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Srí Lanka 2014 
 
Informace vycházejí z naší cesty 20. 11. - 5. 12. 2014, z průvodců a cestopisů a z internetu. 
Námi ověřené informace jsou psány normálním stylem písma, neověřené kurzívou. 
Čísla před názvem místa představují naše subjektivní hodnocení ve škále: 
1 = nutno vidět 
2 = velmi dobré 
3 = dobré 
4 = má smysl, pokud je při cestě 
5 = nemá smysl sem jezdit 
0 = neviděli jsme (+ značí, že by mohlo být zajímavé, - že se nezdá být zajímavé) 
 

Obecné informace 
www.srilankatourism.org, www.srilanka.travel 
 
Od 1948 samostatný stát (Cejlon), od 1972 Srí Lanka 
66 000 km2, 20 mil. obyvatel 
Obyvatelstvo Sinhálci 74 % - buddhisté 
  Tamilové 18 % - hinduisté 
  Maurové 7 % - muslimové 
Úřední jazyky: sinhálština, tamilština, angličtina.  
Anglicky rozumí většina obyvatel, mladí mluví anglicky dobře. 
Daylight cca 6 – 18. 
 
Nejvyšší hora 2524 m.n.m. Pidurutalágala u Nuwara Eliya 
 
Průmysl: textil, čaj, drahokamy, kokos, kaučuk 
 
Jezdí se vlevo. 
Mw = mawatha = ulice, třída 
 
Vrtění hlavou znamená ano, pozor na to. 
 
Na hmyz  funguje Predator deet 50. 
V restauracích zapalují protihmyzí spirály, které trochu odpuzují komáry. 
Komár s malárií létá po setmění a nemá rád průvan – spát při puštěném ventilátoru. 
Proti pijavicím funguje ayurvédský balzám z nemocnice Siddhalepa Ayurveda za 135 LKR za 25 g, který 
je k dostání po celé Srí Lance v supermarketech. 
 
Elektro : 230 V, 50 Hz, horní kolík tlustý kulatý + dolní 2 normální kulaté 
Adapter na běžnou dvoukolíkovou vidlici není třeba, stačí do horní díry zasunout propisku, zastrčit vidlici 
a propisku vyndat. Adaptéry prodávají všude do 100 LKR. 
 

Vízum 
Vízum lze získat nejlépe předem elektronicky na eta.gov.lk za poplatek 30 USD. Platí se kartou a vízum 
obdržíte prakticky ihned elektronicky. Při příletu na Srí Lanku nebylo ani nutné vytištěné vízum ukazovat, 
přesto doporučuji mít ho s sebou. 
 

Peníze 
Běžné kursy: 

1 USD = 130,0 LKR 
 1 EUR = 169,0 LKR 
 1 GBP = 199,5 LKR 
 1 LKR = 0,16 Kč 
Nejlepší kurzy pro směnu v Colombu na Main Street ve Fort. Na letišti jsou rovněž velmi dobré kurzy, 
podobné jako na Main Street. Je nejlepší rovnou si nechat rozměnit na menší bankovky. 
Bankomaty jsou (kromě Mirissy) skoro všude, někdy berou jen MasterCard a ne Visu (BOC v Kandy). 
Podrobněji o cenách viz Příklady cen  a Ubytování . 
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Doprava 
Hromadná doprava bývá přeplněná. Nejlepší je nasedat na zastávce, kde bus nebo vlak začínají.  
Cestování hromadnou dopravou je zábavné a velmi levné (viz Příklady cen ). 
 
Autobusy  
Autobusy jezdí velmi často a skoro všude. 
Autobusy jsou státní i soukromé, v praxi v tom není rozdíl. Ceny jsou státem regulované i pro soukromé 
dopravce a „komfort“ je srovnatelný (uspořádání 3+2 v řadě). 
Místa zpravidla nelze rezervovat. První 3 sedadla jsou vyhrazena pro mnichy. 
Jízdenky většinou nejde koupit předem, jízdné vybírá průvodčí, který prochází autobusem. 
Krosny lze umístit na motor vedle řidiče, výjimečně otevřou zavazadlový prostor přístupný zezadu autobusu. 
Zastávka = bus halt 
 
Vlaky 
Vlaky jezdí někdy na čas (hlavně z první stanice), někdy mají zpoždění (zažili jsme max. půl hodiny). 
Jízdní řády a ceny nerezervovaných míst jsou na www.railway.gov.lk a vyvěšené na stanicích, kde je občas 
víc spojů než na internetu a skutečně jedou.  
Jízdenky nelze koupit na internetu. Na některých nádražích (třeba Colombo Fort) lze koupit jízdenky 
s rezervací míst předem (dražší než bez rezervace, ale vyplatí se to) i pro trasy, které nezačínají ve stanici, 
kde se jízdenka kupuje. Rezervovat místa lze jen na některých spojích. Den předem nemusí být volná žádná 
rezervovatelná místa.  
Druhá třída je obvykle volnější než třetí (protože je 2x dražší, ale pořád levná). 
Lístek na vlak je třeba schovat, někdy se vybírá u východu z nádraží. 
Soukromé společnosti www.exporail.lk a www.rajadhani.lk – připojují luxusní vagony ke státním vlakům, jdou 
rezervovat a jsou o dost dražší. 
 
Tuk-tuk 
Ceny jsou smluvní, např. půl dne po ruinách v Polonnaruwa 1000-1200 LKR. 
Celodenní tuk-tuk po okolí Kandy 2000 LKR. 
V Colombu jsou i tuk-tuky s taxametrem. 
 
Auto s řidičem 
Lze si zařídit předem e-mailem, na místě na ulici, přes hostel, nejdražší bývá přes cestovku. 
Ceny jsou smluvní, obvyklé je 50-70 USD na den včetně benzinu, příp. 5000-7000 LKR na den + benzin + 
10 % spropitné. 
My jsme domlouvali řidiče předem z ČR e-mailem. Oslovili jsme několik řidičů, většina reagovala ještě tentýž 
den. Vybrali jsme si Ferdinanda Rangu, e-mail rangaferdinando@gmail.com, ferdinandoranga@yahoo.com, 
a byli jsme velice spokojeni. Pravděpodobně nebude řídit on, má celkem 6 aut a někoho vám přidělí. 
My jsme měli řidiče Lahiru, který byl výborný. Mladý, dobře rozuměl, byl velmi ochotný a znal dobře 
jednotlivá místa. Pan Ranga ho kontroloval, volal mu a chtěl s námi mluvit, jestli je vše v pořádku. 
Takže tohoto řidiče (společnost) jednoznačně doporučujeme. 
 
Z letišt ě 
Taxi z letiště CMB (normal – AC), 2014: Colombo Fort  2640 – 2904 LKR 
     Kandy  7410 – 8151 LKR 
     Anuradhapura 12450 – 13695 LKR 
     Polonaruwa 14130 – 15543 LKR 
     Bentota  7170 – 7887 LKR 
Bus mezi letištěm a Colombo Central Bus Station je číslo 187 E03 (jede po dálnici), stojí 120 LKR na osobu, 
při malé dopravní zácpě jede cca 45 minut, ale může to trvat výrazně déle. Mýtné na dálnici (300 LKR za 
auto, 600 LKR za autobus) je v ceně jízdenky.  
Za stejnou cenu i dobu na stejné místo jezdí i soukromé autobusy. Vyjíždějí, když se naplní. Z příletové haly 
jděte po chodníku směrem vlevo a zastávka je hned za brankou z letiště.  
Méně často jezdí vlak: jeďte tuk-tukem z letiště na Kalunayaka South station za cca 100 LKR + vlakem 
na Colombo Fort cca 1 hodinu za 30 LKR na osobu. 
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Jídlo 
Hotel = obyčejná restaurace, ne ubytování 
 
Některá jídla jsou pálivá hodně, některá vůbec. Pozor na taštičky, které se tváří jako sladké, ale mohou být 
plněny brutální náplní. 
 
Ros beef = rostbíf, bis-stek = biftek, cutlis = kotleta, ale nic z toho nechutná jako u nás 
Rice and curry – nejoblíbenější jídlo. Talíř rýže a k tomu omáčky, které si objednáte. Domorodci jedí rukama, 

ale turistům dají příbor. 
Bílé curry – s kokosem 
Červené curry – s paprikami 
Černé curry – koriandr, fenykl 
Lamparai = rýže s masem v banánovém listu 
Dhal = čočka 
Pappadam = tenká placka ve tvaru mušle. Samotná je suchá, máčí se v omáčce. 
Sambol = ostrá chilli omáčka 
Chutney = mango, citron, kokos, lilek 
Drum-stick = dlouhé zelené fazole 
Wattalappan = kávový pudink s kokosem, dobrý 
Sweet milk rice 
Aluwa = koláček z rýžové mouky s kešu 
Kalu dodol = z kokosového mléka s kešu 
Kola kanda = rýžová kaše s kokosem, zeleninou a bylinami 
Rottie = roti = tenká placka s náplní 
Kottu roti = placky na kousky, s přísadami. Velmi dobré. 
Hopper = tenké placky z rýžové mouky, samotné téměř bez chuti. Někdy se dělají s vejcem. 
Curd = tvaroh 
 

Pití 
Voda údajně není pitná, i když domorodci ji pijí. Nezkoušeli jsme. PET láhev by měla mít kulaté logo SLSI. 
Čaj – plain tea = neslazený, normální je s mlékem a cukrem 
Toddy = palmový burčák. Normálně se nesežene. 
 

Pláže 
Na JZ pobřeží pozor na hotely mezi silnicí a pláží, bývají velmi rušné. Vlak nevadí. 
 
0 Negombo  – široká, špinavá, podle foto vypadá dobře 
0 Wadduwa – podle foto OK 
0 Maggona  – navazuje severně na Beruwala, úzká, velké kameny, podle foto pěkná 
0 Beruwala  – široká, mělké moře, maják s výhledem 
0 Moragalla  – mělké moře, středně široká, ústí tam řeka 
4 Aluthgama  – hlavní železniční stanice v oblasti – staví tu nejvíc vlaků. Na rozdíl od Bentoty, kde je velmi 

málo vybavenosti, jsou zde normální obchody. Pláž tu ale není, od moře je vesnice oddělena řekou. 
2 Bentota  – orientovaná hlavně na skupinové turisty. Pláž velmi dlouhá, široká, s jemným světlým pískem, 

lemovaná palmami, bez restaurací. Menší vlny než na jihu. V moři není korálový útes ani barevné 
ryby, na šnorchlování je nevhodná. U pláže jsou velké hotely, ale pláž je veřejně přístupná (nejlépe 
od vlakové stanice). V Bentotě je málo obchodů, supermarket ale ano. 

3 Aturwella  u Bentoty – jemný písek, lemovaná palmami, skoro žádné hotely a vybavenost, ale jsou na ní 
2 plážové restaurace. 

3 Induruwa – poměrně úzká, více skloněná, málo ubytování, vesnice je pár domků kolem hlavní silnice, 
málo vybavenosti. 

0 Kasroda  – užší, dlouhá, slušná 
0+ Ahungalla  – široká, dlouhá, vypadá velmi pěkná 
0+ Ambalangoda  – užší, dlouhá, palmy, vypadá velmi pěkná. Kolem je hodně domorodých restaurací 

a obchodů. V okolí jsou ještě viditelné následky tsunami. Ve vesnici se vyrábí masky. Bus z Galle 
1 hodina, 52 LKR. 

0- Hikkaduwa  – nic extra, místy úzká, hodně zastavěná, hodně živá, hodně turistických restaurací, obchodů 
a pensionů, mládež, pláž trochu špinavá, spodní proudy, dobrá na šnorchlování - korálové útesy, 
ale už ne moc pěkné, palmy byly pokáceny, dost surfařů, hlavní silnice vede blízko pláže. 
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0+ Thiranagama  – 5 km dlouhá, 50 m široká, malé pensiony, navazuje na J na Hikkaduwa, vypadá velmi 
pěkná 

0 Gintota  – hezká, ale velmi úzká 
0- Unawatuna  – údajně nejkrásnější plážové středisko na J Srí Lanky, podle někoho pěkná pláž, jiným se 

nelíbila, průzračná voda, podkovovitý tvar, zlatý písek, palmy, malý korálový útes u západního konce 
pláže, klidná voda (pláž je v zátoce chráněna útesem), malé vlny, nevhodné na surfování kvůli 
korálovému útesu, někdy špinavá pláž, při úplňku želvy, pensiony někdy hodně u vody, takže místy 
je pláž velmi malá, hodně levných ubytování, jídlo 2x dražší než na Mirissa, blízko naučná stezka po 
mangrovech, bylo poničeno tsunami. Dobrá cestovka GG Happy Tours gghappytours.com 

0 Mihiripenna  – dlouhá, úzká, bez pensionů u vody, hezká, asi velké vlny 
0 Habaraduwa – široká, větší vlny 
0- Koggala – dlouhá a široká pláž, velké vlny 

Rybáři na kůlech při západu slunce, při zaplacení 50 LKR pózují i přes den 
Chrám Kataluwa Purváráma – z 13. století, zdobený, dovnitř pouští mnich, mimo hl. silnici 

0- Ahangama a Midigama – údajně překrásné pláže, ale mají smysl jen pro surfaře. Korálový útes, levné 
ubytování 

4 Weligama  – velmi dlouhá, ne moc čistá, ne moc vhodná na opalování, údajně dobrá na šnorchlování, 
hodně rybářů, kolem vede silnice. Kolem je městečko s rybím trhem. Malý ostrůvek Taprobane 
s hotelem, údajně přístupný za odlivu. 

1 Mirissa  – orientovaná na individuální turisty. Hodně možností ubytování v pensionech, žádné velké hotely, 
poměrně klidno. Večer na pláži rybí restaurace. Pláž poměrně úzká, čistá, lemovaná palmami. Voda 
čistá kromě JZ konce pláže. Na JZ konci pláže je zátoka vhodná na surfování. Neobjevil jsem místo 
vhodné na šnorchlování. Větší vlny než v Bentotě. Z pláže je přístupný malý neobydlený ostrůvek 
s pěknou vyhlídkou. Cca 10 minut pěšky od pláže je výběžkem oddělený nepříliš zajímavý rybářský 
přístav. Z Mirissy se pořádají výpravy na pozorování velryb (cca 6000-6500 LKR za osobu na 3-4 
hodiny), nezkoušeli jsme. Údajně zde v únoru kladou želvy vejce. Není zde bankomat. 
Bus do Matara jede cca 20-30 minut, jezdí velmi často za 30 LKR (do Colomba je lepší jet z Matara, 
protože autobus bude volný). 

0 Thalaramba  – velké vlny 
0+ Kamburugamuwa  – úzká, dlouhá, palmy, hezká, asi vlny 
0- Matara – u města ošklivá, dál slušná, větší vlny 
0- Dondra  – malá, zátoka, pěkná, ale plná lodí 
0+ Talalla  – pozvolná, ne moc dlouhá, středně široká, vlny trochu, vypadá pěkně 
0 Dikwella – poměrně dlouhá, kolem skály, vlny středně, normální 
0- Kudawella – hodně lodí, ne dobrá na koupání 
0 Unakuruwa – malá, poměrně úzká, bez zástavby 
0- Amanwella – hezká, velký hotelový komplex 
0- Tangalla  – palmy, hodně poničena tsunami, dost velké vlny, koupat se dá jen na dvou místech 
 + Silence Beach – bez zástavby 

Goyambokka – pláž lemující malé zátoky s tyrkysovou vodou, mírné vlny, klid 
 Tangalla – městské pláže, údajně krásné, ale hned u silnice 

Medaketiya – údajně krásná dlouhá písčitá pláž, levné ubytování, někdy není čistá a jsou vlny 
a spodní proudy 

Marakolliya – údajně velmi krásná, písek, palmy, občas mangrovy, spodní proud, plavání 
nebezpečné 

 Reakava – údajně velmi hezká, dlouhá písečná, vítr a vlny, nebezpečné koupání 
0 Hungama  – hodně široká, pozvolná, nic kolem 
0 Ussangoda  – strmější k vodě, nic kolem 
0 Kirinda  – malá, údajně krásná pláž, spodní proudy a vlny, nebezpečné koupání, buddhistická svatyně 
0 Arugam Bay  – údajně nádherná, duben-září surfaři 
 

Čajové továrny 
Viz kapitola Centrální vrchovina, navštívili jsme: 
2-3 Glenloch v Rambukkana 
1-2 Glenloch Tea Estate u Ramboda 
1-2 Blue Field Tea Estate u Ramboda 
2 Mackwoods Labookelie Tea Estate u Nuwara Eliya 
3 Pedro Tea Estate  u Nuwara Eliya 
1-2 Uva Halpewatte  u Ella 
Návštěvu alespoň jedné továrny rozhodně doporučuji, ani když vám čaj nic moc neříká. 
Srí Lanka produkuje v převážné míře pouze černé čaje, zelených a bílých čajů je tu málo.
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COLOMBO A OKOLÍ  
 
4 Colombo 
V neděli zavřeno a prázdno. 
Prohlídky patrovým autobusem colombocitytours.com, 4 hodiny od 8:30, 2850 LKR 
Hodně cestovek je na Chatham St. ve Fortu. Nejlepší JF Tours & Travel 
 
Bus z Bastian Mawatha: Galle, Kandy, Kataragama, Matara, Nuwara Eliya, Tangalla 
Bus ze Saunders Place: Anuradhapura, Badulla, Haputale, Negombo, Polonnaruwa 
Bus MHD 4-50 LKR, taxi domluvit cenu (2 km cca 200 LKR), tuk-tuk domluvit cenu a nebrat ty, co stojí 

(50-100 LRK za km, např. Fort – Cinnamon Gardens 400 LRK). 
Příměstský vlak v rámci Colomba 10 LKR i s přestupem (např. Slave Island – Fort – Maradana). 
Úschovna zavazadel na nádraží 4:30-23:30, 56 LKR za velkou skříňku na den a možná i déle. 
 
4 Fort – čtvrť s koloniálními stavbami, na 1 hodinu 
 V době naší návštěvy byla velká část kolem prezidentského paláce uzavřena i pro pěší. 
 0 Maják Old Galle Buck (1954) 
 0 Sambódhi četija – stúpa na sloupech, kvůli uzavření přístupná snad jen od jihu kolem moře 
 3 Centrální banka 
 0 Budova Lloyd‘s 

4 Stará holandská nemocnice – rekonstruovaná na drahé obchody, kavárny a restaurace 
0 Kostel sv. Petra 

3 Pettah – velmi živá obchodní čtvrť s chrámy, na 2-3 hodiny, mraky lidí, reklamy na domech, smrad 
 ne hezké, ale zajímavé pro svoji hektickou atmosféru 
 0 Municipal museum – zdarma, SO-ČT 9-17 

0 Muzeum holandské éry – ÚT-SO 9-17, 500 LKR – nádvoří, nábytek, zvenku pěkné, ale obklopené 
novodobou zástavbou 

 3 Staroměstská radnice (1865) 
 0 Hinduistické chrámy – v ulici Sea Street 6-18 
 2 Mešita Jami-Ul-Alfar – pruhovaná 
 0 Velká mešita 
 0 Wolvendaalský kostel (1749) 
 2 Tržnice – Manning Market (ovoce zelenina), hlavní tržnice 
 Obchody jsou vždy soustředěny v jedné ulici 

Gabo’s Lane – obchody s bylinami pro ayurvedu – pro neznalé nepříliš zajímavé 
Wolfendhal Lane – pirátská DVD 

5 Galle Face Green – prázdná plocha u moře, při západu slunce promenáda, po setmění tu chcípnul pes, 
 východní strana je ohrazena a probíhá zde masivní výstavba. 

na J konci prodejci jídla 
na S konci molo s pelikány 

0 Jezero jižní Beira a meditačním centrem Seema Malaka (1985) – pěkné osvětlené večer 
0 Chrám Gangaramaya – kousek od Seema Malaka, buddhistický, vedle muzeum darů chrámu 
0 Cinnamon Gardens – bohatá vilová čtvrť 
 Park Viharamahadevi – kolem muzea a vily, někdy v parku přespávají sloni  

Radnice – jako Bílý dům (1928) 
Divadlo 
Národní muzeum – 9-18, 500 LKR – řezby, plastiky, sochy, masky 

0 Mount Lavinia – pláž a vily, z vlaku vypadalo hrozně - kolem moře se střídají luxusní restaurace 
a chudinské čtvrti 

 
0- Negombo 28 000 obyvatel 
Zbytek holandské pevnosti (1678) – nic moc 
Živé ulice a tržiště, hodně kostelů, hlavně katolické 
Rybí dražba mezi 6 a 8 ráno na pláži, pak na trhu u pevnosti 
Široká pláž, ale špinavá a i voda špinavá, pozvolný vstup do vody 
Bus z Colomba Saunders Place 1-2 hodiny, 40/80 LKR, á 20 minut 
Bus z letiště č. 240, 45 minut, 19 LRK, 6-19, á 15 minut; taxi z letiště 1450 LKR. 
 
0- Mokřad Muthurádžacela  = Muthurajawela Marsh 
Volavky, kormoráni, ledňáčci, mangrovy 
Plavba s průvodcem 2 hod. 1000 LKR na osobu, 7-18 kromě PO 
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0+ Raja Maha Vihara Kelaniya 
Chrámový komplex 13 km od Colomba 
Vstup asi zdarma 
Hodně reliéfů a figur božstev, ležící Buddha 
 
0- Henerathgoda Botanical Gardens  
30 km SV od Colomba 
8:30 - 17 
1500 druhů rostlin, královský kokos 
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KULTURNÍ TROJÚHELNÍK 
Hromadná vstupenka na více atrakcí byla zrušena 
 
0+ Anuradhapura  
vstup 25 USD  
62 000 obyvatel, v suché oblasti 
První hlavní město, vrchol 250-210 BC 
Pořád živé, používané, na rozdíl od Polonnaruwy 
Do chrámů je nutné zout boty a vhodné nosit sarong 
Rozvaliny města na 20 km2 – kolo nebo auto, na pořádnou prohlídku několik dní 
Hodně dagob z nepálených cihel 
Posvátný fíkus 2250 let 
Hlavní skupiny památek: 

Mahávihára, včetně fikusu (200 LKR) 
Klášter Abhajagiri – ruiny, velmi hezká procházka 
Citadela – poměrně málo dochováno 
Džétavanáráma – dagoba 
Muzejní čtvrť – hlavně archeologické muzeum 
Ruvanweliseya Dagoba – plastiky slonů v životní velikosti, hodně navštěvovaná a focená 

Průvodci se většinou nevyplatí 
Bus Autobusové nádraží Colombo (soukromé luxusnější busy) 
  Colombo 5 hodin, 420 LKR 
  Dambulla 1,5 hod., 150 LKR 
  Kandy 3 hod., 285 LKR 
 Nové autobusové nádraží 
  Polonnaruwa 3 hod., 120 LKR 
 Staré autobusové nádraží 
  Colombo přes Negombo 5 hod., 200 LKR 
  Dambulla 1,5 hod., 80 LKR 
  Kandy 3 hod., 138 LKR 
Vlak – pěkné nádraží ve stylu art deco 
 Colombo 5 hod., 160-290-520 LKR 
 Colombo Intercity Express 4 hod., 380 LKR 2. třída 
Po městě taxi 3 hod. 1200 LKR, tuk tukem 900 LKR 
   
0 Mihintale 
Vstup 250 LKR, dotěrní průvodci 500 LKR za 2 hodinovou prohlídku s průvodcem 
13 km V od Anuradhapury 
Řada svatyní na skále, z vrchu krásné panorama 
1843 schodů, poměrně náročný výstup, část lze objet po Old Road 
Bus z Anuradhapura z Nového AN často, 20 minut, 27 LKR 
Taxi zpáteční z Anuradhapura včetně čekání 1200 LKR, tuk tuk 900 LKR 
 
0- Aukana Buddha 
Vstup 500 LKR, je potřeba sarong 
V džungli, jsou tam i jeskyně, zajímavá krajina 
12 m socha Buddhy z 5. století, možná z 12.-13. století, v cihlovém rámci 
Vodní nádrž na koupání buvolů a rybolov 
Na železniční trati, k soše je to od nádraží 1 km 
 
0+ Yapahuwa  
JZ od Aukana, Z od Dambulla, na cestě mezi Colombo a Anuradhapura, ale mimo hlavní trasy 
6-18, vstup 1000 LKR 
Údajně velmi hezké, zbytky impozantní skalní pevnosti, opice 
Dochovány zbytky paláců, jeskynní chrám (s několika freskami) a zdobené monumentální schodiště 
92 m vysoké (1/3 Sigiriye), podobné Sigiriya 
Od železniční zastávky Maho nebo silnice Anuradhapura-Kurunegala tuk-tuk zpáteční včetně čekání 
1000 LKR 
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1-2 Polonnaruwa 
70 km od Anaradhapury, 110 000 obyvatel 
Hlavní město po Anaradhapuře, od 1070 
Kompaktnější než Anuradhapura, ale i tak rozsáhlé, údajně zachovalejší než Anuradhapura 
7:00-17:30, vstup 25 USD = 3250 LKR, volitelný průvodce max. 200 LKR 
Vstupenky se nekontrolují u skupiny poblíž Polonnaruwa Rest House a u jižní skupiny 
Celé na den, základ se dá tuk-tukem v pohodě stihnout za půl dne (cca 4 hodiny) 
Tuk-tuk po chrámech 1000-1200 LKR na půl dne, kolo na den 300 LKR. 
Celkem 5 skupin, nejznámější památky jsou: 
2 Archeologické muzeum – 9-18, dobré zde začít, je v něm hodně soch a modelů rekonstrukcí památek 
2 Královský palác – rozsáhlé ruiny 
1 Audienční síň – bohaté reliéfy (trpaslíci, sloni) a sochy lvů 
3 Bazén – ve slušném stavu, ošoupané chrliče ve tvaru krokodýlích hlav, kolem pěkné reliéfy 
1 Čtverčík – kompaktní a velmi pěkné, různé sakrální stavby (kruhová Vatadage, reliéfy na Thuparama…) 
2 Pabula Vihara – oválná dagoba bez vršku 
0 Siva Devale – hindu chrám z 11. století 
1 Rankot Vihara – dagoba jako v Anuradhapura, vysoká 54 m, tmavá 
3 Kiri Vihara – dagoba jako v Anuradhapura, menší než Rankot Vihara 
3 Lankatilake – pěkně zdobené stěny, výška 17 m, uvnitř socha stojícího Buddhy 
3 Gal Vihara – sochy Buddhy - stojící, sedící, ležící, 4-15 m, kamenné 
2 Lotus Pond (Nelum Pokuna) – malá, ale zajímavě tvarovaná nádrž 
5 Tivanka – v interiéru bohaté fresky, ale je tam taková tma, že nejsou vidět. Zvenku celé pod lešením. 
0 Skupina u Polonnaruwa Rest House 
0 Jižní skupina 
Bus – bus nádraží v Kuduruwela, cestou od západu lze vystoupit u ruin, spoje jezdí cca do 16 hodin 
 Anuradhapura 3 hod., 120 LKR 
 Colombo 6 hod., 220-380 LKR, bus č. 48 z Colomba do Kaduruwela 
 Dambulla 1:45, 73 LKR 
 Kandy 3:45 hod., 183 LKR 
Vlak – blízko autobusového nádraží 
 Colombo 6-7 hod., 3 denně, 270-500-750 LKR 
Bus mezi Starým Městem a Kaduruwela 10 LKR, tuk-tuk 200 LKR  
 
0 Medirigiriya = Medalagiri Vihara  
S od Polonnaruwa 
Svatyně Watadage v džungli - vede k ní žulové schodiště po hřebenu hory 
Mandalagiri Vihara – kruhová svatyně velmi podobná Polonnaruwě, ale v poloze na nízkém pahorku 
 Vstup 10 USD 
 Půldenní výlet z Giritale, jedině s vlastní dopravou 
 
0 Národní parky v kulturním trojúhelníku 
Půldenní výlety terénními auty, nejlépe organizováno hotelem či guesthousem 
30-50 USD na osobu včetně vstupného do parku, na půl dne 
Často divocí sloni, hodně se volně pohybují severně od Sigiriya, ale až za soumraku 
NP Minneriya (1800 LKR + služby 1000 LKR + vozidlo 250 LKR) – s jezerem a zvířátky, hodně slonů, 

makaků, hodně jeepů, stojící Buddha u skály 
NP Kaudulla (1100 LKR + služby 900 LKR + vozidlo 250 LKR) – podobné Minneriya 
Rezervace Giritale kousek J od Minneriya – s vodní nádrží, zvířátka 
 
0 Ritigala 
42 km JV od Anuradhapury, kousek od Sigiriya, na cca 3 hodiny 
Vstup 0-10 USD + max. 500 LKR spropitné pro správce za skupinu 
Ruiny v džungli, pokryté džunglí, rozpadající se stavby, jeskyně, kde bydleli mniši 
Kamenné nášlapné toalety, krásně zdobené 
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1 Sigiriya   
UNESCO, 5. stol. AD 
7:00-17:30, návštěva 2-2,5 hodiny, 30 USD (3900 LKR), podle mne se vyplatí i přes drahé vstupné. 
3 Muzeum – v ceně vstupného, nic moc v něm není, ale je to zajímavá stavba, na 15 minut 
2 Vodní zahrady – jde se jimi ke skále 
4 Kamenné zahrady – prochází se kolem několika zdobených, ale ne moc zajímavých jeskyň (převisů) 
1 Malby žen na skále – odbočka po točitém schodišti, překvapivě dobře zachovalé 
5 Zrcadlová zeď – obyčejná omítnutá zeď s údajnými nápisy básní ze 7. - 14. století 
2-3 Lví pracky – před poslední částí výstupu po kovovém schodišti na skále 
1 Ruiny pevnosti nahoře na skále z 5. století, parádní výhledy 
Výstup na skálu není extra náročný, ale je tam dost schodů - lepší je jít ráno nebo večer 
Bus z Dambulla á 30 min. od 7 ráno, 45 min., 27 LKR, poslední zpět do Dambulla asi v 19 hod. 
Tuk-tuk z Dambulla cca 1000 LKR 
 
0+ Pidurangala 
Kopec 1-2 km na sever od Sigiriya, výhled na skálu Sigiriya (Pidurangala je kopec s oblým vrcholem) 
25 minut po schodech k soše Buddhy a pak 15 minut nahoru po kamenech, celkem cca 1200 schodů 
200-300 LKR, chrám a malé muzeum, málo turistické 
 
3 Dambulla  
4 Velkosklad zeleniny u hlavní silnice kousek S od chrámu – volně přístupné, vůbec ne turistické, stojí za 

zastávku na 10 minut, když jedete kolem, jako samostatný cíl ne. 
3-4 Pod kopcem kýčovitý moderní Zlatý chrám www.goldentemple.lk s frontou soch mnichů, hodně opic 
3 Skalní chrámy 

7:30-18, vstup 1500 LKR (vstupenky nutno koupit dole u Zlatého chrámu), na 1-1,5 hod. s výstupem 
Celkem 5 různě velikých jeskyní se 150 sochami Buddhy,  
Od Zlatého chrámu 334 schodů, výhled i na Sigiriya (20 km) 
Dvě z pěti jeskyní jsou velké a bohatě zdobené, stojí za vidění, ale není to bomba 
Pokud chcete vidět něco podobného v menším a ušetřit drahé vstupné, stavte se v Aluvihare 

0 Muzeum - 7:30-16:30, 2 USD, repliky soch a maleb, názory různé 
Vlak 23 km v Habarana 
Bus: Anuradhapura 2 hod, 80 LKR 
 Colombo 5 hod., 150 LKR 
 Kandy 2 hod., 74 LKR 
 Polonnaruwa 1:45 hod., 74 LKR 
 Sigiriya 45 min., 27 LKR 
 
3-4 Nalanda gedige 
7-17, vstupné zdarma, ale samozvaný průvodce očekává spropitné (dali jsme 2 USD a vypadal spokojeně) 
Chrám mezi Matale a Dambullou, jedna z prvních kamenných staveb na Srí Lance (8.-11. století) 
Velmi malý, ale hezký, kombinace hinduistického a buddhistického 
Od hlavní silnice, kde vysazují autobusy mezi Matale/Kandy a Anuradhapura, je to 1-1,5 km 
 
2 Aluvihare  
3 km S od Matale, 250 LKR, 7-18 
Skalní klášter, klášterní jeskyně trochu podobné Dambulle, ale menší 
10 m ležící Buddha, nástěnné malby, výjevy z buddhistického pekla, nádherný výhled od horní svatyně 
Z Matale bus 10 LKR (každý směrem na Dambulla), tuk-tuk zpáteční 300 LKR 
 
2-3 Zahrada ko ření 
Mezi Matale a Dambulla je hodně zahrad s kořením, při prohlídce ukazují rostliny a co z nich vyrábí za masti. 
Vstupné zdarma, výklad zajímavý, prodej mastí je velice drahý. 
V rámci prohlídky je i masáž zdarma, je vhodné jim dát spropitné 100 LKR. 
 
4 Matale 
45 000 obyvatel, 300 m.n.m. 
Nehezké město, cesta do Kandy nezajímavá 
3 Hindu chrám – na vjezdu do Matale od severu 
Bus z Kandy č. 593 á 10 minut, jede 1,5 hod., 43-65 LKR; vlak z Kandy krásná trať 1,5 hod. 25 LKR 
 
0 Ridi Vihara 
Chrám pod skálou západně od spojnice Matale - Dambulla 
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CENTRÁLNÍ VRCHOVINA 
 
2-3 Kandy  
150 000 obyvatel, 456 m.n.m., 115 km od Colomba. 
Kulturní a duchovní centrum Srí Lanky, tržiště 
Prohlídka minimálně na půl dne, lépe na celý den. 
2 Jezero z roku 1807 v centru města, obklopeno kopci. Kolem jižní strany je hodně zatížená silnice. 
3 Park královského paláce = Wace Park – 8:30-16:30, 100 LKR, na 15 minut, případně i delší relax. 

Jde se k němu pěšinou po schodech do kopce od křižovatky na JZ kraji jezera. 
Trochu výhled na jezero, hlavně místo setkávání místních párů. 
Do kopce po Rajapihilla Mawatha – ještě lepší výhled na jezero, město a kopce. 

2 Chrám Buddhova zubu (zub není vidět) – 5:30-20, vstupné 1000 LKR, zdarma audioprůvodce 
Návštěva asi na hodinu, zda stojí za drahé vstupné je na zvážení. 

 3 Alut máligáva – svatyně thajská, v přízemí sochy sedících Buddhů, v patře muzeum 
 3 Audienční síň – na zahradě kláštera, velká dřevěná stavba (vstupné v ceně) 

4 Muzeum vycpaného slona – jedna místnost se slonem a fotkami (v ceně vstupného) 
4 Muzeum – malé, vystavuje architektonické prvky (v ceně vstupného) 
0 Muzeum světového buddhismu (500 LKR) 

0 Národní muzeum – ÚT-SO 9-17, 500 LKR – bývalý harém, výstava korunovačních klenotů 
4 Klášter Malwatte Maha Vihara – klášter na jižní straně jezera, přístupný jen někdy 
0 Klášter Asgiriya – SZ od centra, s velkou sochou 
3 Devale – svatyně – Natha Devale, Pattini Devale, Vishnu Devale (všechny blízko chrámu zubu, nijak zvlášť 

velké ani neobvykle zdobné) 
3 Kataragama Devale – kombinace hinduistické a buddhistické svatyně 
0 Rezervace Udavatta kelle – 8-18 (poslední vstup 16:30), 644 LKR, severně od jezera, stromy, ptáci, hadi, 

opice, občas loupežníci. 15-20 minut pěšky od chrámu zubu. 
0 Muzeum čaje – ceylonteamuseum.com, v Hantana u Peradeniya 4 km od Kandy, vstupné 650 LKR, 

student 300 LKR, ÚT-NE 8:30-16:30, NE jen do 15:30, v bývalé továrně na čaj z roku 1925. 
3 Taneční představení – Rangahala Kandyan Dance www.rangahalakandyandance.com - bubny, kostýmy, 

louče, kaskadérské kousky – 17:00-18:00 (být tam o půl hodiny dříve nebo ještě dříve a poprosit je 
o rezervaci místa), ve všech 3 podnicích vstupné 500 LKR. Představení zahrnuje více než 10 tanců 
a je doprovázeno bubnováním. Je to zajímavé, ale trochu monotónní a méně pestré než třeba 
na Bali. Vysvětlení k tancům mají i v češtině. 

 
Hodně ubytování je na Anagarika Dharmapala Mawatha – bus 654, 655 a 698, nebo na autobusové 

zastávce u věže s hodinami říct, že chci na Sanghamitta Mawatha. 
Je dobré rezervovat ubytování předem, většinou vyzvednou na vlakovém nádraží. 
 
Taxi na meziměstské výlety cca 5500 LKR za den s řidičem a benzinem. BlueHavenTours.com 50 USD 

na den. Pinnawalla, Peradeniya a Muzeum čaje tuk-tukem za 1800 LKR na den. 
Tuk-tuk z nádraží na JV konec jezera 100-150 LKR, trvat na tom a nedávat jim víc 
Některé penziony nabízejí jednodenní výlet Sigiriya, Anuradhapura a Polonnaruwa, ale je to hodně náročné, 

lepší dvoudenní. Podle mne se to stihnout skoro nedá. 
Vlaky: Badulla 145/270 LKR 
 Colombo 105/190 LKR, rezervovaná 2. třída 280 LKR 
 Ella 130/240 LKR 
 Haputale 115/210 LKR 
 Hatton (u Adamovy hory) 65/110 LKR 
 Nanu Oya (u Nuwara Eliya) 90/160 LKR 
Hlavní autobusové nádraží Goods Shed pro dálkové linky, místní od věže s hodinami (např. do Peradeniya, 

Matala, Kegalla) 
 Colombo 3-4 hod., 121/240 LKR 
 Negombo 3-4 hod., 120 LKR 
 Nuwara Eliya 2 hod, 93/180 LKR 
 Anuradhapura 3-4 hod., 148/285 LKR 
 Polonnaruwa 3:45 hod., 183 LKR 
 Badulla 4 hod. 
 
0 Dedigama – Kota Vihara 
Na cestě z Colomba do Kandy 
Stupa stavěná podobně jako v Polonnaruwě, rekonstruovaná 
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2-3 Pinnawalla 
Sloní útulek, 78 slonů, www.elephantorphanage.lk, www.colombozoo.lk. Pokud chcete vidět hodně slonů 
pohromadě, tak návštěvu doporučuji. Jinak bych s ohledem na vysoké vstupné volil jiný sloninec. 
8:30-18, vstupné 2500 LKR, za 250 LKR lze nakrmit slůně z lahve. 
Koupání u řeky 10-12 a 14-16 (vždy polovina stáda), krmení 9:15, 13:15 a 17:00. Určitě doporučuji návštěvu 
v době koupání. Celkem je návštěva asi na 2 hodiny.  
Několik km S od silnice Colombo – Kandy, 1 hodina od Kandy. 
Na focení je lepší odpoledne, ale je tam víc návštěvníků. 
Busem z Kandy směrem do Kegalle, vystoupit na křižovatce Karandupona (1 hod, 45 LKR). Z křižovatky 

busem č. 881 směrem na Rambukkana a vystoupit v Pinnawalla (10 min., 20 LKR), nebo tuk-tukem 
300 LKR. 

Nejblíže je nádraží Rambukkana 3 km, staví tu všechny vlaky. Pak bus směr Kegalla (10 LKR). 
 
0 Millennium Elephant Foundation 
www.millenniumelephantfoundation.org – sleva 15 % e-mailem za registraci 
2 km od Pinnawalla, 9 slonů 
Vstupné 1000 LKR bez jízdy na slonovi, 2000-4000 LKR s jízdou, krmení slona 200 LKR 
Při jízdě slon sprchuje z chobotu, takže je lepší jet v plavkách. 
 
2-3 Čajová továrna Glenloch v Rambukkana 
Vstup i podrobný výklad v továrně i muzeu výroby čaje zdarma, ukazují celý výrobní proces. 
Továrna i muzeum jsou velmi pěkné, okolí bohužel není tak hezké jako v horách. 
Čaj k prodeji za ceny stejné jako v ostatních čajových továrnách. 
 
2 Peradeniya Botanical Gardens 
www.botanicgardens.gov.lk 
Denně 7:30-17:30, pokladna zavírá v 17:00, 1100 LKR, student 825 LKR, i za toto vstupné to stojí. 
7 km JZ od centra Kandy, největší botanická zahrada na Srí Lance (59 ha), prohlídka 2-2,5 hodiny. 
Park se stromy a skleníkem, orchideje, palmy (1950), bylinná zahrádka, největší fíkus na Srí Lance 
Dobré s průvodcem, který není drahý. 
Z Kandy bus 644 od věže s hodinami za 15 LKR, tuk-tuk zpáteční 700 LKR. 
 
3 Okruh po chrámech kolem Kandy, obvykle nazýván 3 chrámy 
Taxíkem cca 3000 LKR, zpět kolem botanické zahrady. 
Cesta vede venkovem, takže nabízí jiný pohled než hlavní silnice Colombo – Kandy. 
4 Devale Embekka - 300 LKR, velmi malý, vyřezávané dřevěné sloupy, za vstupné podle mne nestojí 

Bus č. 643 do vsi, z Kandy asi hodinu (14 km), svatyně 1 km od vsi 
3 Chrám Sri Lankatilake Rajamaha Viharaya - 300 LKR, z roku 1344 AD, pěkná bohatá výzdoba interiéru 

3 km od Embekka mezi rýžovými poli, bus 644 přímý 
3 Chrám Gadaladeniya Raja Maha Vihara - 300 LKR, 2 chrámy na skalnatém vrcholku s jezírky, 1 velká 

kamenná stavba se zajímavým interiérem je aktuálně pod lešením, vedlejší chrám je opraven 
Bus č. 644 z Kandy 

 
0 Horský h řbet Knuckles 
www.knucklesrange.org  
Pěší túry krajinou, málo turistické, nutný průvodce 
Vstup do horních částí NP 650 LKR 
 
0- Hunas Falls  
Údajně nádherné vodopády uprostřed čajových plantáží 
Hodinová jízda z Kandy údajně krásnou krajinou, poslední část přes čajovníkovou plantáž 
Hlavní atrakcí je asi hotel na plantáži www.hunasfallskandy.com  
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1 Cesta  z Kandy přes Nuwara Eliya do Ella - parádní výhledy, zatáčky, převýšení cca 1400 m, čajové 
plantáže, nejhezčí před Nuwara Eliya 

1 Cesta  vlakem  mezi Ella, Haputale a Nanu Oya (případně až Kandy) – výhledy na čajové plantáže, 
nejhezčí pasáže jsou kolem Haputale a blízko Nanu Oya 

 
1 Vyhlídka na čajové plantáže u Pusselawa  (Rothschild Estate, Delta Estate) 
 
1-2 Glenloch Tea Estate 
Kousíček od silnice z Kandy do Nuwara Eliya. 
Zdarma prohlídka čajové továrny a ochutnávka, následně možnost koupě čaje. Celkem asi na 45 minut. 
Prohlídka je podrobná, s výkladem výrobního procesu, smí se fotit, ale nedá se moc chodit do plantáží. 
 
1 Ramboda  
1000 m.n.m., na cestě z Kandy do Nuwara Eliya 
Vodopády Ramboda, 108 m vysoké, dvojité, na hlavní silnici je jen vyhlídka, ale ne přímo u vodopádu 
Vyhlídka do údolí je parádní, asi na 10 minut. 
 
1-2 Blue Field Tea Estate 
Hned u silnice z Kandy do Nuwara Eliya. 
Zdarma prohlídka čajové továrny a ochutnávka, následně možnost koupě čaje. Celkem asi na 45 minut. 
Prohlídka je poměrně rychlá, ale s dobrým výkladem výrobního procesu. Nesmí se fotit. Lze se projít kousek 
po plantáži. Prohlídka probíhá za provozu, sběračky při tom nosí do továrny čaj. 
Čaj je mírně levnější než v Glenloch a Mackwoods. 
 
2 Mackwoods Labookelie Tea Estate 
Hned u silnice z Kandy do Nuwara Eliya. 
Zdarma prohlídka čajové továrny a ochutnávka, následně možnost koupě čaje. Celkem asi na 45 minut. 
8-18:30. Prohlídka je velmi rychlá a krátká. Továrna je dost zmodernizovaná a není tak hezká jako okolní. 
Okolo jsou parádní čajové plantáže, po kterých se lze projít. 
K degustaci čaje nabízejí dobrý zákusek za 80 LKR. 
 
4 Nuwara Eliya  [Nurelja] = město světla 
26 000 obyvatel, 1889 m.n.m., nejvýše položené město na Srí Lance, v podstatě vesnice v širokém údolí 
Bývá tu dost chladno, na svetr či bundu. „Proč tady bydlí, když je jim tu kosa?“ 
Občas koloniální domy, trochu jako anglická vesnice, ale žádné památky a nijak atraktivní město.  
Velmi pěkné okolí – hory a čajové plantáže. 
Na trzích levné značkové věci. V restauracích dobré a levné jídlo. 
4 Park Victoria – městský park, otevřeno od svítání do setmění, 300 LKR – nestojí to za takové vstupné 
4 Jezero Gregory – na okraji města směrem na Ella, pěšky je to daleko 

Upravené okolí, pěkné na procházku či ježdění na lodičkách, asi vstupné 
3 Pedro Tea Estate (Mabroc) - 8-11 a 14-16, prohlídka 200 LKR včetně ochutnávky. 

3,5 km V od města směrem na Kandapolu (tuk-tuk zpáteční 500 LKR včetně čekání) 
Bus č. 743 z hlavního AN v Nuwara Eliya směrem na Ragalla, továrna je hned u silnice. 
Prohlídka i s cestou z centra je asi na 1:15 hod., prohlídka s průvodcem na cca 20 minut. 
Nesmí se fotit. Továrna není zvlášť hezká a je situována blízko města poměrně v rovině. 

0 Vodopád Lovers Leap – od Pedro Estate okruh 5 km k vyhlídce, celkem 1 hodina 
Výlet Pedro Estate + Lovers Leap 1500 LKR – organizuje Single Tree Hotel 
0 Single Tree Mountain – 2100 m.n.m, výstup 1,5 hodiny, pěkné výhledy na okolní hory 
0 Zahrady Hakgala (8-17:30, 1100 LKR) – 10 km JZ od města, neupravené, růže, kapradiny, léčivé rostliny 
Jednodenní výlet autem do NP Hortonské pláně 3500-4500 LKR za auto včetně poplatků (hodinu od města) 
Bus: Kandy 4 hod, á 30 min. – 1 hod., 88-190 LKR, velmi pěkná 
 Kolombo 6 hod., 190-380 LKR 
 Haputale 2,5 hod., 85 LKR 
 Mirissa (i Matara a Galle, přes Ella – 2 hodiny) 7 hodin, 380 LKR, odjezd 7:50 a 9:20, bus č. 31 
Vlak: nádraží Nanu Oya 9 km, bus 25 LKR navazuje na vlaky, taxi 400 LKR 
 Colombo 270-450 LKR 
 Haputale 40-80 LKR 
 Bandarawela 50-90 LKR 

Ella 2:45 hod., 60-110 LKR nerezervovaná místa, 600 LKR rezervovaná 2. třída, 1000 LKR 
observation car 

Badulla 80-140 LKR 
Kandy 90-160 LKR 
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0 Horton Plains 
Vstup 15 nebo 25 USD + auto 125 LKR, džíp 250 LKR + služby pro skupinu 8 USD + DPH 12 %; jiný zdroj 
uvádí vstup pro 2 s autem 5723 LKR. 
Náhorní plošina 2100 m.n.m. se stepní vegetací, hodně druhů rostlin 
Údajně ideálně na více dní a s dobrou kondicí 
Prý nádherné turistické stezky 
Okruh 9,5 km (Konec světa 4 km, Baker‘s Falls 2,5 km, zpět 3,5 km), trvá cca 3-4 hodiny. 
Stezka na konec světa – strmý svah a parádní výhledy na vesničky a plantáže, hlavně ráno do 10:30. 
Ideální vyrazit z Nuwara Eliya nebo Haputale v 5:30-6:00, je potřeba teplé oblečení. 
Lze bez průvodce, obvyklý dar pro průvodce je 750 LKR. 
Výlety z Nuwara Eliya cca 3500-4500 LKR za dodávku. 
 
1 Ella   
1041 m.n.m., večer chladno (15 stupňů) 
Vesnička v horách, sama o sobě málo zajímavá, ale připravená na individuální turisty. 
Krásné panorama, výhled do údolí Ella Gap, okolo čajovníkové plantáže, ale o dost horší než u Haputale 
1-2 Čajová plantáž Uva Halpewatte, halpetea.com – asi nejzajímavější, kterou jsme navštívili, nesmí se fotit, 

dobrá prohlídka asi na 0,5 hodiny, poslední prohlídka v 16 hodin, ale doporučují přijít dopoledne, 
kdy jede výroba. Prohlídka zakončena srovnávací ochutnávkou 4 typů černých čajů v posledním 
patře s výhledem. Prohlídka 300 LKR. Z Ella 6,1 km = 15 min. autem (tuk-tuk zpáteční 600-900 LKR) 
nebo 4,5 km = 1 hod. pěšky, poslední část hodně do kopce po špatné silnici. 

1 Malá Adamova hora – poměrně nenáročná vycházka 4,5 km zpáteční z Ella, jedna cesta 45 min., 
posledních 5 min. je do kopce částečně po schodech. Nádherné výhledy na Ella Rock, vodopád 
Rawana a do Ella Gap. Údajně hezčí výhled než z Adam‘s Peak. Cestou se jde přes čajovou 
plantáž, orientace je poměrně jednoduchá, cestou jsou i šipky. 

0+ Newburgh Green Tea Factory – jedna z mála, která na Srí Lance vyrábí zelený čaj, nabízí prohlídky, 
1 km za Malou Adamovou horou. 

0+ Ella Rock – údajně nádherné výhledy, prý náročná cesta 2 hodiny nahoru, 1,5 hodiny dolů, složitě se 
hledá správná cesta. 

0 Rawana Falls – 19 m vysoký, celkem pěkný, kaskádovitý, 6 km údolím Ella Gap směrem na Wellawaya. 
Nejdivočejší vodopád když prší, když je sucho neteče vůbec. Domorodci se v nich koupou. 

Bus: Badula 45 LKR 
 Bandarawela 35 LKR 
 Kandy s přestupem v Badulle 
 Matara každou hodinu od 6:30 do 14:30, jede 5 hodin, 150-278 LKR, často plné, č. 31 
 Galle v 8 hodin, 310 LKR 
Vlak: Pěkné nádraží s vyvěšeným jízdním řádem a ceníkem 
 Haputale 1 hod. 25-50 LKR 
 Badulla 1 hod. 20-40 LKR – spirálový tunel u Demodara 

Nanu Oya 2:45 hod., 60-110 LKR nerezervovaná místa, 600 LKR rezervovaná 2. třída, 1000 LKR 
observation car 

 Kandy 130-240 LKR 
 Colombo 190-350 LKR 
 
0 Bandarawella  
Živé městečko JZ od Ella, dopravní křižovatka 
Pouze jeden koloniální hotel, jinak žádné památky 
Okolo čajovníkové plantáže 
 
0 Demodara  
10 km S od Ella 
Spirálový vlakový tunel a hezké nádraží 
 
0 Badulla 
42 000 obyvatel, 680 m.n.m. 
0 Muthijagana Vihara – bílá dagoba 
0 Kataragama Devale – sochy  
0 Kostel svatého Marka – prý pěkné náhrobní kameny 
0 Vodopád Dunhinda – vstup 200 LKR, 5 km severně od Badulla, 63 m vysoký, padá do jezírka, prý pěkný, 

ne super, všude opice, 1,5 km od autobusové zastávky (30 LKR), tuk-tuk zpáteční 500 LKR, prý se 
jde docela dolů a pak je poměrně náročný výstup 

0 Bogoda Bridge – starý most 
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0+ Haputalé  
5000 obyvatel, 1580 m.n.m. 
Na horském hřbetu, často mlhy 
Jedna z nejkrásnějších oblastí na Srí Lance, kolem čajovníkové plantáže 
0 Čajová továrna Dambatenne (1890, Lipton) – denně 8-18, 250 LKR, výklad údajně nic moc, ochutnávka 

není, 11 km od Haputale, bus č. 326 za 23 LKR á 25 min., tuk-tuk zpáteční 500 LKR 
0+ Lipton‘s Seat – čajové plantáže, výhledy prý lepší než na Konci světa, nahoru 7 km = 2,5 hod. od továrny 

Dambatenne, prý krásné pokud není v mlze (do 10 hodin ráno), z Haputale tuk-tukem až tam 16 km 
= 1200-3000 LKR, minibusem 45 LKR 

0- Benediktinský klášter Adisham (SO+NE, 100 LKR), opravený v evropském stylu, kamenný, pokud není 
mlha, jsou pěkné výhledy, 3 km západně od Haputale, taxi zpáteční 500 LKR 

Bus: Bandarawela 1 hod., 25-30 LRK 
 Ella 1 hod., 72 LKR 
 Nuwara Eliya 3,5 hod v 8 a 14 hod., 80 LKR 
 Tangalla 4 hod., 180 LKR 
Vlak: vyhlídkový vůz 1. třída 750 LKR bez ohledu na to, kde se vystupuje 

Bandarawela 30 min., 15-20 LKR 
 Ella 1 hod., 25-50 LKR  

Kandy 5,5 hod., 115-210 LKR 
Nanu Oya 1,5 hod, 40-80 LKR  
Colombo 8,5-9 hod., 180-330 LKR 

 
0 Buduruwagala u Wellawaya 
9-17, 200 LKR 
J od Ella, už v nížině 
Skalní reliéfy 5 km od Wellawaya odbočka + 4 km místní silnice (tuk tuk zpáteční 500 LKR) 
Ve skalním masivu postavy vysekané 15 m vysoký Buddha + 6 menších 
 
0+ Pouť na Adam‘s Peak (Adamova hora) 
2243 m.n.m. 
Hlavní poutní sezóna prosinec až květen 
Vychází se z vesnice Dalhousie = Delhouse, výstup začíná po hodině cesty od parkoviště 
Nechodit sám, což v sezóně skoro nejde, protože je tam 200 000 lidí týdně 
Výstup 2,5-4 hodiny + 3 hodiny dolů, 7 km, 4600-5200 schodů 
Nejhezčí ráno za východu slunce, je potřeba baterka, vychází se ve 2:30 ráno, svítat začíná v 6 hodin 
Domorodé poutníky je vhodné zdravit „karunawa“. 
 
0 Ratnapura  
46 000 obyvatel 
Město prý ne moc zajímavé 
Pěkné výhledy na Adam‘s Peak, cesta na vrchol z této strany 7 hodin, ale ne po schodech 
Centrum těžby drahokamů 
Krásná horská cesta z Galle kolem Singharaja Forest, na půl dne 
 
0- Kitulgala 
Rafting na divoké vodě 
Natáčel se tu film Most přes řeku Kwai 
 



 
Josef Morkus                                                                    Srí Lanka 2014 

15 

JIH OSTROVA 
 
4 Matara  
60 000 obyvatel, 160 km od Colomba 
Prohlídka všeho zajímavého 1-2 hod. Každodenní život, ne zaměřené na turisty.  
4 Zbytky hradeb s věží bývalé pevnosti Fort, zajímavý křesťanský kostel 
3 Hvězdicová portugalská pevnost 
2 Parey deva – malý chrám, vedle autobusového nádraží, na ostrůvku - vede k němu moderní lávka. 

Vyplatí se kvůli němu krátká zastávka, pokud Matarou projíždíte. 
0- Weherahena – buddhistický chrám 
0- Universita Ruhuva 
Bus: Colombo 4-5 hod., 210/310 LKR, jezdí i luxusní expresy po nové dálnici. 
 Galle 1-1,5 hod., 60 LKR 
 Tangalla 1,5-2 hod., 46 LKR 
Vlak: Colombo 4 hod., 130/230 LKR 
 Galle 1-1,5 hod., 40/80 LKR 
 
0 Dondra  
5 km od Matary, za úplňku v listopadu velké procesí 
0 Nejjižnější bod s majákem, údajně nádherný výhled, z centra 1,2 km pěšky nebo tříkolkou 
0 Velká socha Buddhy 
 
0 Tangalla  
Rybářský přístav a údajně krásné pláže 
Bus: Colombo 6 hodin, 180/270 LKR 
 Galle 2 hod, 95 LKR 
 
0+ Mulgirigala 
Jeskyně ve skalním masivu S od Tangalla, vstup 200 LKR, 6-18. 
Skalní chrám s 10,5 m vysokou sochou Buddhy, údajně pěkné nástěnné malby 
Busem z Tangally přes Beliatta nebo Wiraketiya, tuk-tuk z Tangally 1500 LKR 
 
0 Tissamaharama  
Výchozí místo pro návštěvy národních parků (NP) 
55 m vysoká sněhobílá dagoba 
Zavlažovací systém, vodní nádrž Tissa s volavkami 
Busy z Colomba, Galle, Tangalla a Kataragama 
 
0 Kataragama  
Nejdůležitější poutní místo - chrámy a svatyně, zastoupena jsou všechna 3 náboženství  
Lze jako jednodenní výlet z Tissamaharama (bus 1 hodina, 28 LKR). 
 
0 NP Bundala 
Vstup 10 USD + 250 LKR za vozidlo + 8 USD za služby na skupinu + daň 12 % 
Mokřady, hodně ptáků (přezimují tu) a sloni, cibetky, krokodýli, želvy 
Výchozí vesnice s ubytováním Tissamaharama nebo Weligathta 
 
0 NP Yala 
Výchozí bod vesnice Tissamaharama 
6-18:30, vstup 15 USD + 250 LKR za vozidlo + 8 USD za služby na skupinu + daň 12 % 
Výlet z Tissamaharama 43 USD/osobu nebo 4000-4500 LKR jeep + 5880 vstup pro 2 (platit u vstupní brány) 
Suché lesy, křovinatý porost, savany jako africká savana 
Hodně opic a cca 25 levhartů a 300 slonů, ale zvířátka nejsou zaručena, zato je tam hodně jeepů 
 
0+ NP Uda Walawe 
6-18, 3375 LKR, 900 LKR poplatek za skupinu, 250 LKR za auto, DPH 12 % 
Vyšší pravděpodobnost zvířat než Yala, nejlepší 6:30-10 a 16-18:30 
500 slonů, buvoli, levharti - málo vegetace, takže jsou zvířata dobře vidět  
Je potřeba mít terénní auto s řidičem - půldenní výlet zařízený před branou 3500 LKR za auto s průvodcem  
Před branou parku Elephant Transit Home – pro zraněné slony (500 LKR, krmení v 9, 12, 15 a 18), nelze se 

dostat přímo ke slonům 
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JIHOZÁPAD OSTROVA 
 
2-3 Galle  [Gól] 
91 000 obyvatel, UNESCO 
Městské pláže jsou ošklivé 
2-3 Dutch Fort – koloniální město z 1663 

2 Okružní procházka po hradbách – asi na hodinu, pěkné výhledy na moře 
4 Národní námořní muzeum – v dolním patře, 300 LKR – dost malé, modely primitivních lodí, model 

mangrovového ekosystému, kostra kytovce. 
0 Národní námořní muzeum – v horním patře, 9-16:30, 650 LKR – údajně interaktivní, nejmodernější 

muzeum v zemi 
0 Národní muzeum – údajně nezajímavé. 

5 Obchodní čtvrť kolem Main Street – nic zvláštního 
5 Dutch Market – smradlavý malý trh s ovocem 
0- Mírová pagoda v Rumassala, blízko Unawatuna 

Na svahu na V konci zálivu, bílá, z roku 2005 
Údajně je od ní pěkný výhled na Galle při západu slunce 
Cestou Jungle beach – pěšky po pěšině od velkého stromu po strmé skále, ale prý nestojí 

za špatnou cestu, protože je malá a nacpaná turisty 
Bus: Colombo 3-4 hod., 115/230 LKR,  

Matara 1 hod., 52/110 LKR 
Unawatuna 10 min., 16 LKR (nejede do centra), tuk-tuk 300-400 LKR 
Induruwa 1,5 hod, 144 LKR 

Vlak: Colombo 3 hod., 100/280 LKR 
 Matara 1-1,5 hod., 40/80 LKR 
 Bentota 1 hod., 50/100 LKR 
 
0 Ambalangoda 
Centrum výroby ďábelských masek 
0 Muzeum výroby masek – kousek od železniční zastávky 
Blízko Hikkaduwa, jezdí tudy vlak i busy 
 
0 Singharaja Rain Forest   
665 LKR + povinný průvodce 350 LKR na osobu 
Poslední deštný prales na Srí Lance, UNESCO 
Jízda jeepem z Tirawanaketiya, hlavní vesnice pro přístup Deniyaya (busem z Ratnapury a Galle) 
95 % živočišných druhů Srí Lanky 
Celé minimálně na 2 dny, celkem 3 stezky  
 Katurawa – 3 hodiny 
 Moulawella – 6-7 hodin, do kopce 
 Sinhagala – nejhezčí, na den 
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Jízdní řád vlaků z Colombo Fort               Jízdní řád vlaků z Galle 
 

  
Jízdní řád vlaků z Bentota                  Jízdní řád vlaků z Ella 
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Ceny vlaků z Galle 

 

 
Ceny vlaků z Ella 


