
 
 

 

 

 
Šrilankas garša - ekskursijas programma ar brokastīm un vakariņām, 

pludmales atpūta 4* viesnīcā 

Aizveriet acis...  

Vai spējat iztēloties zemi, kurā sastopams viss Jūsu fantastiskajām brīvdienām?  

Šrilanka piedāvās Jums pārsteidzošus kalnus, kristāldzidrus ūdenskritumus, džungļus, 

nacionālos parkus, garšvielu un tējas plantācijas,  

sajūsminošu ēdienu, vienmēr patiesi smaidošus iedzīvotājus, siltu klimatu, bagātu vēsturi,  

visskaistākās balto smilšu pludmales un debeszilu okeānu... 

 

Ceļojuma datumi: 10.01. – 25.01.2022 

 
Cena 2055 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

 
Cenā ietilpst: 

- Pārlidojums Rīga-Kolombo-Rīga 

- Nododamā bagāža 30kg.; rokas bagāža 8 kg. 

- Sagaidīšana Kolombo lidostā, krieviski runājošs pārstāvis ekskursiju laikā 

- Dzīvošana viesnīcās ar brokastīm un vakariņām , standarta numuros 

- Ekskursiju programma krieviski runājoša gida pavadībā 

- 10 naktis piekrastes viesnīcā ar brokastīm un vakariņām 

- Transfērs uz piekrastes viesnīcu un atpakaļ uz lidostu 

 

Augstāk norādītajā cenā neietilpst: 

-  vīza 50 EUR (Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem), nokārtošana aizņems līdz 2 dienam 

-  Ieejas biļetes ~ 110 EUR / vienai personai. 

-  Pusdienas, dzērieni un alkohols, dzeramnaudas un personīgie izdevumi, atļaujas filmēšanai un fotografēšanai  

apmeklējamajos apskates objektos, papildus ekskursijas un transports uzturēšanās laikā pludmalē. 

 
 
 
 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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aija.daudze@balt-go.lv 

mailto:aija.daudze@balt-go.lv


 

Ceļojuma apraksts 
 

 
 
1. diena, 10.01.22. Lidojums Rīga-Dubaja - Kolombo 

 

2. diena, 11.01. 22. Kolombo – Negombo 

Ayubowan! Laipni lūgti Šrilankā – smaidu valstī J. Ierašanās Kolombo starptautiskajā lidostā plkst. 15:15, 

tikšanās lidostā ar firmas pārstāvi, transfērs uz Negombo un iekārtošanās viesnīcā. Brīvais laiks un atpūta, 

vakariņas un nakšņošana viesnīcā. 

 

3. diena 12.01.22. Negombo – Sigirija 

Pēc brokastīm viesnīcā un izrakstīšanās no tās, sāksim brīnišķīgu ceļojumu pa Šrilanku. Šodien dosimies uz uz 

Sigīriju, kas iekļauta Unesco. Redzēsiet antīko Sigīriju, cietoksni/klinti, ko sauc arī par Lauvas klinti. Sigīrijas 

klints cietoksnis – komplekss 200 metru klints virsotnē, kuru 4. gadsimtā uzcēla karalis Kasuapa. Mūsdienās šis 

cietoksnis novērtēts kā iespaidīgs arhitektūras astotais pasaules brīnums. Sigīrijas klints ir populāra arī ar savu 

“Debesu dieva” fresku. Neraugoties uz stāvo kāpienu augšup un daudzajiem pakāpieniem, freskas un skats, kas 

paveras klints virsotnē, ir ieguldīto pūļu vērts.  

Pēcpusdienā safari ar džipu pa Minneriya vai Kaudulla vai  Eco Nacionālo parku. Varēsiet apskatīt ziloņus, 

putnus un pērtiķus un citus dzīvniekus. Vakarā vakariņas viesnīcā. 

 

4. diena 13.01.22. Sigirija - Matale - Kandy 

Brokastis viesnīcā. Turpināsim ceļojumu, dodoties uz Kandi, pa ceļam uz Matali apmeklēsim garšvielu dārzu, 

kurā tiek audzētas dažādas garšvielas – kanēlis, pipari, muskatrieksti, pateicoties tiem, Šrilanka kļuva slavena 

un sākotnēji  portugāļu, holandiešu un angļu kolonizēta. Tad turpināsim ekskursiju uz Kandi – apmeklēsim 

tirgus placi, dārgakmeņu muzeju, varēsiet apmeklēt arī batikošanas rūpnīcu un raudzīt, kā top mākslinieciskie 

audumi. Vēlāk apmeklēsim Budas Svētā Zoba templi – tas tika uzcelts 16. gadsimtā, tajā glabājas viena no 

svētākajām budisma relikvijām – Budas zobs, kas kontrabandas ceļā, princeses matos tika atvests uz Šrilanku. 

Varēsim redzēt svēto ceremoniju ar mūkiem, kas veiks savus rituālus. Kā arī vakarā redzēsim kultūras šovu. 

Vēlāk vakariņas un nakšņošana viesnīcā. 

 

 

5. diena 14.01.22. Kandi – Nuvara Elija 

Šodien pēc brokastīm viesnīcā, dosimies uz Karalisko botānisko dārzu Peradenijā – tas tiek uzskatīts par īstu 

miera oāzi trokšņainajā Kandi, kur aug 4000 dažādu sugu augi – to vidū liels skaits palmu, orhideju un citi 

eksotiskie augi. Izbaudot pastaigu pa dārzu. Pēc pastaigas pa dārzu dosimies uz Nuvara-Eliju, apmeklēsim tējas 

fabriku un tējas plantācijas. Fabrikā redzēsim, kā žāvē un šķiro lapas, uzzināsim vairāk par dažādiem tējas 

veidiem. Varēsiet baudīt īsu atpūtas mirkli, dzerot tasi svaigas tējas. Pēc tam mūs gaida ekskursija uz Nuvara-

Eliju, kuru trāpīgi dēvē par “mazo angļu pilsētu”. Nuvara-Eliju kalnos uzcēla angļi, kas ielejā meklēja 

patvērumu no siltajiem laika apstākļiem. Populārākie pilsētas apskates objekti ir sulīgās tējas plantācijas, kas kā 

sega aptver kalnu līniju, angļu arhitektūra, kamīni, kopti dārzi un bruģētie celiņi liecina par britu ēru, kas 

beigusies nemaz ne tik sen. Vēlā iekārtošanās viesnīcā, vakariņas un nakšņošana. 

 

 

6. diena 15.01.22. Ceļš uz piekrastes viesnīcu caur Kitulgala 

Pa ceļam uz pludmales viesnīcu redzēsiet skaistus dabasskatus, brauksiet garām ūdeskritumiem un Kelani upei, 

kur varēsiet piestāt un izbaudīt skatius, kas uzņemti arī populārās kinofilmās.Tālāk dosieties uz pludmales 

viesnīcu. 

15.01. – 25.01. viesnīca Coco Bay Unawatuna 4* sea escape delux numurs brokastis vakariņas 

https://cocobayunawatuna.com/ 

 

 

 

 

 

https://cocobayunawatuna.com/


 

 

 

24.01.22.vēlu vakarā transfērs uz Kolombo lidostu (2-3h) 

 

Lidojums: 

 

  1  BT 791 U 10JAN Riga - Dubai   23:10 07:35+1  

  2  EK 652 Q 11JAN Dubai - Kolombo  09:40 18:20    

  3  EK 649 Q 25JAN Kolombo - Dubai  03:00 06:00    

  4  BT 792 U 25JAN Dubai – Riga   09:05 13:50    

 

 

Ekskursiju laikā dzīvošana zemāk noradītajās viesnīcās vai līdzīga līmeņa: 
 
Camellia Resort & Spa Hotel, Sigiriya www.camelliaresortspa.com 2 naktis 

Topaz Hotel, Kandy www.topaz.lk 1 nakts 

Glenfall Reach Hotel Nuwara Eliya www.glenfallreach.com 1 nakts 

   

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  

 

 
 

Pirmā iemaksa 

 

  Pilna apmaksa mēnesi pirms 

izbraukšanas 

 

1000.00 eur    
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma 90–30 dienas pirms brauciena, klients zaudē avio izmaksas, vēlāk nekā 30 dienas pirms 

brauciena – visu summu. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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