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Cestujeme na Srí Lanku s dětmi
Ck Go2 - z dílny specialistů na Srí Lanku

Přemýšlíte o tom, že Srí Lanka bude vaší další destinací pro rodinnou dovolenou a váháte,
zda vaše děti pro tak dalekou cestu zvládnou? A co vůbec na Srí Lance dělat, když víte, že
jen ležet na pláži je nuda a děti zase nebaví dlouhé sezení v autě a chození po památkách? 
S cestami rodin na Srí Lanku máme bohaté (i vlastní) zkušenosti a na většinu otázek vám
dokážeme odpovědět.

Při plánování cesty na Srí Lanku s dětmi vezměte v úvahu následující faktory:

Cesta letadlem trvá přibližně 13 hodin včetně přestupů. Zvládne vaše dítě sedět tak dlouhou
dobu v letadle? Lety na Srí Lanku jsou přes noc, takže je pravděpodobné, že větší děti cestu
prospí. Děti do 2 let, pokud platí jen letištní taxy (které představují cca 10% ceny letenky pro
dospělého), nemají nárok na vlastní sedadlo. Dítě tak bude celou cestu sedět na Vašem klíně.
Děti do 11 kg mohou spát v postýlce, která se zavěsí na přepážku v letadle. 
Letecké společnosti mají v sedadlech zabudované zábavní systémy, v nichž jsou pohádky a
filmy pro děti nebo hry. V sedadlech jsou i zásuvky, kam můžete připojit vlastní tablet,
notebook a sluchátka a děti tak mohou sledovat filmy, které jste do zařízení předem
nainstalovali. Malým dětem vezměte do letadla jejich oblíbené hračky a knížky.
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Vhodný věk dětí pro cestu
I když letět kamkoliv se dá i s velmi malými dětmi, námi doporučený věk dětí pro dovolenou
na Srí Lance je od 5, lépe však od 7 let výše. Malým dětem je jedno, jestli vidí slona v ZOO v
Praze nebo na safari na Srí Lance nebo jestli se koupou v Jónském moři v Řecku nebo v
Indickém oceánu na druhé straně světa. Větší děti už vnímají přírodní a kulturní rozdíly zemí
a ze Srí Lanky si odvezou nezapomenutelné zážitky.

Cesta letadlem



Mějte na paměti, že od plážových letovisek jsou památky, národní parky i čajové plantáže 3 -
5 hodin jízdy autem, takže pokud budete chtít jezdit na jednodenní výlety, strávíte půl dne v
autě v hustém provozu, což je samo o sobě vyčerpávající. Plážové hotely na Srí Lance nejsou
vybavené na pobyt rodin s dětmi tak, jako třeba v Turecku. Kromě bazénu nenabízí většinou
žádné další vyžití. V oceánu jsou téměř stále vlny a plavání je na většině pláží nemožné.
Vybírejte tedy pláže, kde je plavání aspoň trochu možné. My můžeme doporučit pláž v
Mirisse.

Na Srí Lance je stabilně kolem 30°C a vysoká vlhkost vzduchu kolem 95% pocitovou teplotu
ještě zvyšuje. Pouze v horách je chladněji, zejména v noci. Hotely mají klimatizaci. Horké
počasí je snesitelnější u oceánu, kde vane vítr.
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Teplota a vlhkost vzduchu

Proč na Srí Lanku jedete?
Chcete jet na pobytovou dovolenou k oceánu nebo si Srí Lanku projet?

Pobytová dovolená

Poznávací dovolená



Mám pro vás ideální řešení pobytu na Srí Lance, které jsem odzkoušela na dětech naší
rodiny, když jim bylo 10 a 14 let. Jsem si jistá, že takový program uvítají i rodiny s menšími
dětmi. Pobytovou dovolenou na pláži jsme prožili čtyřdenním výletem do vnitrozemí. Děti si
užily pláže a surfování a zároveň viděly kus Srí Lanky.
Itinerář cesty může vypadat třeba takto:
1. den - odletíte na Srí Lanku
2. den - přiletíte na Srí Lanku a přejedete na pár dní na jižní pláž, nejlépe do už zmíněné            
              Mirissy.
3.-5.den - relax na pláži 
6. den - z Mirissy se vydáte do národního parku Uda Walawe na sloní safari. K vidění je zde i    
              krmení sloních mláďat a větších slonů.
7. den - z Uda Walawe jeďte na vysočinu, nejlépe do Elly, kde jsou čajové plantáže, 
              vodopády, projít se můžete na vyhlídku Malý Adams peak a větší děti se mohou          
              projet na ziplinové dráze
8. den - jeďte do Haputale na vyhlídku Lipton's seat a cestou si prohlédněte továrnu na 
              zpracování čaje Dambatene. Zpátky do Elly jeďte vlakem. 
9. den - vraťte se zpět na pár dní na pláž

Je pochopitelné, že dospělí chtějí ze Srí Lanky vidět co nejvíce, protože rodinná dovolená
pro čtyři osoby není levnou záležitostí. Děti ale raději dovádějí ve vlnách v moři nebo v
bazénu a chození po památkách a dlouhé sezení v autě je nebaví. Pokud si budete chtít Srí
Lanku projet, zabere vám to minimálně 5-7 dní. 
Na Srí Lance není možné bydlet v jednom hotelu ve vnitrozemí a dělat hvězdicové výjezdy,
protože doprava je velmi pomalá. Je třeba přesouvat se téměř každý den z hotelu do hotelu
a cestou navštěvovat zajímavá místa. To zabere celý den -  ráno vyjedete, navečer do dalšího
hotelu přijedete. Záleží na každém dítěti, jak náročný program zvládne. Někdy i velmi malé
děti nemají problém po Srí Lance cestovat třeba 8 dní, jindy i 14tileté děti jsou otrávené z
každodenních přesunů.
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Ideální dovolená



Počítejte s tím, že v pokojích v klasických hotelích (3 a více hvězd) může být maximálně
jedna přistýlka. Pokud máte 2 děti do 12 let, pak hotel obvykle dovolí, aby jedno dítě spalo
na posteli s rodiči, což ale sníží spací komfort všech tří osob. Pokud máte děti starší 12 let,
budete už potřebovat 2 pokoje, což vyjde dráž. Pokoje pro 4 osoby mívají hotely nižší
kategorie a zejména guesthousy.
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Počet postelí v hotelových pokojích

Jídlo
Srílanské jídlo patří k nejpálivějším na světě. Tradiční rice and curry, které se podává k obědu
a většinou se připravuje dopředu, bude pálivé vždy (resp. pálit bude ta část, která obsahuje
maso). Pokud si však jídlo budete objednávat z jídelního lístku (např. smažené nudle,
smaženou rýži), můžete požádat o nepálivou verzi. Grilované ryby, kuřecí stehna a kuřecí
steaky nepálí. Na Srí Lance už dostanete i takové mládežnické hity jako jsou hranolky,
hamburgery, špagety a pizzy, takže děti zde hlady trpět nebudou.

Bude tam WiFi?

Tip Go2 - jízda vlakem

Pokud by byl vlak narvaný k
prasknutí, jeďte do Elly autem a
vlakem pak z Elly dál do Badully. 
V Elle totiž všichni vystoupí.



Pokud byste se chtěli na něco zeptat ohledně cestování s dětmi, tak nás neváhejte
kontaktovat emailem nebo telefonicky. 

Na našich webových stránkách se můžete inspirovat zájezdem Srí Lanka s dětmi: Po stopách
Sira Liptona.
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opalovací krém s ochranným faktorem 50
triko s dlouhým rukávem do vody
sluneční brýle
klobouk (do vody)
oblíbenou hračku, knížku
tablet a sluchátka
polštářek do letadla a na přejezdy do auta
dětskou lékárničku
repelent
sušenky a bonbony

Co přibalit do kufru pro malé děti

Na Srí Lance jsou supermarkety podobné např. našemu Lidlu a i sortiment je obdobný,
běžné potraviny a hygienické potřeby tam bez problémů zakoupíte. Lékárny jsou také téměř
na každém kroku. Ovoce ze stánků s ovocem se nemusíte bát jíst, je výborné a zdravotní
problémy po něm nebývají. Vodu pijte raději balenou, i když ta v hotelích není zdravotně
závadná.

Obchody

I když si jedete na dovolenou odpočinout, většina teenagerů (ale i dospělých) nevydrží bez
připojení k sociálním sítím více než pár hodin. Snad všechny hotely na Srí Lance mají WiFi
připojení a pokud by online život vašeho dítěte měl přispět k rodinnému klidu během
cestování, tak není nic jednoduššího, než na Srí Lance pořídit internet do mobilu. Cena 1 GB
je asi 30 Kč. Data se kupují ke srílanské SIM kartě, kterou pořídíte buď už včetně dat na
letišti nebo SIMku a data koupíte v obchodě, jsou k dostání v obchodech označených logem
Dialog.


