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ШРИ ЛАНКА И МАЛДИВИ 

09.11.2019 – 17.11.2019 

3 НОЩУВКИ  ШРИ ЛАНКА И 4 НОЩУВКИ МАЛАДИВИ 

Обслужване на български език по време на цялото пътуване! 

 

ДЕН  1/ 09.11.2019г. София - Доха 

Среща на летище София в 10.25ч  за полет до Доха в 12.25ч. 

Пристигане в Доха в 18.15ч. Свързващ полет за Коломбо в 22.50/ 

ДЕН 2/ 10.11.2019г.  Доха – Коломбо – Дамбула / Вечеря 

Кацане в Коломбо 06.00ч. При пристигането на летище Коломбо ще 

бъдем посрещнати от представител на фирмата домакин. Още в първия 

ден в от нашия престой в Шри Ланка се отправяме към Дамбула.  По 

пътя ще спрем за почивка и при пристигането продължаваме с 

организирана обиколка с посещение на пещерния храм в Дамбула. 

Най-големият и най-добре запазен пещерен храм на острова, Дамбула 

е свещено място за поклонниците последователи на будизма от поне 22 

века. Пещерният комплекс се състои от пет светилища, съществуващи 

като важни манастири още от 3ти век преди Христа. Първоначално 

пещерите са били убежище на крал Valagambahu през 1ви век пр.Хр.. 

Връщайки се от изгнание на трона си в Анурадхапура той превърнал 

пещерите в прекрасен храм за монасите, които го приютили. 

Защитаван и подобряван от следващите крале той продължава да бъде 

място от голямо религиозно значение и до днес. Скалният таван и 

вътрешните стени са покрити със сложни стенописи – това е площ от 

2,100 кв.м., като някои от стенописите датират от преди повече от 

2,000 години.  

Следва настаняване в Hotel Amaya Lake 4*  

https://www.amayaresorts.com/amayalake/  

Вечеря и нощувка. 

 

https://www.amayaresorts.com/amayalake/
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ДЕН 3/11.11.2019г.  Дамбула – Сигирия – Анурадхапура – Дамбула 

(Закуска и Вечеря) 

Закуска.   

Днес ще посетим високата скала Сигирия, на върха на която има 

останки от крепостни стени. 

Главната икона от историческото минало на Шри Ланка - огромната 

скална крепост на Сигирия, се издига високо над иначе равния релеф, 

заобиколена от всички страни от джунглата. Свидетелство за 

изобретателността на древните цивилизации, непробиваемата крепост 

на крал Касапа, ‘Sihagiri’ или Лъвската скала - както е била наричана 

тогава, днес се смята за 8-мото чудо на света.  Артистичността, 

архитектурата и инженерните решения на Сигирия продължават да 

впечатляват посетителите със своето пълно величие дори след хиляди 

години. Красиво оформени градини разпрострели се в подножието на 

скалата, гигантски лапи на лъв изсечени в скалата сочат входа на 

крепостта, гладка като огледало стена все още пази хаотичните 

писания на древни поети. 

След това се отправяме към Анурадхапура - първата столица на Шри 

Ланка и една от най-древните и велики цивилизации в света, чиито пик 

на господство продължава повече от 1300 години. Безспорен сапфир в 

короната на града е Шри Маха Боди – свещено дърво Бо, за което се 

твърди, че е част от истинското дърво, под което Буда постига 

просветление и е на повече на 2200 години. Разходката из свещените 

пътеки ще ни отведе до места като гигантската дагоба (полусферичен 

храм, в който са положени реликви) Руванвелисея, изкуственото езеро 

Басавакулама, статуята на Самадхи Буда и каменния храм Исурумуния, 

който символизира културата, наследството и превъзходството на най-

могъщото кралство в шриланкската история. 

Връщаме се в хотела в Дамбула, след дългия ден следва заслужена 

почивка. 

Нощувка в Hotel Amaya Lake 4*  https://www.amayaresorts.com/amayalake/ 

 

 

https://www.amayaresorts.com/amayalake/
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ДЕН 4/12.11.2019г.  Дамбула – Матале – Канди (Закуска и Вечеря) 

След закуска ще имате възможност за Джип сафари в еко 

парк Минерия * срещу допълнително заплащане –60 USD на човек. 

Минерия е национален парк с територия около 8889 хектара, където 

освен огромното разнообразие от растения и дървета, могат да се 

наблюдават 24 вида бозайници, 160 вида птици, 25 вида влечуги, 9 

вида земноводни, 26 вида риба и 75 вида пеперуди. Местните наричат 

Минерия „Храм на слоновете”, а по време на джип-сафарито със 

сигурност ще наблюдаваме тези величествени животни. 

Връщаме се в Дамбула и отпътуваме за Канди. По пътя ще посетим 

градина за екзотични подправки в Матале. Ще разберете защо 

наричаме Шри Ланка "Островът на подправките". С подправките е 

свързана цялата история на колонизацията на острова. Ще се 

запознаете с огромното разнообразие от ароматни растения и процеса 

на отглеждането им. Ще видите демонстрации за използване на 

подправките в кулинарията и медицината (аюрведа техники), известни 

по цял свят.  

При пристигането ни в Канди ще посетим Temple of the Tooth - най-

важният религиозен храм в страната, тук се провежда и традиционният 

будистки фестивал Esala Perahera. Кралство Канди е последната 

крепост на синхалите, защитавали своя суверенитет дълго след 

падането им от Португалия, Холандия и Англия, запазвайки своите 

уникални обичаи и култура до последно.  

Следва настаняване в хотел Amaya Hills Hotel 4* 

https://www.amayaresorts.com/amayahills/  

Вечеря и нощувка. 

ДЕН 5 / 13.11.2019г.  

След закуска отпътуваме за Коломбо.Трансфер до летището за полет 

до Мале . Кацане  на Малдивите следобяд. Посрещане, трансфер и 

настаняване в Adaaran Select Hudhuranfushi 4*. 

ДЕН 6 / 14.11.2019г.  

Закуска. Свободен ден за почивка, шнорхелинг или други забавления 

на Малдиви. Нощувка. 

https://www.amayaresorts.com/amayahills/
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ДЕН 7 / 15.11.2019г.  

Закуска. Свободен ден за почивка, шнорхелинг или други забавления 

на Малдиви. Нощувка. 

ДЕН 8 / 16.11.2019г.  

Закуска. Свободен ден за почивка, шнорхелинг или други забавления 

на Малдиви. Нощувка. 

ДЕН 9 / 17.11.2019г.  

Закуска. Освобождаване на вилите до обяд. Свободно време. Трансфер 

до летище Мале за полет към Доха в 20.20ч. Кацане на летище Доха в 

23.30ч. 

ДЕН 10 / 18.11.2019г.  

Свързващ полет за София в 06.55ч . Кацане на летище София в 11.25ч. 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ 

Период на пътуване 
Цена на човек в 

двойна стая 

Цена за 3-ти възрастен 

на допълнително легло 

Цена за единично 

настаняване 

09.11 – 17.11.2019г. 
2497 евро/ 4884 

лева 
2441 евро /4774 лева 

3023 евро /5912 

лева 

 

Adaaran Select Hudhuranfushi 4*/ALL 

https://www.adaaran.com/selecthudhuranfushi/  

 

https://www.adaaran.com/selecthudhuranfushi/
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Adaaran Select Hudhuranfushi предлага незабравима морска ваканция под топлото 
слънце на малдивския остров Lhohifushi. Удобствата включват открит басейн и 
тенис корт. 

Вилите на частния плаж и над водата са изцяло климатизирани и оборудвани с 
кабелна / сателитна телевизия, минибар и самостоятелна баня със сешоар и душ 
тип тропически дъжд на открито. 

Международното летище Мале е на 19 километра, а от там до острова се стига за 
30 минути с моторна лодка. 

СПА център Chavana ще ви изкуши с отпускащи масажни терапии, хидромасажни 
вани и маски за лице. Гостите могат да се възползват от съоръженията за водни 
спортове на хотела и да се гмуркат или да карат кайт сърф и уейкборд. На тяхно 
разположение има и фитнес зала. 

В ресторант Banyan се сервират международни ястия на шведска маса, а 
ресторант Sunset предлага вечеря на свещи на открито с морски дарове и вино. 
Коктейли можете да поръчате в баровете Lohis и Hiyala.  
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Цените включват: 

 Самолетен билет София – Доха – Коломбо – Мале - Доха – София с 

включен 30 кг багаж 

 Вътрешен полет Коломбо – Мале с включен 30 кг багаж. 

 Летищни такси по всички полети 

 2

2 нощувки със закуски и вечери в Дамбула – Hotel Amaya Lake 4* 

https://www.amayaresorts.com/amayalake/  или подобен 

 1 нощувка със закуска и вечеря в Канди – хотел Amaya Hills Hotel 4* 

https://www.amayaresorts.com/amayahills/    или подобен 

 Транспорт по целия маршрут с комфортен автобус 

 Посещение на Сигирия и Дамбула 

 Целодневна екскурзия до Анурадхапура 

 Посещение на Матале и Канди  

 Всички входни такси за обектите по маршрута 

 Посрещане на летище Мале 

 Трансфери летище – хотел – летище на Малдивите с моторна лодка  

 4 нощувки на Малдивите на база All Inclusive в Adaaran Select 

Hudhuranfushi  4* https://www.adaaran.com/selecthudhuranfushi/  

 Медицинска застраховка на стойност 10 000 евро 

 Водач от България при минимум 10 пътуващи 

Цената не включва: 

 Виза за Шри Ланка – 35 USD 

 По желание – Полудневна екскурзия - Сафари в Национален парк 

Минерия – 60 USD на човек, заплаща се предварително 

 Обяди или други хранения не споменати в програмата 

 Лични разходи 

 Бакшиши – около 5 USD на ден 

 

Важна информация: 

 Посочените цени са валидни при група от 10 туриста. 

 Цените са изготвени при курс 1USD=1,75 лева към м. март 2019г.  

 Необходими документи за записване: копие/данни от задграничен 

паспорт, валиден минимум 6 месеца от датата на екскурзията;  

 

 Туроператорът си запазва правото да променя последователността на 

изпълнение на мероприятията по програмата. 

https://www.amayaresorts.com/amayalake/
https://www.amayaresorts.com/amayahills/
https://www.adaaran.com/selecthudhuranfushi/
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 Данни за паспортен и визов режим: 

Българските граждани се нуждаят от виза, за да посетят Шри Ланка. 

Виза може да се получи при пристигане в страната (туристическа виза 

с право на престой 30 дни) Считано от 1 януари 2012 г. гражданите на 

всички държави, с които Шри Ланка има визов режим, в т.ч. България, 

планиращи краткосрочно пътуване до Шри Ланка с цел бизнес или 

туризъм, трябва предварително да се регистрират в електронна 

система за пътуване (Electronic Travel Authorization System– ETA) на 

следния официален сайт: http://eta.gov.lk/slvisa/. Полученото по 

електронен път положително становище на шриланкийските власти по 

регистрацията следва да бъде представено на имиграционните власти 

на Шри Ланка при пристигане в страната, за да бъде положена виза. В 

случай на получено отрицателно становище след регистрацията в ETA 

гражданите следва да не предприемат пътуване и да се свържат с 

консулския служител в най-близкото посолство на Шри Ланка. 

Електронната система за пътуване позволява заплащането на таксата 

за виза посредством електронно банкиране. Таксата може да бъде 

заплатена и при пристигане в Шри Ланка.  

Необходими документи и условия на записване:  

 Копие на международен паспорт, валиден минимум 6 месeца от 

крайната дата на пътуването; 

 При записване се внася 50% депозит, доплащане 45 дни преди 

отпътуване; 

 Офертата важи при миниуми 10 туристи; 

 Краен срок за потвърждаване на минималния брой туристи – 25 дни 

преди отпътуване 

 Няма санитарни и медицински изисквания за пътуването до Шри Ланка 

и Малдиви 

 

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на 

Туроператора” по смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №:  

7121810000006 на ЗАД „Асет Иншурънс”. 

 

 
 
 
 


