Srí Lanka a Maldivy
24.04. - 08.05.2020
Tropický raj. Nielen prírodou, ale aj
neuveriteľne milými a šťastnými
domorodcami. Ide o spojenie komfortného
poznávania a oddychu na záver.
Základom tejto cesty sú silné zážitky, a
preto môžete okúsiť rôzne druhy dopravy
(lodičku, káričku ťahanú byvolmi, bicykel či
slona). Na konci cesty si oddýchnete na
ostrovoch, pre ktoré je možno aj výraz raj
prislabý. Vyberte si svoj all inclusive rezort
na malých atoloch, ktoré sú súčasťou
Maldív.
ITINERÁR

1

Let špičkovou leteckou spoločnosťou (Piatok)
LIETADLO

Odlet na Srí Lanku.

2

Perla Indického oceánu (Sobota)
COLOMBO-ANURADHAPURA

Prílet do COLOMBA, hlavného mesta ostrova. Ostrov prezývaný “Perla Indického oceánu” a vaši
sprievodcovia Vás očakávajú. Úslužnejšieho šoféra ste nevideli. Nakladá vaše kufre a zdraví Vás “áhoj
Bubáci”. Vy odpovedáte s úklomom a zopätými rukami “ayubówan”. Transfer krížom cez sviežu
prírodu trópov do najstaršieho hlavného mesta. ANURADHAPURA (UNESCO): založená v 4. storočí
pred n. l. bola počas 1400 rokov hlavným mestom Sinhálska, rozlohou veľká ako dnešný Paríž.
Škoricové, ananásové plantáže, sýtozelené ryžové polia. Najlepšie banány ambulla budete zapíjať
kokosovým arakom, BUBO Vás pozýva. Ruwanwelisaya vysoká 103 metrov je najkrajšia pagoda
krajiny, biela, majestátna a nádherná. Prečo sa budhisti usmievajú a sú tak šťastní? Spýtajte sa na to
mnícha, ktorý stojí vedľa vás! Poprechádzame sa popod korunu Sri Maha Bodhiya, najposvätnejšieho
stromu budhizmu, ktorý pochádza z pôvodného stromu, pod ktorým získal Budha osvietenie.
Dokonalý začiatok našej cesty.
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Drevené káry ťahané vodnými byvolmi nás privezú až k jazeru plnému
lotosových kvetov (Nedeľa)
ANURADHAPURA-DAMBULLA

Aj tento deň zažijete viac než iní. Pravý Cejlon, ktorý tu už o pár rokov nebude. Usmievavých
domorodcov v ich dedinkách mimo klasických turistických trás. Nasadneme na Srí Lanský taxík –
drevené káry ťahané vodnými byvolmi nás privezú až k jazeru plnému lotosových kvetov. Budeme sa
plaviť na domorodých lodičkách krížom až k pralesu. Uvidíme divoké slony? Ako pestujú domorodci
ryžu, kokos, betel a ako pripravujú lokálny čaj? Domčeky z prútia, hlinená pec na drevo, na oblečenie
sarong a sárí. Pokoj, pokora a jednoduchý šťastný život v raji. Ako tu môžu mať tak čisto? Domorodý
obed podávaný na banánovom liste je neuveriteľne chutný. Toto zažil málokto. Užívame si
pohostinnosť miestnych obyvateľov. Kundate gate dumi kun. Čo takto zajazdiť si na slonovi? Budete
mať možnosť. Chodíme sem roky a toho malého slona domáci už volajú “Bubo”. Poobede navštívime
skalné chrámy v DAMBULLA (UNESCO): budhistické sochy a impresívne fresky, komplex piatich
jaskýň Aja Maha Vijara, sochy Upulvana a Samana, výjavy z pekla, veľký zlatý budha a škriekajúce
opice na mangovníku.
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Na bicykloch cez Polonnaruwu (Pondelok)
POLONNARUWA-SIGIRYA

SIGIRIYA: ôsmy div sveta, opevnený palác kráľa Kasyapu na 183 metrov vysokom brale, súčasť
svetového dedičstva UNESCO. Vystúpame až hore a budeme sa tešiť neuveriteľným výhľadom. Jedna
z najkrajších scenérií aké ste kedy videli. POLONNARUWA (UNESCO) bola druhým hlavným mestom
Cejlónu a my si ju užijeme na bicykloch. Autobus ide popri nás pre tých čo bicykel nemusia. Väčšinou
sa ide po rovine, či mierne dole. Zavlažovacie systémy na rozlohe 2400 hektárov, postavené slávnym
kráľom Parakrambahu, ruiny kráľovskej komnaty, citadela, lotosové kúpele, komplex Gal Vihara s
kolosálnymi stvárneniami Budhu na granitovom kameni, najzachovalejšia nezrekonštruovaná dagoba
na Srí Lanke. Po bicyklovaní sa osviežime čerstvým kokosovým orechom. Ďalší úžasný deň za nami.
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Budhov zub (Utorok)
KANDY

Dnes si vysvetlíme základy ayurvédskej medicíny. Miestne herbálne lieky na artritídu, zvýšenie libida či
na depiláciu sú zázračné. Predvedieme! KANDY (UNESCO): kráľovské horské mesto a centrum
sinhálskej kultúry. Daladamaligawa, chrám Budhovho zubu, ktorý je najposvätnejším miestom Srí
Lanky, miesto viery a hrdosti. Prejdeme sa záhradou a ukážeme si ako rastú klinčeky, kurkuma či
kardamon a všetky ingrediencie, z ktorých sa vyrába to najlepšie karí. Ale aj iné rastlinky od A po Z,
ktoré máte doma vo svojich koreničkách. Večer si môžete vychutnať známy sinhálsky tanec či
ayrvédsku masáž.
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Cejlónsky čaj a slony (Streda)
KANDY-PINNAWALA-KALUTARA

Venujeme sa najvzácnejšej komodite z ostrova zvaného Cejlón. Čajové plantáže, na ktorých sa pestuje
originálny cejlónsky čaj, čajová fabrika, malebné scenérie čajovej krajiny, vodopády, horské masívy a
všadeprítomná vôňa čaju. Sloní sirotinec v PINNAWALA na brehoch rieky Maoya bude na konci nášho
poznávacieho okruhu najväčším zážitkom. 70 rozkošných sloníkov, ktoré sa spolu hrajú a šantia.
Kŕmenie, kúpanie. Poobede odchádzame na južné pobrežie na jednu z najlepších pláží ostrova,
ubytovanie v štýlovom hoteli priamo na pobreží Indického oceánu. Výber hotela je už len na Vás.
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Odlet do raja (Štvrtok)
KALUTARA-COLOMBO-MALÉ-HOTEL

Transfer na letisko do Colomba a odlet do Malé a odtiaľ do Vášho maldivského rezortu.
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Relax all inclusive na Maldivách (Piatok)
HOTEL PODĽA VÁŠHO VÝBERU

Relax na Maldivách v príjemnom hoteli. Sun Island Resort and Spa 4* Maldivy Poloha: Hotelový

komplex je situovaný na ostrove Sun Island na idylickej samote lagúny v južnej časti Atola Ari.
Transfer na ostrov z letiska trvá rýchloloďou asi 3 hodiny a miestnym letom 30-45 minút. Vybavenie
hotela: Ostrov Sun (dĺžka 1,6 km, šírka 440 m) patrí k väčším ostrovom Atola. Na ploche ostrova so
širokou bielou piesočnatou plážou a ideálnymi podmienkami na kúpanie a vodné športy je
roztrúsených 350 izieb hotelového komplexu. V bazénovom komplexe s oddeleným detským bazénom
je slnečná terasa s ležadlami, slnečníkmi a osuškami, ktoré sú bez poplatku aj na pláži. All inclusive:
Raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov v hlavnej reštaurácii, ku každému hlavnému jedlu
pohár domáceho vína, v popoludňajších hodinách (16.00-18.00) káva, čaj a drobné občerstvenie v
reštaurácii, počas dňa (10.00-01.00) neobmedzená konzumácia nealkoholických i alkoholických
nápojov v hlavnom bare. Šport, wellness a zábava: Volejbal, basketbal, stolný tenis, bedminton,
fitness centrum, šípky, biliard, squash, tenis. Za poplatok je vírivka, parný kúpeľ a masáže, sauna,
vodné lyže, surfy, katamarán, vodné skútre, rybačka na otvorenom mori, šnorchlovanie, potápačská
škola. Slušný 4* hotel za prijateľnú cenu.
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Relax all inclusive na Maldivách (Sobota)
HOTEL PODĽA VÁŠHO VÝBERU

Relax na Maldivách v príjemnom hoteli.
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Relax all inclusive na Maldivách (Nedeľa)
HOTEL PODĽA VÁŠHO VÝBERU

Relax na Maldivách v príjemnom hoteli.
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Relax all inclusive na Maldivách (Pondelok)
HOTEL PODĽA VÁŠHO VÝBERU

Relax na Maldivách v príjemnom hoteli.
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Relax all inclusive na Maldivách (Utorok)
HOTEL PODĽA VÁŠHO VÝBERU

Relax na Maldivách v príjemnom hoteli.
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Relax all inclusive na Maldivách (Streda)
HOTEL PODĽA VÁŠHO VÝBERU

Relax na Maldivách v príjemnom hoteli.
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Ešte raz sa prejdeme po pláži (Štvrtok)
MALÉ-DOMOV

Posledné kúpanie, biely piesok na fľaše, aloe vera na spáleniny a letíme domov.
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Vitajte doma! (Piatok)
Prílet.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v Economy class do Colomba a späť z Malé

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému

Prelet Colombo - Malé

odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.

ubytovanie 5 x v 3* hoteloch v izbách pre dve osoby

BUBO nie je zdravotníckym zariadením.

polpenziu počas poznávacieho programu / začína večerou 2.deň a

Naši miestni partneri a vedenie BUBO však odporúčajú každému cestovateľovi,

končí raňajkami 6.deň/

aby si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré

7 x ubytovanie v hoteli podľa výberu na pláži so stravovaním all

môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a

inclusive

nezabudnite na platné cestovné poistenie.

dopravu klimatizovaným autobusom

Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj

slovenského BUBO sprievodcu (2. - 6. deň)

na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom

asistenčné služby BUBO a miestnej CK

Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6

letiskové transfery na Srí Lanke a na Maldivách

mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 3 voľné strany (z toho

najlepšie poistenie proti insolventnosti

1 DVOJSTRANA).
Veľmi príjemný zájazd a ideálna kombinácia poznávania s oddychom.

CENA NEZAHŔŇA
ostatnú stravu, víza, letiskové poplatky, prepitné, vstupné do pamiatok a
atrakcií.

Destináciu lietame leteckými spoločnosťami Emirates alebo Qatar Airways (
prestup Dubaj resp. Doha).
V prípade záujmu o iný hotel na Maldivách nás kontaktujte a naceníme Vám aj
iné rezorty.
Na Maldivy je absolútny zákaz dovozu akéhokoľvek množstva alkoholu!

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

24.10. - 07.11.2019

Zrušený

3760€

31.10. - 14.11.2019

Voľný

3760€

07.11. - 21.11.2019

Už len 4 miesta

3760€

15.11. - 29.11.2019

Voľný

3660€

22.11. - 06.12.2019

Voľný

3660€

29.11. - 13.12.2019

Voľný

3660€

25.12. - 08.01.2020

Voľný

5110€

23.01. - 06.02.2020

Už len 4 miesta

3384€ 3760€

30.01. - 13.02.2020

Voľný

3384€ 3760€

06.02. - 20.02.2020

Voľný

3384€ 3760€

13.02. - 27.02.2020

Voľný

3384€ 3760€

20.02. - 05.03.2020

Voľný

3384€ 3760€

27.02. - 12.03.2020

Voľný

3384€ 3760€

09.03. - 23.03.2020

Voľný

3384€ 3760€

08.04. - 22.04.2020

Voľný

3564€ 3960€

16.04. - 30.04.2020

Voľný

3384€ 3760€

24.04. - 08.05.2020

Voľný

3384€ 3760€

07.05. - 21.05.2020

Voľný

3204€ 3560€

16.07. - 30.07.2020

Voľný

3384€ 3760€

23.07. - 06.08.2020

Voľný

3384€ 3760€

10.09. - 24.09.2020

Voľný

3294€ 3660€

Termíny

Status

Cena

24.09. - 08.10.2020

Voľný

3294€ 3660€

22.10. - 05.11.2020

Voľný

3564€ 3960€

29.10. - 12.11.2020

Voľný

3564€ 3960€

05.11. - 19.11.2020

Voľný

3564€ 3960€

12.11. - 26.11.2020

Voľný

3384€ 3760€

20.11. - 04.12.2020

Voľný

3564€ 3960€

25.12. - 08.01.2021

Voľný

4383€ 4870€

Kalkulácia
Položka
Základná cena
Letiskové poplatky

Cena
3760 €
380 €

Víza Srí Lanka (pre občanov SR a ČR)

50 €

Vstupné do pamiatok (Srí Lanka)

127 €

Najvyššie zľavy teraz!

-376 €

Spolu:

3941 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 24.04. — 08.05.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Ubytovanie

Luxusný hotel na Maldivách

7 nocí | Maldivy

Zlepšite si ubytovací štandard na Maldivách v príjemnom luxusnom
hoteli Kuramathi resort. Cena platí pre jednu osobu zdieľajúcu izbu
pre dve osoby, 7 nocí, all inclusive. Kuramathi Island Resort 4+*
Maldivy Poloha: Ostrov sa nachádza v Severnom Ari atole, v malom
kruhu šiestich ostrovov známych ako Rasdhu Atholhu, vzdialených 56
km od letiska v Male, transfer hydroplánom trvá 20 min. Vybavenie:
Niekoľko reštaurácií (indická, thajská, medzinárodná) a barov, bazén s
detskou časťou, detský klub, spa centrum, sauna, jacuzzi,
fitnescentrum, obchod so suvenírmi, práčovňa, Wi-Fi internet,
knižnica, foto obchod, biostanica – informácie o podmorskom svete,
potápačské centrum. Pláž: S jemným bielym pieskom. Zábava a šport:
Centrum vodných športov (windsurfing, vodné lyže, kanoe,
katamarány), potápanie (s možnosťou získať licenciu PADI), volejbal,
tenis, živá hudba, karaoke, diskotéka. All inclusive: Raňajky, obedy a
večere formou švédskych stolov v hlavnej reštaurácii, ku každému
hlavnému jedlu pohár domáceho vína, v popoludňajších hodinách
(16.00-18.00) káva, čaj a drobné občerstvenie v reštaurácii, počas dňa
(10.00-01.00) neobmedzená konzumácia nealkoholických i
alkoholických nápojov v hlavnom bare. Ubytovanie: Moderne
zariadené izby sú vybavené klimatizáciou, WC, otvorenou kúpeľnou
pod šírym nebom s vonkajšou sprchou, sušičom vlasov, uterákmi,
plážovými osuškami, minibarom, trezorom, kanvicou na prípravu kávy
a čaju, LCD TV a CD prehrávačom. Veľmi kvalitný 4* rezort s
množstvom aktivít.

Najlepšie hotely sveta: Constance Halaveli
Oddych a relax v jednom z najlepších rezortov na Maldivách. Krátky 25
minútový let ponad nádherný oceán, pristátie na vode a transfer loďou do
vášho rezortu, kde budete chodiť len bosý. Malý ostrov, ktorý za 25 minút
peši obídete, nakŕmite žraloky, šnorchlujete, potápate či len jednoducho
zabudnete na celý svet a oddychujete na vašej privátnej pláži. Cena zahŕňa
ubytovanie v plážových bungalovoch s vlastnou záhradou a bazénom s
raňajkami. Cena platí pre jednu osobu zdieľajúcu vilu. Viac informácií o
tomto krásnom rezorte nájdete aj
na https://bubo.sk/najlepsie-bubo-hotely-sveta-constance-halaveli-maldivy

1558 €

42%

4760 €

8%

7 nocí | Maldivy

Doprava
VIP BUBO Letiskový transfer Bratislava letisko Schwechat - Bratislava
Cestujeme spolu od začiatku až do konca modernými autami,
autobusmi s osobným a milým prístupom. Oceňovaná BUBO doprava
je tu pre Vás. Po prílete Vás čakáme bez ohľadu na meškanie či zlé
počasie. Sme s Vami stále.

20 €

80%

Business class letenka spoločnosťou
Emirates
Let s najlepšou leteckou spoločnosťou na svete Emirates na trase
Viedeň-Dubaj-Colombo / Male -Dubaj-Viedeň. Užívajte si komfort v
business class, exkluzívnu lóžu na letisku v Dubaji a let najmladšou
flotilou na svete. Hello tomorrow! Cena pri jednotlivých termínoch sa
môže líšiť v závislosti od naplnenosti a sezóny. Business class letenku
je nutné objednať a uhradiť pri platbe prvej zálohy. V neskoršom
štádiu sa tieto príplatky môžu zvýšiť o poplatok za zmenu letenky.
Cena business class je kalkulovaná v rezervačnej triede I. Príplatky za
business class sú nerefundovateľné a vzťahuje sa na ne storno vo
výške 100 percent. Odporúčame poistenie proti stornu.

2980 €

8%

Lietadlo Emirates

Parkovacia karta (kryté parkovisko) letisko
Viedeň 15 dní

171 €

Ak uvažujete o individuálnej doprave na letisko vo Viedni spojenej s
parkovaním počas celej dĺžky zájazdu, radi Vám
pomôžeme. Parkovaciu kartu na 15 dní Vám pošleme poštou pred
odchodom zájazdu.

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu

0€

Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

Vlastná izba
1/1 izba počas celého zájazdu
Vaša vlastná jednoposteľová izba počas celého zájazdu v hoteloch v
základnej cene zájazdu.

13 nocí | Sri Lanka-Maldivy

1210 €

6%

2150 €

1/1 izba počas celého zájazdu a luxusný
hotel na Maldivách

13 nocí | Sri Lanka-Maldivy

Vaša vlastná jednoposteľová izba počas celého zájazdu a záver v
luxusnom hoteli Kuramathi. Kuramathi Island Resort 4+* Maldivy
Poloha: Ostrov sa nachádza v Severnom Ari atole, v malom kruhu
šiestich ostrovov známych ako Rasdhu Atholhu, vzdialených 56 km od
letiska v Male, transfer hydroplánom trvá 20 min. Vybavenie: Niekoľko
reštaurácií (indická, thajská, medzinárodná) a barov, bazén s detskou
časťou, detský klub, spa centrum, sauna, jacuzzi, fitnescentrum,
obchod so suvenírmi, práčovňa, Wi-Fi internet, knižnica, foto obchod,
biostanica – informácie o podmorskom svete, potápačské centrum.
Pláž: S jemným bielym pieskom. Zábava a šport: Centrum vodných
športov (windsurfing, vodné lyže, kanoe, katamarány), potápanie (s
možnosťou získať licenciu PADI), volejbal, tenis, živá hudba, karaoke,
diskotéka. All inclusive: Raňajky, obedy a večere formou švédskych
stolov v hlavnej reštaurácii, ku každému hlavnému jedlu pohár
domáceho vína, v popoludňajších hodinách (16.00-18.00) káva, čaj a
drobné občerstvenie v reštaurácii, počas dňa (10.00-01.00)
neobmedzená konzumácia nealkoholických i alkoholických nápojov v
hlavnom bare. Ubytovanie: Moderne zariadené izby sú vybavené
klimatizáciou, WC, otvorenou kúpeľnou pod šírym nebom s vonkajšou
sprchou, sušičom vlasov, uterákmi, plážovými osuškami, minibarom,
trezorom, kanvicou na prípravu kávy a čaju, LCD TV a CD
prehrávačom. Veľmi kvalitný 4* rezort s množstvom aktivít.

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

2%

