ŠRILANKA
»NAVODILA ZA UPORABO«

VIZA
-

je obvezna, cena enomesečne vize je cca. 30 $. Naročiš jo lahko preko
www.eta.gov.lk /dobiš jo običajno še isti dan/, na letališču je cena vize približno 40 $

CEPLJENJE
-

ni potrebno
občasno se pojavlja DENGA- oblika mrzlice, za katero ni cepiva, pozdraviš se z
mirovanjem
priporočljivo je uporabljati repelente /Autan Tropic je preizkušeno dober/
po peti uri zvečer se je potrebno zaščititi pred komarji
v trgovini lahko kupiš Mosquito coil, ali pa električni odganjalec komarjev

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
-

Obvezna oprema za popotnika/in najbolje je, da ga sploh ne potrebuješ/ Coris,
Vzajemna
Imajo državne bolnišnice in veliko privatnih s tujimi zdravniki
Ayurvedske ambulante in lekarne so namenjene predvsem turistom, tistih pravih je
bolj malo

MENJAVA DENARJA
-

Na letališču za plačilo prevoza do namestitve
Royal pharmacy ali druge privatne menjalnice – večje bankovce /500€/ načeloma
menjajo bolje
V bankah je menjava praviloma slabša

DENAR
-

Valuta je rupija

-

Večinoma se plačuje z gotovino
Denar lahko dvigaš tudi na bankomatih , izbereš način brez konverzije /menjavo ti
obračunajo v matični banki, kar je ugodneje/

PREVOZI
-

Če vozilo nima taximetra, se vedno dogovori za ceno preden sedeš v taxi ali tuk tuk,

TAXI
-

Lahko ga najameš na letališču, če nimaš prej dogovorjenega prevoza / do naju
LASSANAI RESIDENCE, Ahungalla, JZ obala, cca. 130 km od letališča, je cena prevoza
med 8.000 in 10.000 LKR/

TUK TUK
-

Cena za km je približno 50 RPS, če je možno izberi Meter Taxi /tuk tuk/

AVTOBUS
-

Večji avtobusi bele barve so privatni, rdeči avtobusi so državni
Mali avtobusi so privatni in imajo klimo; A/C Bus – priporočava
Cene vozovnic se razlikujejo odvisno od lastnika, vendar so še vedno smešno poceni
Večini domačinov je avtobus glavno prevozno sredstvo, zato so polni, vendar jih je
veliko
Bučna glasba in TV ekran sta obvezna oprema večjih avtobusov
Šoferji vozijo noro in imajo absolutno prednost v prometu
A/C avtobusi so bolje ohranjeni in vozniki bolj umirjeni, cene so višje, vendar še
vedno zelo poceni
Avtobusne postaje so označene

VLAK
-

vredno poizkusiti, če je le možno
Vedno polni, domačinov in turistov
Cene ugodne, potuje se običajno v II. Razredu
Za daljše vožnje je primeren spalnik ali I- razred

NAJEM VOZILA
-

-

Ob prvem obisku priporočava najem avtomobila z voznikom, za vožnjo avtomobila
potrebuješ tudi Šrilanško vozniško dovoljenje, ki ga dobiš v Colombu
Za vožnjo skuterja, obvezno potrebuješ mednarodno vozniško dovoljenje,
smerokazi so v notranjosti napisani v Sinhali, kar pomeni, da ne razumeš nič
Vozi se po levi strani
Velja pravilo močnejšega, avtobus-kamion-kombi-osebni avto-motor-kolo-pešec
Prehitevanje in vožnja 4 vozil hkrati na dvopasovni cesti je običajen pojav
Skuter je najprimernejše prevozno sredstvo za krajši najem
Za raziskovanje notranjosti pa je poleg javnih prevoznih sredstev najprimernejši avto
z voznikom in vodičem, ki tudi organizira vse potrebno v zvezi s potovanjem in
prenočevanjem
Cene so »evropske«, vendar se je potrebno dogovoriti o vseh pogojih pred odhodom

NAMESTITEV
-

Obvezno izberite namestitev z zajtrkom, za najin okus je hrana odlična

HRANA
-

Običajno je pekoča, če se drugače ne dogovoriš /vedno lahko prosiš za manj pekočo/
Uporabljajo veliko njihovih začimb
Skoraj v vsaki jedi je prisoten kokos
V glavnem jedo riž in rezance s kariji /omakami/ ali pražene z zelenjavo, raki, mesom,
ribami
Kruha jedo malo
Sadje je delno sezonsko, vendar je kljub temu več kot dovolj različnega in odličnega
sadja
Zelenjave je veliko, v obrokih je kuhana ali pražena, redko surova. Po načelu
Ayurvede, kuhana hrana manj obremenjuje telo
Skute in kisle smetane ne poznajo v svoji kuhinji. Imajo pa zelo dober jogurt iz
bivoljega mleka - CURD

PIJAČA
-

Domačini pijejo vodo iz pipe, turisti ustekleničeno
Kokosova voda odlično odžeja, ni primerna pri prehladu, ker hladi telo
Kokose za pitje »King coconut« prodajajo na stojnicah ob cesti
Sokovi in smoothiji iz svežega sadja so odlični
Pivo in alkohol prodajajo v posebnih trgovinah »Wine shop«

-

Čaj domačini pijejo trikrat dnevno, z mlekom in veliko sladkorja
V trgovinah je izbira čaja velika, v restavracijah pa kakor kje
Šrilanško kavo lahko dobiš povsod
Kapučino dobiš v posameznih restavracijah, vedno več jih je. Drag je kot žafran 3,5€
in več

RESTAVRACIJE
-

Higienskega minimuma ne poznajo, vendar do sedaj še nikoli nisva imela zaradi tega
kakršnih koli težav
Hrana je sveže pripravljena zato včasih čakaš, pa čakaš in tudi dočakaš
Velik povdarek je na ribah in rakih
S sladicami niso najbolj izvirni, vsaj kar se najinega okusa tiče
Njihove tradicionalne sladice pa pripravljajo za praznovanja ob polni luni ali za novo
leto

PRIGRIZKI
-

-

Zaslužijo si posebno mesto, vsaj midva sva tega mnenja
Za malice in hitra kosila med delom, posamezni lokali ponujajo sendviče in rotije
Sendviči so iz mlečnega ali listnatega testa polnjeni s hrenovkami, ribami ali
zelenjavo
Rotiji so narejeni iz vlečenega testa polnjeni z jajcem, zelenjavo ali mesom, popečeni
na plošči ali ocvrti na dunajski način – odlični
Hoperse , skledici podobne palačinke z jajcem v sredini in kottu, zrezano testo rotijev
z dodatkom zelenjave ali mesa, pripravljajo predvsem za večerni obrok. Zelo okusno,
nasitno in poceni
Cene hrane v restavracijah so zelo različne, odvisno od popularnosti in lokacije lokala

TGOVINE IN TRŽNICE
-

Supermarketi imajo široko ponudbo izdelkov in fiksne cene
Veleblagovnice in ni jih malo imajo dobro ponudbo konfekcije in fiksne, sprejemljive
cene
Na tržnicah in stojnicah se za ceno pogaja, običajno lahko ceno znižaš do 30%, lahko
pa tudi več

OBLEKA IN OBUTEV

-

Turisti predvsem v turističnih krajih glede obleke nimajo posebnih omejitev
Po ulicah ni dovoljeno hoditi v kopalkah
Zaradi vročine in vlage so najprimernejša lahka bombažna oblačila brez rokavov
V notranjosti je priporočljiva dolžina oblačil, vsaj za žensko populacijo, do kolen
V templjih morajo biti pokrita kolena in ramena /velja za vse/
Topla oblačila so priporočljiva v hriboviti notranjosti, vendar samo zvečer in zjutraj,
ker temperatura lahko pade tudi na 2 stopinji C
Anorak in pelerina nista obvezna, sta pa priporočljiva. Nadomesti ju lahko zložljiv
dežnik
Najprimernejša obutev so japanke, v gorskem svetu pa za treking pohodni čevlji, ali
superge /s trekingi nimava izkušenj/

Ta kratka navodila so napisana na osnovi najinih petletnih izkušenj in videnj Šri lanke.
Seveda pa vsak vidi to deželo po svoje. Šrilančani pravijo, da je njihova dežela »land
like no other«. In imajo zeloooooooo prav!

