodem lékárny do 1.patra), Brno tel. 545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní
medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz .
Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře.

VALUTOVÉ VYBAVENÍ
Místní měna:


Srí Lanka:

1 USD = 157,4 LKR (srílanská rupie), 1 EUR = 183,5 LKR

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Doporučenou měnou jsou americké dolary či EURa. V bance si vyměňte pokud možno nové nepoškozené
dolarové bankovky. Za starší dolary může být horší kurs nebo je třeba nechtějí vůbec! Jinak obecně platí, že
směnný kurs je výhodnější za bankovky vyšších hodnot (50, 100 USD). Je dobré mít s sebou i dolarové bankovky
nízkých hodnot.
Cenová hladina v navštěvovaných oblastech je zhruba srovnatelná s úrovní cen u nás (některé zboží je i výrazně
levnější). Vezená suma záleží na tom, zda vás pohltí množství nabízených suvenýrů (batiky, čaje, kožené výrobky,
koření, bylinky...).
Na nezbytné výdaje (vstupy do památek cca 190 USD, stravu mimo snídaně, nápoje, spropitné) doporučujeme
částku od 500 USD.

SPROPITNÉ
Ačkoliv je k cenám za jídlo účtováno 10%, příplatek většinou směřuje k majitelům. Spropitné je očekáváno téměř
všude. A to ve výši 10%. Na konci cesty je zvykem ocenit také místního průvodce/řidiče spropitným. Můžete se
domluvit s vaším průvodcem a spropitné předat jeho prostřednictvím všichni dohromady, nebo jej můžete platit
každý zvlášť – záleží na vaší úvaze. Doporučená výše spropitného se pohybuje mezi USD 50–60 USD/osoba.
Záleží především na vaší spokojenosti se službami místních a podle toho je nakonec oceníte.

FAKULTATIVNÍ AKTIVITY
Příklady vstupů a fakultativních aktivit, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu:
Srí Lanka:




Sigiriya – 30 USD
Polonnaruwa – 25 USD
Anuradhapura – 25 USD
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 Botanická 15 USD
 Kandy Temple - 15 USD
 Dambulla - 10 USD
Ceny jsou orientační a mohou se měnit.

UBYTOVÁNÍ
Ubytováni budeme v kvalitních 3* hotelech, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Ubytování je
zajištěno se snídaní.

DOPRAVA
Po celou dobu akce budeme užívat vlastní pronajatá vozidla – minibusy, které řídí místní řidič s patřičnou licencí.

STRAVA A NÁPOJE
V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Po zbytek času během cesty se stravujeme společně v restauracích a
jídelnách. Průvodce zájezdu je nápomocen s výběrem jídel. Jídlo v navštívené zemi je relativně levné. Můžete
počítat s tím, že průměrně za den utratíte kolem 20-25 USD na osobu.
Srí Lanka se může pyšnit nápaditou kuchyní, i když není příliš známá. Kuchyně bohatě čerpá z místních koření a
bylin, oblíbeným kořením je koriandr. Rovněž tak jsou pro srílanskou kuchyni typické různé druhy rýže, rýže
s kari je nejčastějším pokrmem. Na jihu jsou velmi oblíbené ryby, na vysočině převládá zelenina a skopové. Jinou
specialitou je hopper. Srílančané tuto pochoutku obvykle snídají. Jsou to palačinky ve tvaru misky osmažené na
velkém plameni a jsou často podávány se zapečeným vejcem. Srílanská kuchyně je velmi ostrá, proto je třeba si
vždy důrazně požádat o nepálivou variantu. Nicméně i v tomto případě musíme počítat s lehce pálivou příchutí.
Srílančané mají jiné chuťové pohárky. Oblíbený dezert je wattalappam, je to vaječný pudink s kokosovým
mlékem, palmovým cukrem a kardamonem.
Po celý rok je zde velký výběr tropického ovoce – mango, papája, ananas, banány…. K dostání je široký výběr
nealkoholických nápojů, limonády, čaje. Poměrně dobře dostupný je i alkohol.
Obecně se vyvarujte pití nebalené vody. V obchodech i restauracích dostanete balenou vodu v umělohmotných
láhvích a doporučujeme, abyste balenou vodu používali i na čištění zubů. Během naší trasy je možné dokupovat
pitnou vodu v originálně uzavřených plastových lahvích.
Orientační ceny jídla: Srí Lanka – hlavní jídlo v restauraci 3–10 USD (500-1 500 LKR, dle zvoleného typu
stravovacího zařízení), pivo 300-600 LKR, 1,5 l lahev vody 100-150 LKR

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:
V Brně:
písemně:
telefonicky:
faxem:
e-mailem:
osobně:

LIVINGSTONE, s.r.o., Dominikánské nám. 5, 602 00 BRNO
542 214 645
542 213 219
info@livingstone.cz
po – pá 9.00 – 17.00 hodin

V Praze:
Každou středu na ulici Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město (zastávka tramvaje
Dlouhá), v budově společnosti Student Agency/ORBIX od 10.30 do 17.30 hodin.
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
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