
INFORMAČNÍ DOPIS SRI LANKA 

Ostrov voňavého koření, kvalitního čaje a svébytné kultury Sinhálců. Známý je i pod koloniálním 
názvem Cejlon. Starobylé paláce, v džungli ztracené chrámy i přetrvávající koloniální duch 
dotvářejí pohádkovou atmosféru ostrova. Srí Lanka je sice malá, ale velmi rozmanitá. Je to 
opravdu takový malý ráj na zemi. Najdete zde nejen tropický prales ale i úrodnou půdu, krásné 
pláže a plno čajových plantáží. 

CHARAKTERISTIKA ZÁJEZDU 
Jedná se o nenáročný poznávací zájezd. Pro přesuny budeme užívat pronajaté minibusy. 
Ubytováni budeme v  hotelích střední turistické kategorie, ve dvoulůžkových pokojích 
s  vlastním příslušenstvím. Ubytování je zajištěno s  polopenzí a v  některých hotelech se 
snídaní. 

   

PRAKTICKÉ INFORMACE PŘED CESTOU 

JAZYK A NÁBOŽENSTVÍ 

Úředními jazyky jsou sinhálština a tamilština, vzhledem ke koloniální minulosti se dobře domluvíte i 
anglicky. Z náboženství silně převažuje buddhismus (70% obyvatelstva), setkáte se také s hinduismem, 
křesťanstvím a islámem.  

ČAS 

Zapomeňte na naše civilizované evropské pojetí a vnímání času. Na akci se můžeme dostat do situací, 
kdy bude čas skutečně gumový, a my budeme muset čekat. Obrnit se trpělivostí patří k základním 
předpokladům výpravy.  

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  

Srí Lanka má tropické podnebí, které se projevuje obdobím sucha a dešťů. Dvakrát ročně sem přichází 
monzun. Období sucha trvá od prosince do března. Na severu trvá období sucha od května do září. 
Obecně lze říci, že Srí Lanka je klimaticky velmi přívětivý ostrov a lze sem cestovat prakticky kdykoliv. 
Průměrná teplota je 30°C. Průměrná teplota na vysočině je 20 °C. Teplota moře se celoročně pohybuje 
okolo 27 °C. 

Časový posun: +3,5 
hod. v době letního času

Časový posun: +4,5 
hod.

v době zimního 
času



CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu z cesty).  

VÍZA 

Turistické vízum se českým občanům uděluje za poplatek 30USD přes internet www.eta.gov.lk   a za  
35USD při příletu na Srí Lanku. Vízum je zpravidla vydáváno k jednomu vstupu na dobu pobytu 30 dní. 

 DOPRAVA  

Po celou dobu okruhu budeme užívat vlastní pronajatá vozidla.A nebo veřejnou dopravu.  

STRAVA A NÁPOJE 

Většinou se stravujeme společně v restauracích, hotelech  a jídelnách. Průvodce zájezdu je nápomocen 
s výběrem. V ceně zájezdu jsou snídaně a v některých hotelech i večeře..  

Srí Lanka se může pyšnit nápaditou kuchyní, i když není příliš známá. Kuchyně bohatě čerpá z místních 
koření a bylin, oblíbeným kořením je koriandr. Rovněž tak jsou pro srílanskou kuchyni typické různé 
druhy rýže, rýže s kari je nejčastějším pokrmem. Na jihu jsou velmi oblíbené ryby, na vysočině převládá 
zelenina a skopové. Jinou specialitou je hopper. Srílančané tuto pochoutku obvykle snídají. Jsou to 
palačinky ve tvaru misky osmažené na velkém plameni a jsou často podávány se zapečeným vejcem. 
Srílanská kuchyně je velmi ostrá, proto je třeba si vždy důrazně požádat o nepálivou variantu. Nicméně 
i v tomto případě musíme počítat s lehce pálivou příchutí. Srílančané mají jiné chuťové pohárky. 
Oblíbený dezert je wattalappam, je to vaječný pudink s kokosovým mlékem, palmovým cukrem a 
kardamonem. 

Po celý rok je zde velký výběr tropického ovoce – mango, papája, ananas, banány…. K dostání je 
široký výběr nealkoholických nápojů, limonády, čaje. Poměrně dobře dostupný je i alkohol.Voda z 
místních zdrojů se nedoporučuje používat ke konzumaci. V obchodech i restauracích dostanete 
balenou vodu v umělohmotných láhvích a doporučujeme, abyste balenou vodu používali i na čištění 
zubů. Během naší trasy je možné dokupovat pitnou vodu v originál uzavřených plastových láhvích.  

COLOMBO

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nejvyšší průměrná teplota 
(°C) 30 31 31 31 30 29 29 29 29 29 29 30

Průměrné srážky (mm) 84 64 114 25
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Průměrná cena jídla v restauraci vyjde na  400 – 1500 LKR 

Pivo 250 – 400 LKR 

1,5l láhev vody 100-150 LKR 

CO VZÍT S SEBOU 

Vzhledem k pohodovému charakteru akce je možné cestovat s kufrem, cestovní taškou i s batohem. 
Dále doporučujeme menší lehký batůžek jako příruční zavazadlo, využijeme jej i během aktivit na 
zájezdu. Letní oblečení - krátké kalhoty, trička, plavky... Teplejší oblečení - košile či triko s dlouhými 
rukávy, lehké dlouhé kalhoty (na vysočině jsou večery chladnější). Běžná sportovní obuv (pohorky 
nejsou nutné), sandály. Lehčí sportovní nepromokavá bunda či pláštěnka. Z dalšího vybavení na cestu 
se hodí pokrývka hlavy, kvalitní sluneční brýle, opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. 
Repelent. 
Je zbytečné brát velké množství věcí, Srí Lanka je zemí, kde lze levně dokoupit, co jste zapomněli. 

Před vlastním letem je vhodné mít nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti...) 
v příručním zavazadle, které si berete s sebou do letadla. 

INFORMACE K PRAVIDLŮM LETECKÉ PŘEPRAVY ZAVAZADEL 

Povolená hmotnost odbavovaného zavadla je většinou max. 30 kg. Příruční zavazadlo by mělo mít 
hmotnost do 8 kg a nesmí obsahovat žádné nebezpečné předměty (např. ostré předměty jako nože, 
nůžky - ani manikúrové). V poslední době letecké společnosti zpřísnily bezpečnostní opatření. Jedním 
z nejnovějších je např. zákaz brát do příručního zavazadla tekutiny a látky gelové povahy). 

Odpovědnost za odbavená zavazadla nese vždy letecká společnost! Vy a Vaše zavazadla jste 
během letu pojištěni u leteckého dopravce. Veškeré reklamace je třeba řešit okamžitě při zjištění 
problémů (zpoždění, ztráta nebo poškození zavazadla), obraťte na přepážku reklamací zavazadel a 
vyplňte reklamační list. Průvodce jako zástupce cestovní kancelář nemůže v  těchto případech 
přizpůsobovat program jednotlivci, pouze může být nápomocen při vyřizování reklamace do té 
míry, aby nebyl narušen program zájezdu pro ostatní klienty. 

Pro cestující na letištích Evropské unie platí od října 2006 nová pravidla pro provádění bezpečnostních 
kontrol v souladu s nařízením Evropské komise. Ta upravují zejména přepravu tekutin (nápojů, 
zubních past, voňavek, krémů, tlakových aerosolů, tuhých deodorantů, sirupů atd.) v kabinách 
letadel. Dále se zavádí maximální limit velikosti kabinových zavazadel a další doplňující postupy 
bezpečnostních kontrol. Cílem nových nařízení, která platí na všech letištích EU, na Islandu, v Norsku a 
ve Švýcarsku, je dále zvýšit ochranu pasažérů před hrozbou terorismu. Tato opatření neomezí prodej 
v duty free obchodech na letišti. Nové nařízení Evropské komise upravuje: 

Způsob přepravy a přípustné množství tekutin - na palubu letadla si cestující bude moci vzít:  



• Tekutiny koupené v letištních obchodech ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru, tj. až za 
stanovišti bezpečnostní kontroly. 

• Tekutiny koupené v letištních obchodech v neveřejném prostoru mezi pasovými přepážkami a 
stanovišti bezpečnostních kontrol, v obdobném prostoru letišť EU nebo na palubách letadel 
registrovaných v EU. V tomto případě musejí být uložené v řádně zabaleném a označeném sáčku 
a opatřené dokladem s potvrzením původu a s informací, že je cestující koupili v den letu.  

• Tekutiny pro osobní potřebu v baleních do 100 ml uložené v průhledném uzavíratelném sáčku o 
objemu maximálně 1 litr. V odletových halách na pracovištích balení zavazadel pasažéři najdou 
plastové sáčky, do nichž bude možné umístit tekutiny v předepsaných množstvích zakoupené 
mimo letiště. 

• Tekutiny nezbytné v průběhu letu ze zdravotních důvodů (např. dětská výživa, léky apod.). V těchto 
případech musí být prokázána jejich potřebnost a na vyzvání ověřena jejich nezávadnost.  

• Výjimka pro pořizování tekutin v letištních obchodech neplatí pro obchody na letištích mimo 
Evropskou unii. Pozor si musejí dát především cestující, kteří přilétají z těchto letišť a v EU 
přestupují. Přivezené tekutiny nad 100 ml v popsaných obalech si nebudou moci vzít do kabiny a 
musí být přepravovány v zapsaných zavazadlech.  

• Tekutiny přepravované jiným způsobem jsou zakázané předměty. Pracovníci bezpečnostní kontroly 
nesmí cestujícím umožnit brát je na palubu letadel.  

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol: 

• Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich 
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření 
jsou na letištích EU už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.  

Jednotný rozměr kabinových zavazadel: 

• Kabinová zavazadla jsou od konce března 2007 limitovány rozměry: 56 x 45x 25 cm. 
Opatření se netýká jen mimořádně cenných nebo křehkých zavazadel, která však musí být 
deklarována na odbavovacích přepážkách, kde budou zvlášť označena. 

CELNÍ PŘEDPISY 

Bezcelně lze dovézt 200ks cigaret nebo 50 ks doutníků, 2 láhve vína, 1,5l lihovin, osobní parfémy a 
250ml toaletní vody. Zakázán je dovoz narkotik, indické a pákistánské měny a pornografická či erotická 
literatura. Nelze vyvážet zlato, stříbro, drahokamy a starožitnosti, zvířata a rostliny. 
Uvedeny jsou pouze obecné celní předpisy, podrobné a aktuální informace pro jednotlivé země 
naleznete na www.mzv.cz,Informace o vývozu rostlin, živočichů a jiných přírodnin. 

VALUTOVÉ VYBAVENÍ  

Místní měna: Srí Lanka: srílanská rupie 1USD = 143 LKR , 1EUR = 170 LRK  

Doporučenou měnou jsou americké dolary nebo EUR. V bance si vyměňte pokud možno NOVÉ, 
nepoškozené 100USD bankovky. Ceny na Srí Lance jsou srovnatelné s cenami u nás. Vezená suma 



záleží i na tom, zda vás pohltí množství nabízených suvenýrů (batiky, čaje, kožené výrobky, koření, 
bylinky..).  

Na nezbytné výdaje (vstupy do památek, stravu mimo snídaně, nápoje, spropitné) doporučujeme 
částku od 400 USD. 
Platební karty a šeky:  

Bankomaty jsou dostupné jen v turistických centrech a městech jako je Colombo, Kandy, Galle. Platební 
karty (Maestro, Visa, MasterCard) jsou akceptovány pouze v dražších hotelech nebo v luxusních 
turistických obchodech se suvenýry a uměleckým zbožím. Kromě platebních karet je možné využít i 
cestovní šeky, např. American Express.Poplatky za výběr z ATM záleží na vaší bance, doporučujeme 
předem si jejich výši zjistit. 

Kartu je dobré si vzít jako pojistku, uvedené kapesné se doporučuje vzít v hotovosti. 

Nejlépe Americké dolary –větší bankovky 100 a 50 . 

Orientační ceny vstupů: 

Sigírija - výstup na vrchol 4 350 LKR  / i do zahrad pod skálou, vstupné se platí hned při příjezdu/ 
Botanická zahrada v Kandy, 1500 LKR 

Chrám Buddhova zubu v Kandy 1500 LKR 

Dambulla- jeskynní chrám, zdarma. 

Spropitné 
Pokud je k cenám za jídlo účtován 10%, příplatek,už se nic nenechává . Spropitné je očekáváno téměř 
všude. A to ve výši 10%. Spropitné očekávají i řidiči a průvodci. 
 ELEKTŘINA 
Srí Lanka: 230 V, 50 Hz, 

Zásuvky jsou s vypínačem vpravo nahoře. Zdířky jsou kryté, k jejich zpřístupnění stačí do vrchní zdířky 
zasunout propisku.  

                +       +     +
  

TELEFONICKÉ SPOJENÍ A INTERNET 

Mezinárodní předvolba:Srí Lanka:  +94 

Na většině míst během cesty fungují i mobilní telefony s českou SIM kartou, ale síť není tak hustá jako 
u nás a také signál není všude dostatečně silný. Bližší informace žádejte u svého operátora.Internet je 
běžně dostupný ve větších městech a turistických centrech. 



BEZPEČNOST  
V každém případě se doporučuje dodržovat základní pravidla bezpečnosti: nenechávat cennosti na 
pokojích. Nosit cennosti vždy u sebe (v ledvince, pásku či v pouzdře zavěšeném na krku pod tričkem). 
Nedávat vlastní neopatrností příležitost ke kapesním krádežím. 

 KULTURNÍ PRAVIDLA 
Nejdůležitější je uvědomit si, že cestujeme do Asie. Oproti Evropě zde platí jiné zvyklosti a pravidla 
„slušného chování“ jsou o něco přísnější. Během celého zájezdu je vhodné mít stále na paměti, že jsme 
zde na návštěvě. Život tady plyne jiným tempem, evropské vnímání času zde opravdu nefunguje. 
Nejcitlivějším problémem je oblečení a určité zásady chování, které návštěvníci byť nevědomky 
porušují. Při vstupu na posvátná místa a do chrámů je nutné dodržovat místní pravidla a zvyklosti. 
Decentní oblečení se vyžaduje ve všech náboženských areálech.   
Fotografování je citlivou záležitostí, vždy požádejte o souhlas.  

A jaké chování je pro zájezd nejlepší? 
• Stále s úsměvem 
• Tolerantní vůči ostatním účastníkům 

Ohleduplně k místním lidem, zvyklostem, náboženstvím, přírodě i okolnímu prostředí  

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY ČR  

PŘEJEME KRÁSNOU DOVOLENOU A TĚŠÍME SE NA VÁS 

Růženka Bečková 

Honorární konzulát České republiky na Srí Lance 
Honorary Consulate of the Czech Republic 
Delmon Holdings Building, Level 02, No. 15, Mile Post Avenue, Colombo 03 

tel:  009411/5555218, 2375922 

fax:  009411/2375852 

e-mail: czech2006@sltnet.lk	
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