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S

rí Lanka
(kedysi Cejlón), tropický
ostrov v podobe slzy, opradený
desiatkami povestí a bájí, leží
len niekoľko desiatok kilometrov južne od Indie a napriek
nie najväčšej rozlohe (cca ako
Slovensko) disponuje desiatym
najväčším biotopom na svete.
Vyskytuje sa tu množstvo druhov drahých kameňov, viac
ako 60 druhov polodrahoka-

Exotická a panenská
Tropický raj, bujná vegetácia, džungľa, čajové plantáže,
majestátne slony, škriekajúce opice, pomalé korytnačky,
vzácne kamene, fascinujúce miešanie odlišných kultúr,
krajina s prívetivými ľuďmi, piesočnatým pobrežím a modrým
morom. To všetko je Srí Lanka.
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mov, 170 druhov pôvodných
orchideí, viac ako 500 druhov
liečivých rastlín, 242 druhov
motýľov a 441 druhov vtáctva.
Ostrov lemujú opustené pláže
(v dĺžke takmer 1.600 km) s
palmami, krištáľovo čistým
morom a farebnými koralovými útesmi. Nie nadarmo
ho slávny Marco Polo kedysi
nazval najkrajším ostrovom
na svete. S výnimkou hlavného mesta Colombo, ktoré si
dodnes zachovalo pôvodný
kolorit, tu nenájdete iné veľké
mesto. Od letiska (vzdialené
cca 35 km) sa smerom do mesta tiahne nádherný palmový
pás.

V

Colombe sa striedajú
moderné a pradávne
architektonické štýly
a jeho centru dominuje budhistický chrám Gaugaramaya. Budhistické námety
možno obdivovať aj v skalnom
komplexe chrámu Dambulla.
V starobylom meste Anuradhapura pre zmenu nájdete
okrem ruín aj najstarší strom
na svete, 2.200 rokov starý
posvätný figovník. Ďalším zo
symbolov Srí Lanky je vyše

dvesto metrov vysoká skalná
hora Sigiriya (Levia skala), kde
dal v 5. storočí nášho letopočtu postaviť vládca Kassapa
pevnosť. Patria k nej aj obrazy
„Sigirskych krások“ (alebo
nebeských nýmf) - ide o jediné
staroveké zachovalé kresby na
Srí Lanke so svetskou tematikou. Celý objekt je zapísaný
na zozname UNESCO a často
sa o ňom hovorí ako o ôsmom
dive sveta.

po súmraku a príbehy o nich sa
tradujú z pokolenia na pokolenie. Tieto hanblivé primáty
nevážia viac ako 300 gramov,
živia sa hmyzom a ovocím.

Pláže

S

rí Lanka má dlhé prekrásne piesočnaté pláže s hnedým, miestami
až zlatistým pieskom a

Slony, opičky, veľryby

N

áboženské zloženie
obyvateľstva na
Srí Lanke je veľmi
pestré. Na uliciach

všetky sú verejné. Na západnom
a juhozápadnom pobreží ich
krášlia palmové háje, čo im dodáva malebný exotický ráz. Medzi
najznámejšie patria Mount Lavinia s nádherným guvernérskym
sídlom z roku 1805, ktoré dnes
slúži ako miestny hotel; Beruwela; Bentota (jedinečná oblasť
pre potápanie, ohraničená
morom a riekou); Hikkaduwa
- pláž s nádherným koralovým útesom (doslova raj pre
rekreačných i profesionálnych
potápačov) či pláž Galle, známa
vďaka holandskej pevnosti.

stretnete budhistov, hinduistov,
moslimov ale aj kresťanov.
Milovníkov zvierat určite poteší návšteva slonieho sirotinca
v Pinnawale na brehoch rieky
Maoya, kde žije veľké stádo
slonov. Denne tu majú pripravený obedný program kŕmenia
i kúpania a aj turisti môžu
byť pri tom. Vidieť veľryby
modré túži asi každý milovník
živočíšnej ríše a ak navštívite
Mirissu na juhu Srí Lanky v čase od novembra do apríla
- máte možnosť pozorovať tieto
majestátne živočíchy v obrovských množstvách. A keď sa
cez deň na ne dosýta vynadívate, v noci na jednej z nočných
exkurzií pod vedením skúsených zoológov môžete zazrieť
okaté opičky Loris - mystické
stvorenia, ktoré vychádzajú až

GOL DMAN | 2

travel

Jetwing Blue

Jetwing Blue

P

ozdĺž úchvatných
zlatých piesočných
brehov Negombo
sa nachádza hotel
Jetwing Blue, ktorý hosťom
ponúka nádherné zážitky a
luxusné ubytovanie. Na nedotknutých plážach si môžu
užívať čaro tohto exotického
miesta aj ochutnať čerstvé
morské plody od miestnych
rybárov. Hotel sa môže
pochváliť veľkými priestrannými izbami s nadštandardnými lôžkami a moderným
vybavením v spojení elegancie

Jetwing Lighthouse
akoby ste sa vrátili späť v čase.
Elegantný minimalistický interiér a exteriér elegantne kontrastujú s pastelovými farbami
mora a okolitej zelene. Počas
sezóny je Jetwing Lighthouse
ideálnym miestom pre pozorovanie veľrýb.
Jetwing Lighthouse

Jetwing Lighthouse
Jetwing Blue
a efektivity. Priemerné tepoty v Negombe sa pohybujú
v rozmedzí príjemných 26 30°C, ideálnych na potápanie,
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rybárčenie, podnikanie výletov za lokálnymi kultúrnymi
pamiatkami či na návštevu
národných parkov.

J

etwing Lighthouse sa
vypína na vrchole kopca
s výhľadom na Indický oceán, v malebnom
prístave Galle a odráža silný
holandský koloniálny vplyv.
S jeho výnimočnou gastronómiou, unikátnou architektúrou a ponukou výhľadov na
záhrady i more máte pocit,
Jetwing Lighthouse

Galle Heritage Villa

A

k túžite po privátnejšom ubytovaní
v pravom koloniálnom štýle, Srí Lanka
ponúka hneď niekoľko možností. Galle Heritage Villa je
luxusná vila, situovaná v srdci
Galle Fort (na zozname UNESCO), v holandskom koloniálnom štýle a môže sa pochváliť
štyrmi elegantne zariadenými
deluxe izbami.

Jetwing St. Andrew’s

Hotel Jetwing St. Andrew’s
sa nachádza vo výške 1.884
metrov uprostred hôr ponorených v hmle. Táto majestátna
tudorovská vila má viac ako
100 rokov a stále si zachováva
šarm koloniálnej éry v štýle
slávneho anglického vidieka.

Galle Heritage Villa

S

rí Lanka je skutočný
tropický raj na zemi
a ak uvážite, že patrí
aj k najlacnejším destináciám, nebudete sa dlho rozhodovať pri otázke, kam by ste
sa mali vybrať na najbližšiu
dobrodružnú dovolenku. «

Jetwing St. Andrew’s

Jetwing St. Andrew’s
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