
Шри Ланка, Марко Поло я нарича                                       

„най-красивият остров за своите размери“,  

според Марко Поло. Прекрасно място за  приятен отдих, уникално културно и древно 

наследство,  неповторим растителен и животински свят,  незабравими планини и плажове с бял 

пясък,  тропически гори с реки и буйни водопади. Знаменитият цейлонски чай, известен в 

целия свят и отглеждан по стари традиции. 

Кога да посетим? 

Вечнозеленият тропически остров Шри Ланка е разположен в сърце на Индийския океан, на 

664 км от Екватора. Температурата в равнинните части през цялата година е от 26 до 30 ºС. 

Когато морето от изток е бурно, от запад е спокойно, което прави морският туризъм 

целогодишен. 

Защо да посетим? 

За много хора Шри Ланка е  плаж. Туристите тук са грижовно обслужвани в бутиковите курорти, 

може да се гмуркате  в кораловите рифове, да карате сърф или пък да открие своето собствено 

късче от рая. С плажна линия от 1 585 км, Шри Ланка е идеалното място за неповторима 

почивка. 

Спорт и приключения 

Островът е идеалната дестинация за голф, сърф, дайвинг и шнорхелинг, рафтинг, кану, полети с 

балон, скуба дайвинг, риболов, пешеходен туризъм и скално катерене. 

СПА & Уелнес 

Шри Ланка е известен със своите Aюрведа центрове и хотели, предлагащи богато 

разнообразие от СПА процедури, уникални масажи и терапии, йога и медитация. 

Кулинарни изкушения 

Тук се предлагат  кулинарни изкушения: ястия от различни видове ориз, къри, питу, кирибат, 

пълнозърнест хляб роти, идияпам (оризови спагети), уаталапалм (пудинг от кокосово мляко, 

захар, кашу, канела и индийско орехче), коту, оризови палачинки. Храната се сервира върху 

бананово листо. 

Сигирия 

Сигирия е известна като дом на „Крепостта в небесата“ от 5-ти век, най-фантастичното чудо на 

Шри Ланка. Позната е още и като „Скалата на лъва“, заради огромния скален лъв, който някога 

е охранявал входа. На височина 200 м са съхранени останки на дворец от края на 5-ти в. Цар 

Кашяпа построил града-крепост на върха на скалата, заобиколен от градини с басейни и 

фонтани. Сигирия е най-посещаваният исторически обект в страната. До днес са запазени 



гигантския трон, водоем, „Огледалната стена“, но главната забележителност е галерията — 

една от стените е украсена с над 500 фрески, изобразяващи полуголи жени. 

Канди 

Канди е последната столица на Синхалските крале, свещено място за будистите, известно още 

и като Сенкадагалапура. Тук се намира храмът на Свещения зъб на Буда, който е задължително  

да посетите. 

Дамбула 

На върха на планината- 350 метра, се намира основания през 1 в. пр. н.е,  действащ и до днес 

пещерен будистки храм (най-големият и най-добре запазеният в Шри Ланка). Храмът се състои 

от 5 пещери. В него се съхранява огромна колекция позлатени статуи на Буда. От изключителна 

важност за поклонници и учени са будистките стенописи, покриващи площ от 2 100 кв. м. 

Негомбо 

Най-либерален град в Шри Ланка. Градът предлага множество хотели, барове и клубове и 

вълнуващ нощен живот. Можете да прекарате целия ден около басейна или плажа или да 

посетите пазара, тук се предлагат  множество автентични сувенири. Не пропускайте да опитате  

местната кухня,  свежите морски специалитети и  уникалните ястия. 

Виза: Българските граждани се нуждаят от виза. На летището ще Ви бъде поставена виза. 

Пари: Вносът на чуждестранна валута на стойност над 15000 щ.д. и на над 5000 шриланкски 

рупии се декларира. 

Здравеопазване: По време на престоя консумирайте само бутилирана или преварена вода, 

както и лед от такава вода. Плодовете и зеленчуците следва да се измиват старателно и да се 

подсушават преди консумация. 

Ваксинации: Няма задължителни имунизации. Препоръчва се нощуване в климатизирани или 

добре изолирани помещения, за да се намали рискът от малария, пренасяна от комари. 

Други:  Облеклото следва да е съобразено с местните обичаи и религиозни особености, както и 

при посещение в храмовете.  Храмовете се посещават само с покрити крака и рамене и не се 

допуска снимане на изображенията на божествата; обувките се свалят при влизане. 


