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První den na Srí Lance
Ck Go2 - z dílny specialistů na Srí Lanku

Přistáli jste na Mezinárodním letišti Bandaranaike (BIA) známém jako letiště Kolombo (CMB),
asi 35 km severně od Kolomba. Kolombo není hlavním městem Srí Lanky, jak si mnozí myslí,
ale jejím komerčním centrem. Hlavním městem Srí Lanky je Srí Jayawardenepura Kotte,
zkráceně jen Kotte, což je předměstí Kolomba. 

Letadlo klesá, pod Vámi stále ještě oceán, před Vámi negombské laguny, nekonečné pláže a
svěží zeleň tropických palem a rýžových polí. Přistáváte na Srí Lance. Přemýšlíte, kde si
vyměníte peníze, kde si koupíte SIM kartu a kde najdete řidiče? 
Pojďme si projít, co Vás čeká první den na Srí Lance.
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ආ�ෙබ�ව�       Ayubowan - Vítejte na Srí Lance!
Sinhálskému písmu nemáte šanci porozumět, je to změť prdelek a zavináčů, ale nebojte se,
angličtina je zde jedním z úředních jazyků a používá se stejně běžně jako sinhálština.

Kde jste přistáli



Projděte duty free zónou - ledničku, pračku ani mikrovlnku si nekupujte, zbytečně byste se s
ní po Srí Lance tahali. Za ty zde utrácí těžce vydělané peníze jen Srílančané, kteří pracovali
delší dobu v zahraničí. Sjeďte po schodech dolů a na pásu si vyzvedněte zavazadla. U pásů se
nachází toalety. Poté vyjděte do příletové haly, která je za bílou neprůhlednou stěnou. První,
co v příletové hale uvidíte, je několik směnáren srílanských bank, nachází se zde i bankomat,
stánky mobilních operátorů a toalety (v rohu vlevo při pohledu k východu z letiště).
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Pračku nebo ledničku?

Před opuštěním Vašeho místa v letadle se ujistěte, že si odnášíte vše, co jste si do letadla
přinesli. Po vystoupení z letadla se řiďte šipkami směřujícími na IMMIGRATION. Při ruce
mějte pas. Před imigrační přepážkou si vezměte příletovou kartu (malý lístek, který někdy
rozdávají letušky v letadle), tu vyplňte a dejte ji imigračnímu úředníkovi spolu s pasem. Jako
místo pobytu na Srí Lance uveďte název prvního hotelu, v němž budete spát. Vízum není
třeba úředníkovi dávat, najde si ho v počítači podle čísla pasu. 
Příletová taxa ani odletová taxa se neplatí. Taxy jsou už zahrnuté v ceně letenky.

Imigrační oddělení

Výměna peněz
Ve směnárně si vyměňte peníze. Nemusíte porovnávat kurzy, všechny směnárny je mají
shodné, nebo se liší nepatrně. Vyměněné peníze si hned přepočítejte. Na pobyt na Srí Lance
v případě poznávacího okruhu s pobytem na pláži na konec, pokud už máte předplacené
ubytování s polopenzí a auto s řidičem, budete potřebovat cca 300 USD/os./pobyt nebo o
trochu méně EUR. V částce je započítané vstupné a běžná denní útrata za jídlo a nápoje.
Další peníze si směníte v průběhu cesty. Na Srí Lanku můžete přijet s dolary i eury, obě měny
jsou směnitelné. Bankomaty vydávají srílanské rupie.

Platby kartou
Vstupné je často možné platit pouze hotově, ve větších restauracích a obchodech lze platit
kartou, ale počítejte s tím, že terminály nemusí fungovat a obchodníci si k útratě při platbě
kartou připočítají někdy i 3%. Vždy je lepší mít v zásobě hotovost.



Řidič na Vás bude čekat v houfu srílanských řidičů a průvodců hned za směnárnami. V ruce
bude držet ceduli s Vaším jménem. Srílanští řidiči umí anglicky na komunikační úrovni.
Nečekejte žádnou vypilovanou angličtinu - anglicky se naučili trochu ve škole, ale většinou
pak později od turistů. Zpočátku budete mít pravděpodobně problém tzv. singliš rozumět.
Řidiči mají totiž často výrazný srílanský přízvuk. Ale nezoufejte, za pár dní si zvyknete.
Doporučujeme používat základní angličtinu, žádné složité předminulé časy. Možná se i něco
přiučíte. Například I was buy znamená Byl jsem nakupovat, I buy yesterday - Včera jsem
koupil. I was sleep - Spal jsem :-)
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Řidič

Srílanská SIM karta a internet

Pokud potřebujete být online, řekněte řidičovi, ať chvíli počká, že si potřebujete koupit SIM
kartu. Vzadu u prosklené stěny je stánek operátora Dialog. Zde si můžete koupit
přednabitou SIM kartu na hodinu volání po Srí Lance a 4 GB dat za cca 1400 Rs. (cca 180
Kč). Data je pak možné dobít online nebo dobíjecím kupónem, který koupíte jednoduše v
obchodě označeným logem Dialog. Dobití 1 GB vyjde na 30 Kč.



Pokud máte namířeno na jih, kam vede od letiště dálnice, bude Vám cesta ubíhat rychle a do
cíle dorazíte za 2-3 hodiny. Pokud se vydáváte do vnitrozemí, kam dálnice zatím nevede (ale
směrem na Dambullu je už ve výstavbě), budete se zpočátku pomalu proplétat hustým
provozem a cesta Vám zabere 4 hodiny. Po příjezdu na místo zvládnete drink na pláži (na
pláži se namažte hlavně zvnějšku) nebo u bazénu a kolem čtvrté odpolední na Vás padne
únava a pravděpodobně usnete. Nezapomeňte si nařídit budíka na večeři, byla by škoda ji
propásnout!

A až budete potřebovat doplnit energii, kupte si někde u silnice king coconut. Ten, který
vidíte na úvodní fotografii. Kokosová voda je velmi osvěžující a zdravá.
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Přejezd do hotelu

S řidičem jste se seznámili a on Vás odvádí z příletové haly vlevo na parkoviště u letiště.
Skleněné dveře příletové haly se otevírají a Vy máte pocit, že vstupujete do prádelny. Na Srí
Lance je velmi teplo, už v devět hodin ráno se teplota šplhá ke 30°C. K tomu vysoká, 95%
vlhkost vzduchu Vás přivádí k myšlence, že by bylo lepší vrátit se zpět do haly. Nezoufejte,
zvyknete si. Doporučujeme Vám se po příletu převléci do šortek a trička. Auta jsou
klimatizovaná a řidiči mají tendenci chladit až příliš. Pokud Vám bude zima, požádejte ho o
snížení klimatizace na nižší stupeň.

Teplotní šok


