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Nejlepší pláže na Srí Lance
Ck Go2 - z dílny specialistů na Srí Lanku

Jednou z nejlepších pláží jihu Srí Lanky je Mirissa, která se nachází ve stejnojmenném
letovisku. Důvodem její oblíbenosti je krásná dlouhá pláž, noční život a dobrá dostupnost.
Zdejší pláž má svůj osobitý půvab. Vlny se lámou těsně u břehu, takže se v Mirisse dá i plavat
a oddávat vodním radovánkám. Dobří surfaři chytí ty nejlepší vlny na západní části pláže. 
Na východní straně pláže se nachází malý ostrov, který je v době odlivu snadno přístupný, a
když budete mít štěstí, můžete tam vidět papoušky, podle nichž se skalnatý ostrov jmenuje -
Parrot rock. Z vrcholu ostrova se naskýtá pohled na celou pláž a přilehlou vesnici plnou
obchodů se suvenýry, restaurací a barů. 
Každý večer se celá pláž proměňuje v jednu velkou restauraci. Na pultech jsou vystavené
ryby a další mořské plody, z nichž vám během pár minut připraví skvělou večeři.
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Na pobřeží Srí Lanky se nachází mnoho krásných pláží a jejich exotický ráz ještě umocňují
vysoké palmy lemující pobřeží. Kromě relaxace nabízí některé pláže také možnost
šnorchlování a surfování. V okolí pláží je navíc spousta míst, kam se dá vyrazit na výlet.
Nejlepší pláže Srí Lanky najdete na jižním, jihozápadním, východním a severovýchodním
pobřeží. Na jižní a jihozápadní pláže se vydejte od listopadu do dubna, na pláže na
východním a severovýchodním pobřeží od dubna do října.

MIRISSA



Brzy ráno se můžete zajít podívat do přístavu na úlovky místních rybářů. 
Odpoledne  si můžete dopřát tradiční ájurvedskou masáž např. v Secret SPA. Určitě se
objednejte předem. 
Hledáte romantiku při západu slunce? Vydejte se na Coconut hill -  kopec nad oceánem
porostlý palmami je tím nejlepším místem v Mirisse. 
Mirissa je jedním z nejlepších míst míst na světě, odkud se můžete vydat pozorovat modré
velryby a delfíny, a to od listopadu do dubna. 

Při zájezdech Go2 volíme k odpočinku nejčastěji právě pláž v Mirisse, neboť je dle našeho
názoru ze všech pláží na jihu Srí Lanky nejlepší.
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Dalším oblíbeným letoviskem a centrem zábavy, které ukrývá jihozápadní pobřeží Srí Lanky,
je Hikkaduwa. Najdete tu spoustu hotelů, penzionů, restaurací, obchodů a plážových
prodejců. Hikkaduwa je super na koupání a krmení želv, které ke pláži v podvečer
připlouvají. Můžete si zde i trochu zašnorchlovat - u odumřelého korálového útesu můžete
pozorovat hejna pestrobarevných ryb. Zdejší pláž je vyhlášená také mezi surfaři a mírné vlny
jsou vhodné i pro úplné začátečníky.

HIKKADUWA

Co dělat v Mirisse



Z Hikkaduwy se můžete vydat na výlet do nedalekého koloniálního města Galle, které je
zapsané na seznamu UNESCO. Po projití brány ve vysoké zdi kamenného opevnění se rázem
ocitnete v úplně jiném světě. Holandská architektura a uličky plné obchodů se suvenýry a
restaurací vás okouzlí a strávíte zde pravděpodobně několik hodin.

Pláž Bentota se nachází na západním pobřeží Srí Lanky. Leží v původním rybářském
městečku a zezadu ji chrání řeka Bentota Ganga. Krásné dlouhé pláže a vhodné podmínky
pro vodní sporty jsou jejími největšími přednostmi. Z Bentoty se můžete vydat na výlet do
želví záchranné stanice v Kosgodě nebo na mangrovníkové safari na jezero Maduganga u
města Ahungalla.
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BENTOTA

BERUWELA

Pláž Beruwela se nachází severně od Bentoty. Na pláži je mnoho hotelů a před
nejluxusnějším z nich, Cinnamon Bey Beruwela, je pláž chráněná kamenným valem, takže
moře je zde klidnější a vhodné ke koupání.

Výlet z Hikkaduwy



Pláž Nilaveli je chloubou na severovýchodního pobřeží Srí Lanky poblíž města Trincomalee a
nejlepší šnorchlování na Srí Lance si užijete právě zde. Jedná se o klidnější část ostrova –
nejezdí sem takové množství turistů jako na jih. Nilaveli je širokou pláží s průzračnou vodou
ukrývající pestrý podmořský svět. Nedaleko od břehu se z hladiny zvedá Holubí ostrov, který
je díky velkému množství korálů zárukou jedinečného šnorchlování nebo potápění na Srí
Lance. Turistická infrastruktura v této části země není tak rozvinutá jako v jiných plážových
oblastech.

NILAVELI

PASSIKUDAH

Pokud pojedete na Srí Lanku v létě, užijete si kromě Nilaveli dobré koupání i na plážI
Passikudah, jižně od Nilaveli. Na dlouhé písčité pláži se nachází kvalitní hotely. Podmínky
pro šnorchlování skýtá severní a jihovýchodní část pláže.

Pláže Nilaveli a Passikudah se nachází cca 8 hodin jízdy autem od mezinárodního letiště. Dobré
počasí a podmínky k plavání jsou zde od dubna do října. Pobyt na pláži doporučujeme spojit                 
s poznáváním vnitrozemí, protože po 13 hodinách letu jet ještě 8 hodin autem prostě není dobrý
nápad. 
Inspiraci pro takto kombinovaný zájezd najdete na webu Go2, zájezd Srí Lanka květen - září.

Tip Go2
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Pláže na západním pobřeží Srí Lanky v Negombu a Marawile jsou nejblíže mezinárodnímu
letišti Kolombo a v nabídkách cestovních kanceláří najdete “cenově výhodné” pobytové
zájezdy do plážových hotelů nacházejících se v těchto letoviscích. Voda v oceánu je však
znečištěná kvůli hustému osídlení v této oblasti. V okolí pláží se také nenachází žádná
zajímavá místa. My tyto pláže doporučujeme jen na jednu noc pro odpočinek po příletu na
Srí Lanku nebo jako poslední relax před odletem do Evropy.

NEGOMBO A MARAWILLA
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