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na cestách s Překvapením
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Pokud svěříte svatební přípravy 
specializované cestovní kance-
láři, stačí si už jen vybrat datum 
a začít se těšit. Ideální podmín-
ky nabízí například ostrov Srí 
Lanka, který se stává stále oblí-
benější svatební destinací.

Slunečné počasí 
po celý rok
Srí Lanka je unikátní například 
v tom, že tu po celý rok panuje 
ideální „svatební“ počasí. Tep-
loty se zde pohybují celoročně 
kolem třiceti stupňů. A není 
třeba se obávat ani deště. Pokud 
monzunový déšť padá na západ-
ní pobřeží, na východě je nebe 
bez mráčků a naopak. Oblast se 
slunečným počasím zde najdete 
v kteroukoli roční dobu. Všude 
kvete nesčetně květin a exotič-
tí ptáci spolu se šuměním moře 
zajistí naprosto okouzlující zvu-
kovou kulisu.

Tradiční obřad
Pro Evropany, kteří se rozhod-
nou pro exotickou svatbu na Srí 
Lance, je jistě lákavá i mož-
nost zvolit pro svůj slavný den 
i exotické svatební oblečení. 
Obzvlášť pokud si přejí projít 
i tradičními obřady. Nevěsty si 
tu oblékají bílé, většinou hed-

vábné, zlatem a perlami bohatě 
zdobené vyšívané sárí. Úbor 
doplňuje korunka a velký počet 
šperků. Z nevěsty se tak rázem 
stane úchvatná orientální prin-
cezna. Z ženichova oblečení za-
ujme cizince hedvábná mužská 
sukně – sárong – doplněná zdo-
beným kabátem a vyšívaným 
čtvercovým čepcem.

Obřad s rituály
Svatba se odehrává na pódiu 
zvaném poruwa, které je nád-
herně vyzdobené závěsy z ži-
vých květů. Samotný svatební 
obřad doprovází řada rituálů. 
Dívky oblečené ve slavnostním 
sárí zpívají svatební píseň, muž-
ští tanečníci za zvuků bubnů 
předvádějí starobylý rituální 
tanec. Páru požehná Kapuma-
hattay, který snoubencům sváže 
malíčky zlatým řetízkem na zna-
mení trvalého spojení obou duší. 
Novomanželé jsou obdarová-
ni betelovými listy, symbolem 
zdraví a bohatství. Plodnost 
páru prý zajistí rozbití kokoso-
vého ořechu a na závěr obřadu 
se zapálí olejové lampy štěstí. 
Mnoha párům, které přijíždějí 
na Srí Lanku strávit nejkrásnější 
den svého života, však připadá 
nepředstavitelné vzdát se „bílé 

klasiky“, novomanželského sli-
bu, výměny prstýnků a prvního 
novomanželského polibku. I to 
je samozřejmě možné. Tento 
ostrov jim pro jejich jedineč-
ný okamžik poskytne nezamě-
nitelnou romantickou kulisu. 
Slavnostní ráz celého dne pak 
završí večeře a perfektní ubyto-
vání ve zdejších hotelech, kde si 
mohou dopřát dokonalý luxus, 
v porovnání s Evropou za velmi 
přátelské ceny.

Svatební cesta 
po ostrově
Když nastane čas vyrazit 
na svatební cestu, Srí Lanka 
uspokojí snad všechny cesto-

Jste zamilovaní a uvažujete o sňatku? 
Co takhle prožít exotickou svatbu, 
kterou rovnou spojíte s úžasnou 
svatební cestou a příjemnou dovolenou? 

Exotická svatba 
na Srí Lance Rady na cestu

● Na Srí Lanku se dostanete letecky z několika měst v Německu. 

Známá je varianta s ČSA do Frankfurtu nad Mohanem a odtud národní 

srílanskou společností Srilankan Airlines (www.srilankan.com) přímo 

do hlavního města Kolomba. Cena letenek se pohybuje kolem 15 tisíc 

korun na osobu. Pokud jste ochotní strávit více hodin na cestě, tedy 

absolvovat třeba dva přestupy, pak se cena může při běžném nákupu 

dostat na 11 tisíc korun, v akcích dokonce pod 10 tisíc.

● Svatbu na krásném ostrově se všemi náležitostmi vám pomůže 

zorganizovat nebo na klíč připravit například cestovní kancelář 

Oriens Travel (www.orienstravel.com). 

● Srí Lanka nabízí v současné době vynikající poměr kvality a ceny.  

Za luxusní bydlení a služby zaplatíte ve srovnání s Evropou nebo jinými  

světovými destinacemi velmi málo. Platí se srílanskými rupiemi, 

přičemž kurz je 5,8 rupií za jednu korunu. A opravdu skvělé jídlo 

ve čtyřhvězdičkovém hotelu se dá koupit už za 1 000 rupií, tedy necelých 

170 korun. Ájurvédská masáž celého těla ve čtyřhvězdičkovém hotelu 

Mandara resort v Mirise stojí 3 850 rupií.

Tajenku můžete odeslat jako SMS nebo 
na www.prekvapeni.cz nebo poštou. 
Podrobnosti najdete na str. 55. Do soutěžního kuponu v časopise nebo 
internetového kuponu vyplňte tajenku a za ni uveďte, zda si přejete vyhrát věcnou výhru či hotovost.

Foťte nejen 
na cestách
1x fotoaparát 
nebo hotovost 
1 500 Kč

vatelské touhy. Strávit celou 
dobu na úžasných plážích je 
sice lákavé, ale Srí Lanka toho 
nabízí mnohem více. Je tu hned 
několik národních parků, jejichž 
hlavním lákadlem jsou divo-
cí sloni, ale i všudypřítomné 
opice, ptáci nebo třeba motýli. 
Dobrodružné povahy se mohou 
spolu s místními průvodci vy-
dat do džungle za pozorováním 
divokých zvířat. Milovníci pa-
mátek zase mohou obdivovat 
staleté chrámy a sochy naleze-

né v útrobách pralesa ve městě 
Polonaruwa nebo na „lví“ skále 
Sigiria. Zajímavá je cesta vla-
kem z města Kandy, protože trať 
vede v kopcích mezi rozlehlý-
mi čajovými plantážemi. Vlak 
vás zaveze do neuvěřitelného 
města Nuwara Elyia, které po-
stavili britští kolonizátoři. Bu-
dete si připadat, že jste se jako  
mávnutím kouzelného proutku 
přemístili na Britské ostrovy. 
Patrové domy v anglickém sty-
lu, zahrady s dokonale střiže-

ným trávníkem a živým plotem 
doplňují například golfové hři-
ště a dostihová dráha. Ti, kteří 
přece jen upřednostňují klid  
a pohodlí před neustálým po-
hybem, budou nadšení z míst-
ních ájurvédských lázní. Tato 
prastará medicína má za cíl har-
monizovat tělo, mysl a duši. Je 
to skvělý způsob, jak se na sva-
tební cestě nechat rozmazlovat 
speciálními masážemi a přírod-
ní kosmetikou ze zde rostoucích 
léčivých bylin.

soutěž
 Chrám Buddhova zubu najdete ve městě Kandy 

 Festival Pera Hera v Kandy 
 každoročně zve na oslavu 
 Buddhova zubu, uloženého 
 ve zdejším chrámu 

Svatební obřad  
na prosluněné pláži je
jistě zážitkem na celý život

V mnoha hotelech si můžete dopřát 
luxus v podobě velkých moderních 
bazénů nebo ájurvédských lázní

 Čajové plantáže dělají hornatou krajinu hor 
 na Srí Lance velmi fotogenickou 

 Cestování vlakem je zejména 
 v hornaté oblasti Nuwara Elia 
 se zelenkavými čajovými 
 plantážemi velkým zážitkem 

 Srí Lanka je zemí slonů, můžete je tu 
 vidět pracovat, projet se na nich 
 anebo je pozorovat v několika 
 národních parcích ve volné přírodě 


