Srí Lanka - rajská záhrada
24.09. - 04.10.2020
Tropický raj. Nielen prírodou, ale aj
neuveriteľne milými a šťastnými ľuďmi. 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). Hotely s
bazénom, pamiatky UNESCO vs.
domorodá kultúra, tajomstvo cejlónskeho
čaju a Budhovho zubu.

ITINERÁR
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Let špičkovou leteckou spoločnosťou (Štvrtok)
LIETADLO

Odlet na Srí Lanku.
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Perla Indického oceánu (Piatok)
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 “Ahoj
Bubáci”. Vy odpovedáte s úklonom 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 Budha dosiahol osvietenie. Dokonalý
začiatok našej cesty. Viac zážitkov nájdete na našom fóre
https://www.bubo.sk/forum/sri-lanka-zaciname
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Netradičné zážitky a pamiatky Unesco (Sobota)
ANURADHAPURA-DAMBULLA

Aj tento deň zažijete viac než iní. Pravý Cejlón, 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 a lotosové kúpele (Nedeľa)
SIGIRYA-POLONNARUWA

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 scenérii 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 (Pondelok)
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
ajurvédsku masáž.
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Cejlónsky čaj a slony (Utorok)
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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Relax all inclusive (Streda)
KALUTARA

Oddych na pobreží SRI LANKY v príjemnom hoteli s možnosťou fakultatívnych aktivít. Alebo dáte
prednosť rannému joggingu na pláži a ničím nerušenému oddychu v teplom Indickom oceáne? 3*
MERMAID/Tangerine hotel all inclusive. Výborný 3* hotel, ktorý splní vaše očakávania. Dlhá
piesočnatá pláž Kalutara vo farbe mandľových makroniek je rovno pred vašim hotelom. Letisko v
Colombe je necelé tri hodiny jazdy z hotela. Izby sú navrhnuté v klasickom sinhálskom štýle s
nábytkom z teakového dreva a štandardným vybavením vrátane klimatizácie. Izby majú balcony
alebo terasu. Za poplatok je v izbách pripojenie na wifi alebo môžete využiť bezplatné wifi v čitárni.
Kúpať sa môžete na pláži alebo v dvoch bazénoch. Súčasťou hotela je tropická záhrada s kokosovými
palmami. Stravovanie all inclusive zahŕňa plnú penziu, miestne alko a nealko nápoje a poobedňajšie
občerstvenie. Hotel Tangerine spĺňa rovnaké kritériá a používame ho ak hotel Mermaid nie je
dostupný. Ak si chcete zlepšiť ubytovací štandard, využite služby BUBO prémium, ktorú nájdete v
doplnkových službách.
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Relax all inclusive (Štvrtok)
KALUTARA

Oddych na pobreží SRI LANKY v príjemnom hoteli s možnosťou fakultatívnych aktivít. Alebo dáte
prednosť rannému joggingu na pláži a ničím nerušenému oddychu v teplom Indickom oceáne?
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Relax all inclusive (Piatok)

KALUTARA

Oddych na pobreží SRI LANKY v príjemnom hoteli s možnosťou fakultatívnych aktivít. Alebo dáte
prednosť rannému joggingu na pláži a ničím nerušenému oddychu v teplom Indickom oceáne?
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Posledné kúpanie a prechádzka po pláži (Sobota)
KALUTARA-COLOMBO-DOMOV

Doobeda kúpanie, check out a poobede transfer na letisko. Odlet.
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Vitajte doma! (Nedeľa)
DOMOV

Prílet domov.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v Economy class
ubytovanie 4 x v 3* hoteloch v izbách pre dve osoby
polpenziu počas poznávacieho programu (Raňajky a večera.
Polpenzia začína 2.deň večerou a končí 6.deň raňajkami.)
4 x ubytovanie v 3* hoteli na pláži so stravovaním all inclusive (hotel v
základnej cene je typu Mermaid beach club)
dopravu klimatizovaným autobusom
slovenského BUBO - sprievodcu (2. – 6. deň)
asistenčné služby BUBO a aj nášho spoľahlivého miestného partnera
letiskové transfery na Srí Lanke
dopravu na káričkách ťahaných vodnými byvolmi
plavbu lodičkou po “lotosovom” jazere
ochutnávku araku
najlepšie poistenie proti insolventnosti

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

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

23.01. - 02.02.2020

Vypredaný

1880€

30.01. - 09.02.2020

Vypredaný

1680€

06.02. - 16.02.2020

Vypredaný

1780€

13.02. - 23.02.2020

Vypredaný

1780€

20.02. - 01.03.2020

Vypredaný

1680€

27.02. - 08.03.2020

Vypredaný

1780€

09.03. - 19.03.2020

Vypredaný

1880€

08.04. - 18.04.2020

Už len 4 miesta

2110€

Termíny

Status

Cena

16.04. - 26.04.2020

Voľný

1680€

24.04. - 04.05.2020

Voľný

1780€

07.05. - 17.05.2020

Už len 4 miesta

1680€

16.07. - 26.07.2020

Už len 4 miesta

1880€

23.07. - 02.08.2020

Už len 2 miesta

1780€

10.09. - 20.09.2020

Už len 1 miesto

1785€

24.09. - 04.10.2020

Voľný

1680€

22.10. - 01.11.2020

Voľný

1680€

29.10. - 08.11.2020

Voľný

1680€

05.11. - 15.11.2020

Už len 4 miesta

1580€

12.11. - 22.11.2020

Voľný

1580€

20.11. - 30.11.2020

Voľný

1580€

25.12. - 04.01.2021

Voľný

2670€

Kalkulácia
Položka
Základná cena

Cena
1680 €

Vstupné do pamiatok (Srí Lanka)

127 €

Letiskové poplatky

407 €

Víza Srí Lanka (pre občanov SR a ČR)
Spolu:

50 €
2264 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 24.09. — 04.10.2020. 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
Luxusné ubytovanie počas oddychu na Srí
Lanke extra 3 noci
Predĺžte si pobyt o 3 noci navyše a strávte 7 nocí v luxusnom
plážovom hoteli so stravovaním all inclusive. Váš zájazd bude mať 14
dní. V cene predĺženia je aj letiskový transfer do Colomba. Royal Palm
Beach luxusný hotel 5* - ide o veľmi kvalitný hotel ležiaci priamo na
piesočnej pláži Kaluthara, vkusne prerobený v roku 2007. Atmosféra
hotela bude vyhovovať aj náročnejším cestovateľom. Veľmi vkusná
lobby, niekoľko bazénov, strava formou švédskych stolov. Lehátka so
slnečníkmi sú pri bazénoch v cene servisu. V základnej cene je all
inclusive stravovanie. O predĺžení zájazdu sa môžete rozhodnúť
najneskôr do úhrady zálohovej platby.

710 €

7%

7 nocí | Sri Lanka

Luxusné ubytovanie počas oddychu na Srí
Lanke
Spríjemnite si záver zájazdu s ubytovaním v luxusnom plážovom
hoteli na 4 noci so stravovaním all inclusive. Royal Palms Beach
luxusný hotel 5* - ide o veľmi kvalitný hotel ležiaci priamo na piesočnej
pláži Kaluthara, vkusne prerobený v roku 2007. Atmosféra hotela
bude vyhovovať aj náročnejším cestovateľom. Veľmi vkusná lobby,
niekoľko bazénov, strava formou švédskych stolov vkusne servírovaná.
Lehátka so slnečníkmi sú pri bazénoch v cene servisu. V základnej cene
je all inclusive stravovanie.

240 €

36%

4 noci | Sri Lanka

Extra 3 noci v základnom 3* all inclusive
plážovom rezorte
Predĺžte si relax o 3 noci a strávte 7 nocí na pláži na Srí Lanke. Váš
zájazd bude mať v tomto prípade 14 dní. V cene predĺženia sú 3 noci v
3* all inclusive hoteli a letiskový transfer na letisko v Colombe. Vašim
hotelom je obľúbený BUBO rezort Mermaid, ktorý spĺňa všetky kritériá
štandardného 3* all inclusive rezortu. Tento hotel je v základnej cene
zájazdu. O predĺžení zájazdu sa môžete rozhodnúť najneskôr do
úhrady zálohovej platby.

185 €

11%

3 noci | Sri Lanka

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu batožinu
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

0€

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.

VIP BUBO transfer z kresla priamo na
letisko

BUBO transfer

Ochutnávka business class. Vyskúšajte luxusný let s najlepšou leteckou
spoločnosťou na svete podľa BUBO, na dvoch úsekoch v jednom
smere. Užívajte si komfort v business class, exkluzívne lóže v Dubaji,
Viedni/Colombe a let najmladšou flotilou na svete. Jednoducho all
inclusive let. Pri jednosmernej businesske určuje úseky business class
BUBO a nie je možné vybrať si ich. Ich dostupnosť závisí od
obsadenosti na trase Viedeň-Dubaj-Colombo alebo Colombo-DubajViedeň. Príplatky za business class sú nerefundovateľné a vzťahuje sa
na ne storno vo výške 100 percent. Odporúčame poistenie proti
stornu. Upozorňujeme, že business class je návykový a zvyknete si
lietať úplne v inom štýle. Ceny ochutnávky business class sa môžu pri
jednotlivých termínoch líšiť. Starostlivo si ich pri svojom termíne (v
kalkulácii) skontrolujte.

Business class letenka spoločnosťou Emirates
Let s najlepšou leteckou spoločnosťou na svete podľa BUBO na trase Viedeň-Dubaj-Colombo /
Colombo-Dubaj-Viedeň. Užívajte si komfort v business class, exkluzívne lóže vo Viedni, Dubaji a
Colombe a let s 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.

Lietadlo Emirates

80%

185 €

Cesta na letisko v maximálnom pohodlí. Priamo z Vášho kresla až na
letisko Schwechat. Školený profesionálny BUBO šofér príde za Vami
až do domu, odovzdá Vám potrebné dokumenty ( ak nejaké treba) a
odvezie Vás na letisko. Po prílete na Vás čaká v príletovej hale s
úsmevom a dobrou náladou a odvezie Vás späť do kresla. Tentokrát
už so zážitkami, bez stresu a bezpečne. Cestujte už aj na letisko v
štýle business class. Úsmev, pramenitá voda ale aj Jägermeister.
Cena platí pre maximálne 3 osoby za jeden spiatočný transfer na
trase Váš domov - letisko Schwechat - Váš domov. Základná cena
platí pre súkromné transfery v rámci hlavného mesta Bratislava. Ak
cestujete z oblasti Malacky tak sa platí extra 100 euro, za Trnavu 120
euro a za Nitru 230 euro. Tieto príplatky Vám budú vložené do
objednávky dodatočne po overení Vašej adresy. Ak cestujete viacerí,
kontaktujte nás na bubo@bubo.sk a do predmetu vložte: VIP BUBO
transfer z kresla na letisko a Vašu požiadavku veľmi radi preveríme.

"Ochutnávka business class"

Lietadlo Emirates

20 €

1330 €

27%

2780 €

8%

Parkovacia karta (kryté parkovisko) letisko
Viedeň 11 dní

171 €

Ak uvažujete o individuálnej doprave na letisko vo Viedni spojenej s
parkovaním počas celej dĺžky zájazdu, radi Vám
pomôžeme. Parkovaciu kartu na 11 dní Vám pošleme poštou pred
odchodom zájazdu. Upozornenie: ak ste sa rozhodli zájazd predlžovať,
cena parkovacej karty sa zvýši. Radi Vás informujeme o ďalších
podrobnostiach na bubo@bubo.sk.

Vlastná izba
315 €

1/1 izba Srí Lanka - rajská záhrada
Izba pre jednu osobu počas celého zájazdu v hoteloch v základnej
cene. Na pláži je zabezpečené ubytovanie v 3* all inclusive hoteli.

4%

8 nocí | Sri Lanka

1/1 izba s luxusným ubytovaním na záver
zájazdu

605 €

Izba pre jednu osobu počas celého zájazdu a záver ubytovanie v
prémiovom luxusnom hoteli (4noci) namiesto základného 3* hotela.
Royal Palm Beach luxusný hotel 5* - ide o veľmi kvalitný hotel ležiaci
priamo na piesočnej pláži Kaluthara, vkusne prerobený v roku 2007.
Atmosféra hotela bude vyhovovať aj náročnejším cestovateľom. Veľmi
vkusná lobby, niekoľko bazénov, strava formou švédskych stolov
vkusne servírovaná. Lehátka so slnečníkmi sú pri bazénoch v cene
servisu. V základnej cene je all inclusive stravovanie.

8 nocí | Sri Lanka

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

3%

