
 

 

TROPICAL GARDEN 
INFORMACE PRO HOSTY 

Vážení a milí hosté, 

vítejte v Tropical Garden. Před více než dvaceti lety jsme sem přijeli 

poprvé a okamžitě si tento kus země zamilovali. A to až natolik, že jsme 

v průběhu let postavili tyto dva prázdninové domy – Vilu Buganvília 

a Lotosový domek. V Tropical Garden trávíme my a naše rodiny každý rok 

několik týdnů. A když tu zrovna nejsme, poskytujeme domy k pronájmu 

přátelům a známým i neznámým cestovatelům. 

Věříme, že si Srí Lanku oblíbíte stejně jako my a užijete si u nás 

nezapomenutelnou dovolenou. 

 

Tým Tropical Garden 

 

    

 

https://www.tropicalgarden.cz/
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Náš příběh 

Jak normální česká rodina přijde k „chatě“ na Srí Lance? V roce 2001 vyrazily 

dvě kamarádky Zuzka a Iva na dobrodružnou baťůžkářskou výpravu po tomto 

exotickém ostrově, turisty tehdy téměř neobjeveném. Na konci pobytu 

zakotvily na jižním pobřeží, na překrásné osamocené pláži v Tangalle, která je 

zcela okouzlila. A právě tady se zrodil sen - vybudovat místo, kam bychom 

mohli všichni jezdit na dovolenou, odpočinout si od pracovních povinností, 

hektického života a stresu.  

Kouzlu Srí Lanky propadla postupně celá rodina a sen se pomalu začal stávat 

skutečností. Od koupě pozemku k vybudování dvou bungalovů uběhlo 

dlouhých devět let, další roky pak trvalo zvelebit je do podoby, kterou vidíte 

dnes, a zvelebujeme i nadále. V posledních letech se o chod Tropical Garden 

starají zejména dcery Zuzky, Karolina a Marcela, se kterými jste 

pravděpodobně domlouvali vaši rezervaci. 

Ne vždy stálo štěstí na naší straně, museli jsme se vyrovnat jak s nepřízní 

přírody, tak finančními ztrátami i zklamáním z lidí, kterým jsme důvěřovali. 

Několikrát jsme stáli na křižovatce a rozhodovali se, jestli pokračovat dál. 

Ale nevzdali jsme to. A když tu dnes Iva hostí partu přátel a vidí jejich nadšení, 

když babi Zuzka s hrdostí sleduje, jak si tropickou zahradu užívá jejích pět 

vnoučat, když zkrátka přijedeme „k nám do Tropical“, víme, že to všechno 

stálo za to. 
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Líbí se vám u nás? Doporučte nás prosím dál. 

Tropical Garden jsme postavili proto, abychom se měli na naší milované 

Srí Lance kam vracet a abychom se zde cítili jako doma. A snažíme se, aby se 

u nás cítili příjemně a jako doma i naši hosté. Pokud myslíte, že se nám to daří, 

budeme moc rádi, když naše služby doporučíte dál a ještě více, když se 

budete do Tropical Garden vracet stejně rádi, jako my. 

Vaše recenze nám můžete zanechat na Googlu, Facebooku a Trip Advisoru. 

Předem velice děkujeme! 

Zůstaňte s námi v kontaktu! 

Sledujte nás na sociálních sítích nebo se přidejte k našemu newsletteru, 

kam posíláe zajímavé informace o Srí Lance i o dění v Tropical Garden. 

 

>>>Facebook<<<  >>>Instagram<<<  >>>Newsletter<<< 

 

 

https://g.page/r/CWz_7Br1LGm7EB0/review
https://www.facebook.com/tropicalgardentangalla/reviews/?ref=page_internal
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.co.uk%2FHotel_Review-g304142-d1792409-Reviews-Tropical_Garden-Tangalle_Southern_Province.html%3Ffbclid%3DIwAR2xyRKOJ3k0F4arDGLe-dFo_peeRtI0FSXuAsl_G1uHZEyvHSCGcJTDdps&h=AT3lbyAVDqwB-0ykMaBJb8zwWtlYcGjIELxllX9Q_r2VbG5LdCS8cY2MWS_ydXL2LBtLGDZFt9Cy6ByQMtbYw_JDF_7hc3UmxXZRI0fWLlNfB3m2Ufc9CtmYA3dDvwOEcmQ
https://www.facebook.com/tropicalgardentangalla
https://www.instagram.com/tropical_garden_tangalle/
https://tropicalgarden.us18.list-manage.com/subscribe?u=398c07472d473fb90da44d777&id=4446f1c10c
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Na koho se obrátit 

Během vašeho pobytu se o vás a vaše pohodlí bude starat naše manažerka 

Anke. Anke je původem z Německa, ale již řadu let bydlí s manželem trvale 

na Srí Lance v domě hned vedle Tropical Garden. Mluví anglicky a německy. 

Neváhejte se na ni obrátit, kdykoli budete něco potřebovat. Ráda vám poradí, 

co kde v Tangalle najdete, kam vyrazit na výlety i nákupy, dá aktuální číslo 

na tuktuka a tak dále. Kontaktovat ji můžete na čísle +94 71 433 5523. 

K dispozici je vám i náš místní pomocník Buddika. Když ho neuvidíte venku 

na zahradě, můžete na něj zaklepat v zahradním domku u brány. Domluvíte se 

s ním anglicky. 

Pokud bojujete s jazykovou bariérou, chcete se poradit ohledně výletů 

nebo máte dotaz k rezervaci, můžete se obrátit i na českou „podporu 

na telefonu“ a napsat Marcele, ideálně přes WhatsApp na číslo 

+420 739 333 730. 

Kde hledat informace 

 

Pokud se chcete dozvědět více o této krásné zemi, o její kultuře, historii 

a zajímavých místech i ve vzdálenějších částech ostrova, doporučujeme 

k pročtení průvodce z edice Lonely Planet či Rough Guide. Pokud si je 

nikdo „nevypůjčil“, najdete je i v naší knihovničce v kuchyni ve vile. Stáhnout 

si také můžete aplikaci Trip Advisor, která vychází z recenzí uživatelů 

a najdete v ní tipy na restaurace, zajímavá místa i agentury a poskytovatele 

zážitků všeho druhu. 

https://www.tripadvisor.com/
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Doprava po Tangalle a okolí 

Tropical Garden se nachází na konci pobřežní cesty stranou městského ruchu, 

přesto ale nedaleko „civilizace“. Do restaurace či na nejbližší koupačku 

pohodlně dojdete pěšky po pláži či cestě. I do města se dá dojít procházkou, 

od nás až přímo do centra vám to bude trvat půl hodiny. Na kratší i delší výlety 

po okolí ale přeci jen doporučujeme nějaký ten dopravní prostředek. 

TUKTUK 

Na nákupy do města, na vzdálenější pláže či na menší výlety nejlépe 

využijete místní taxíky – tuktuky. Byť šly ceny v posledních letech nahoru, 

stále se jedná o velmi levný způsob přepravy. Pro jistotu se na aktuální běžnou 

taxu za cestu do města přeptejte Anke či Buddiky a cenu si vždy domluvte 

předem, ať se vyhnete nepříjemnému překvapení a dohadování na konci. 

Kontakty najdete na konci tohoto e-booku. 

AUTO S ŘIDIČEM 

Delší výlety např. na safari či do hor doporučujeme podniknout autem 

s řidičem. S tím naším, se Sunimalem, jste se pravděpodobně již seznámili 

cestou z letiště. Sunimal je certifikovaný řidič, což znamená, že splnil 

předepsané zkoušky a vlastní licenci SLTDA. Je na něj spoleh, řídí velmi 

opatrně, mluví dobře anglicky a během výletu se o vás postará od A do Z. 

Proto s ním spolupracujeme dlouhodobě a jeho služby doporučujeme. 

K dispozici má dodávku pro 7-8 osob, jeho číslo je +94 77 782 4889 a funguje 

i na WhatsApp. 

SKÚTR 

Jak jste si asi už všimli, místní provoz je trochu divočina. Řídí se vlevo, hodně 

se troubí a platí „právo silnějšího“. Pokud vás nic z toho neodradilo, můžete si 

v Tangalle půjčit skútr a zkusit prozkoumávat okolí na něm. K jeho řízení byste 

správně měli mít místní řidičský průkaz. Pravděpodobně by vám to sice 

„prošlo“ i s mezinárodním, policie toto neřeší a popravdě je trochu nejasné, jak 

to s jejich platností na Srí Lance je. V případě nehody byste se ale mohli dostat 

do problémů, proto doporučujeme neriskovat a místní řidičák raději mít. 

Za poplatek vám ho vyřídí místní půjčovna www.scooterrentalsrilanka.com 

nebo cestovní agentura www.facebook.com/heladivatravel. Počítejte ale, že 

tento proces může pár dní trvat. Skútr samotný můžete půjčit ve výše 

zmiňované půjčovně, ve městě jich ale najdete celou řadu, o pomoc můžete 

samozřejmě požádat i Anke nebo Buddiku. 

  

www.scooterrentalsrilanka.com
www.facebook.com/heladivatravel
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KOLO 

My sami se po blízkém okolí nejraději pohybujeme na kole. Tip na konkrétní 

půjčovnu nemáme, ale ve městě je jich několik, stačí se poptat místních. Pokud 

si budete kola půjčovat na delší dobu, nebojte se říct si o slevu. 

 

AUTOBUSY 

Na výlety po okolí můžete využít i místní hromadnou dopravu. Z Tangalle 

nebo přes Tangalle jezdí dálkové autobusy mířící do velkých měst či na známá 

turistická místa (Matara, Ella, Galle, Kolombo, Hambantota atd.), tak lokální 

linky, které vás přiblíží k zajímavostem v okolí. Alespoň krátkou vyjížďku 

autobusem doporučujeme, je to zážitek sám o sobě. Na jízdní řád se zeptejte 

Anke, a pokud nebude vědět, pak zjišťujte přímo na zastávce nádraží. 

Na online jízdní řády se nedá příliš spoléhat.  
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Kam na nákup 

Nejbližší obchůdek najdete cestou do města po pravé straně naproti hotelu 

Gayana. Na velký nákup to tu není, ale když se chcete jen stavit na zmrzku 

nebo koupit základní potraviny (vajíčka, mléko, rýže, pečivo atd.), může se 

tento krámek hodit.  

Dál ve městě pak najdete dva supermarkety Food City a Keel´s. Tady už 

seženete všechny běžné potraviny – těstoviny, luštěniny, toastový chléb, 

mléko, jogurty, vajíčka, ovoce, zeleninu, maso, nealkoholické nápoje, ale i 

drogérii a léky, zkrátka vše potřebné. Pořád jste ale na Srí Lance, takže 

neočekávejte sortiment a výběr totožný s evropským. 

Ovoce a zeleninu doporučujeme kupovat na trhu (v centru města vedle 

autobusového nádraží). Každou středu a neděli je pak ve městě „velký trh“, kde 

kromě velkého výběru čerstvého ovoce a zeleniny najdete i koření, oblečení 

a další věci. Ryby můžete koupit buď také v supermarketu, nejlepší ale vždy 

koupíte přímo od rybářů po ránu v přístavu. 

Alkoholické nápoje se prodávají pouze ve specializovaném obchodě, kterému 

se říká „liquer shop“ (nebo také arak shop, wine shop). V Tangalle máme dva, 

oba poblíž autobusového nádraží. Tady si dávejte trochu pozor, chlapíci v arak 

shopu s oblibou využívají neznalosti cizinců. Cena alkoholu je regulovaná 

a je vždy uvedena na lahvi, případně na kolku. Zkontrolujte si, zda cena sedí 

s vaším účtem. Sklo je zálohované, budete-li chtít lahve od piva a dalších 

nápojů vrátit, budete k tomu potřebovat lístek, který vám dají spolu s účtem 

(pokud ne, vyžádejte si ho). 

Ve městě pak najdete celou řadu dalších obchodů prodávajících všechno 

možné od suvenýrů, přes oblečení, hračky a domácí potřeby až po telefony či 

šperky. Obchodem, který nabízí všehochuť zboží a kde jsme vždy koupili 

cokoli jsme potřebovali od dětských křidýlek po dózy na svačinu, je 

„Mysons“. 

Kde vybrat či rozměnit peníze 

Ve městě je hned několik bankomatů. Sami většinou využíváme bankomat 

People´s Bank, který nemá limit na vybíranou částku a v posledních letech byl 

bez poplatku za výběr. Raději si také ověřte, jestli a jaký poplatek za výběr 

v cizině mimo EU si účtuje vaše banka. Rozměnit peníze můžete v kterékoli 

bance ve městě, například v Commercial Bank. 
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Lékárny a nemocnice 

I lékáren najdete v centru Tangalle několik. Menší lékárna je přímo součástí 

supermarketu Food City, další jen pár desítek metrů pod ním (po pravé straně 

směrem ke kruhovému objezdu pod bankomatem Peoples´s Bank). Pokud máte 

vážnější zdravotní problémy, zamiřte do soukromé nemocnice Arogya 

Hospital. 

Kde co najdete 

Mapu Tangalle s vyznačenými místy, o kterých byla řeč výše, si můžete 

zobrazit na odkazu bit.ly/mapatangalle nebo po načtení QR kódu. 

 

 

     

bit.ly/mapatangalle
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Kam si zajít na jídlo 

Míst, kde se můžete poblíž Tropical Garden dobře najíst, je tolik, že se nám 

těžko vybírá jen několik tipů. Neradi bychom na někoho zapomněli, zároveň to, 

že zde některé restaurace neuvádíme, neznamená, že by vařily špatně. Každý si 

v okolí určitě najdete „tu vaši“ oblíbenou, nebojte se zkoušet. Kdybychom 

ale měli jmenovat ty, které nevynecháme při žádné návštěvě, byly by to níže 

uvedené.  

LITTLE PUMPKIN 

Na výbornou rybu či mořské plody zamiřte do Little Pumpkin. V kategorii 

„kvalita za rozumnou cenu“ vede tahle plážová restauračka nad ostatními 

na plné čáře. Nachází se od Tropical Garden směrem do města po levé straně 

hned za mostem, procházkou po cestě či po pláži jste tam do deseti minut. 

Doporučujme dát si „grilled fish with chips and salad“, tedy celou grilovanou 

rybu s hranolkami a salátem. Omáčka, ve které je tato ryba podávána, je 

tajnou zbraní majitele restaurace. Mámíme z něj recept na ni už řádku let, ale 

marně. Recept na „secret sauce“ je zkrátka tajemstvím a tím i zůstane. 

BIG CROCODILE  

Krásné posezení nabízí plážová restaurace Big Crocodile patřící k resortu 

Lagoon Paradise Beach Resort. I tato restaurace je otevřena celoročně a dojdete 

k ní krátkou procházkou po pláži směrem doleva. S oblibou si tu dáváme buď 

výborné polévky nebo místní klasiku – „fried rice“ nebo „fried noodles“. Ty 

nabízí sice snad každá restaurace, ale v Big Crocodile je prostě umí nejlíp. 

Namíchají vám tu také dobré koktejly a co je na Srí Lance vzácnost, uvaří 

i výbornou kávu. 

MANGROVE GARDEN BEACH CHALETS 

Ještě kousek dál po pláži za Big Crocodile se nachází restaurace Mangrove 

Garden. Skvěle se tu nasnídáte a mají tu i výborné ryby a různé saláty. Ten 

s kešu oříšky si dáváme úplně pokaždé, když jsme tu. Procházka až sem se vám 

vyplatí, protože přímo před Mangrove se můžete i bezpečně koupat před 

přírodním vlnolamem. 

GANESH GARDEN 

Restaurace Ganesh Garden je nejblíže od nás, dojít k ní můžete buď po pláži 

(vyjděte na před Tropical a dejte se doleva), nebo po cestě (vyjděte před vrata 

a dejte se doprava). Dojdete sem ani ne za 2 minuty. Nabízené jídlo nenadchne, 

ale neurazí, na snídani, když se vám nechce daleko, je to dobrá volba. 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g304142-d3568063-Reviews-Little_Pumpkin_Cabanas_Sea_food_Restaurent-Tangalle_Southern_Province.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g304142-d5982065-Reviews-Big_Crocodile_Restaurant-Tangalle_Southern_Province.html?m=19905
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g304142-d2252831-Reviews-Mangrove_Garden_Beach_Cabanas-Tangalle_Southern_Province.html?m=19905
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g304142-d2252831-Reviews-Mangrove_Garden_Beach_Cabanas-Tangalle_Southern_Province.html?m=19905
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304142-d1051280-Reviews-Ganesh_Garden_Beach_Cabanas-Tangalle_Southern_Province.html?m=19905
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KOKOMOS 

Pokud si chcete dopřát „něco extra“, vypravte se do restaurace Kokomos, 

kterou najdete cestou do města po levé straně na křižovatce u druhého 

vlnolamu, pěšky jste tu zhruba za 20 minut. Za delší procházku to ale rozhodně 

stojí, obzvlášť pokud vás už obvyklá nabídka srílanských restaurací trochu 

nudí. V Kokomosu se vaří jinak, moderněji a nápaditě. Ryby a mořské plody 

jsou skvěle dochucené, pochutnat si můžete na poké bowls z těch 

nejčerstvějších surovin, místní saláty jsou originální a výtečné. Jídlo je oproti 

jiným restauracím trochu dražší, cena ale odpovídá kvalitě. 

MANGO SHADE 

Když zahnete u Kokomosu doprava a vydáte se směrem k hlavní silnici, po pár 

desítkách metrů dojdete k restauraci Mango Shade. Sem chodíváme, když si 

chceme dopřát skvělé rice and curry. I ryby a další jídla tu umí moc dobře 

a za příznivé ceny. Večeři v Mango Shade můžete spojit třeba s návštěvou 

místního chrámu, který najdete ještě kousek za touto restaurací. 

TANGALLE REST HOUSE 

Tahle restauračka není ani blízko, ani na krásném místě, ale nabízí něco, co je 

v Tangalle ještě stále těžké sehnat – dobrou kávu z pressovače a pizzu. Sami 

sice dáváme přednost srílanské kuchyni, ale od té doby, co často cestujeme 

s dětmi, jsme nuceni dělat občas trochu ústupky. Pokud jste na tom stejně, 

v Tangalle Rest House vás zachrání. Mají tady dokonce i burgery, byť k těm 

„z mekáče“ mají hodně daleko. Restaurace se nachází u přístavu vedle pláže 

přezdívané „Party Beach“, kterou často navštěvují místní. 

 

 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g304142-d19112607-Reviews-Kokomos-Tangalle_Southern_Province.html?m=19905
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g304142-d11927166-Reviews-Mango_Shade-Tangalle_Southern_Province.html?m=19905
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304142-d19391455-Reviews-Tangalle_Rest_House-Tangalle_Southern_Province.html?m=19905
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Street food 

Pojem „street food“ asi není úplně přesný, máme jím na mysli spíše jídlo 

zakoupené v místních jídelnách, bistrech, pekárnách a stáncích, zkrátka všude 

tam, kde běžně nakupují sami Srílančané. Tomu odpovídají i ceny, které jsou 

pro nás velmi nízké. Pokud vám nevadí trochu experimentovat, jděte do 

toho. Nesmí vám ale vadit ostré jídlo, na rozdíl od turistických restaurací, kde 

vám na vyžádání udělají jídlo mnohem méně pálivé, ve stravovacích 

zařízeních pro místňáky na chilli rozhodně nešetří. Prosby vám v tomto 

případě moc nepomohou, protože pálí úplně všechno. Třeba i takové mango, 

které si můžete ve stánku u cesty koupit už nakrájené, se často podává posolené 

a posypané chilli. 

V základní nabídce je vždy tradiční „rice and curry“, kopec rýže doplněné 

čtyřmi až pěti různě upravenými druhy zeleniny či luštěnin a jednoho kousku 

masa, ryby či vejce. My na něj chodíme do místní jídelny s názvem New City 

Hotel, které už leta letoucí láskyplně přezdíváme „blafák“. Blafy tam ale 

rozhodně nepodávají, vaří moc dobře. Najdete ji hned vedle Food City, 

většinou proto návštěvu blafáku kombinujeme s nákupem a rice nad curry si 

bereme s sebou (take away).  

Pokud navštívíte blafák ve večerních hodinách, můžete ochutnat i jinou 

specialitu, kottu rotti. Jsou to nasekané nudle se zeleninou a rybou, 

kuřetem či vejcem dle vašeho výběru. Přípravu tohoto pokrmu doprovází 

typický zvuk čepelí dopadajících na pracovní plochu, podle kterého bezpečně 

poznáte, kde si tuhle dobrotu můžete dát.  

Po ránu se v jídelnách prodává i typická srílanská snídaně, která obnáší místní 

speciality jako hoppers (v podstatě slané palačinky), string hoppers (nudlová 

„hnízda“) či kiribath (mléčná rýže) podávané buď s omáčkou nebo různými 

„sambóly“ (směs např.zeleniny či kokosu s cibulí a chilli, zní to podivně, ale 

chutná skvěle). Chcete-li ochutnat tuto srílanskou snídani, můžete o ni požádat 

Buddiku, který vám pro ni ráno do města zajede. 

V pekárnách a obchůdcích koupíte také tzv. „shorties“ (short eats), pečivo 

plněné vším možným od čočky, přes vejce až po rybí maso. 
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Chování a zvyky na Srí Lance 

Srí Lanka je země vyhlášená pohostinností svých obyvatel, kteří vás přivítají 

s otevřenou náručí a s hrdostí vám představí krásy své země. Pojďme jim to 

oplatit respektem k jejich zvyklostem a tradicím. 

Pro vstup do chrámů je slušností oblečení zakrývající ramena a kolena (týká 

se i mužů). Na nejposvátnější místa, jako je třeba Chrám Zubu v Kandy, vás 

v nevhodném oděvu dovnitř ani nepustí. Pokud vyrazíte do některého z chrámů 

v našem okolí, pravděpodobně vám vstup nikdo nezakáže, ale zkrátka se to 

nesluší. V chrámu se také nikdy nefoťte zády k Buddhovi. 

Ačkoli jsou místní obecně zvyklí na turisty i jejich styl oblečení, vždy velmi 

ocení přizpůsobení místním zvyklostem (delší sukně, kalhoty apod.). 

Neznamená to, že máte chodit zahalení od hlavy k patě, ale trochu decentnější 

oděv není od věci. 

Na Srí Lance je zakázáno koupání „nahoře bez“, prosím respektujte tento 

zákaz i na zdánlivě prázdných plážích a na zahradě Tropical Garden. 

Zakázáno je i kouření na ulicích, byť tady vám jako turistům postih 

pravděpodobně nehrozí. 

Smlouvání není na Srí Lance tak běžné jako v jiných asijských zemích. Ceny 

v obchodech jsou většinou pevné. Smlouvat můžete zkusit na tržnicích, kde 

vám jako turistovi řeknou určitě vyšší cenu než místnímu. Smlouvat můžete 

zkusit s řidiči tuktuků a v turistických centrech, nicméně udělejte si předem 

představu o aktuálních cenách. Zeptejte se Anke či Buddiky, kolik je běžná 

cena za tuktuk například za cestu do města a podle toho můžete odvodit cenu 

na delší trasy.  

K cenám za jídlo a ubytování bývá často účtován 10% příplatek za obsluhu, 

tzv. „service charge“. Poplatek je vnímán spíše jako součást ceny nežli 

spropitné. Personálu se za obsluhu, pomoc se zavazadly atd. nechává 

„neoficiální“ spropitné dle uvážení. V Tropical Garden 10% příplatek 

za ubytování neúčtujeme, pokud budete spokojeni, náš personál samozřejmě 

spropitné ocení. 

  



 

WWW.TROPICALGARDEN.CZ 

Pláže a koupání 

Tangallské pláže, to jsou kilometry světlého písku a k hladině se sklánějících 

palem. Můžete se po nich toulat celý den a potkáte jen pár turistů a místních. 

Ne nadarmo jsou právě pláže jižního pobřeží označovány za nejkrásnější pláže 

na Srí Lance. Je ale třeba počítat s tím, že pobřeží ostrova omývá Indický 

oceán, takže moře je bouřlivé. Plavání přímo u Tropical Garden není 

bezpečné kvůli spodním proudům. Jen několik minut chůze po pláži či cestě 

ale najdete klidná zákoutí, kde je možné se koupat bez obav. Téměř 

na každé pláži jsou k dispozici lehátka, která patří k některé z restaurací. 

Za jejich použití se neplatí, je ale slušností si v dané restauraci dát jídlo nebo 

něco k pití. 

MADILLA A MARAKOLIYA 

Tropical Garden leží na rozhraní dvou pláží, u nichž nikdo přesně neví, kde 

jedna končí a druhá začíná. Dá se říct, že pokud vyjdete k moři a vydáte se 

doprava směrem k městu, půjdete po pláži Madilla, a pokud směrem doleva, 

pak jdete po pláži Marakoliya. Oběma směry zhruba po 15 minutách dojdete 

na klidná místa na koupání. Směrem doleva minete restauraci Big Crocodile 

a po pár minutách dorazíte k zátoce před resortem Mangrove Garden, kde 

skála v moři tvoří přírodní vlnolam a před ním „bazének“, ideální 

i  na koupání s dětmi. Po pláži či po cestě směrem k městu dojdete k uměle 

vytvořeným vlnolamům, první před Mallika Guest House a druhý před 

Kokomosem. I zde se můžete koupat bezpečně. 

PALLIKUDAWA 

Naší oblíbenou pláží je Pallikudawa, kde je moře obvykle klidné. Dostanete 

se sem nejlépe tuktukem či na skútru zhruba za 15 minut, pohodlně sem 

dojedete i na kole, nejlepší to v tom případě máte zadní cestou přes přístav, 

vyhnete se tak provozu ve městě. Na okraji zátoky, kde se pláž nachází, se 

mezi skalami tvoří přírodní „jezírka“, kde si na své přijdou malé děti - mohou 

tu pozorovat a lovit kraby, rybičky, šneky atd. Na pláži můžete také sledovat 

rybáře na katamaránech a jako bonus sem každé odpoledne připlouvají želvy. 

GOYAMBOKKA A SILENT BEACH 

Krásné a bezpečné koupání nabízí i pláže Goyambokka a Silent Beach (též 

Unakuruwa), od Tropical Garden vzdálené kolem 6 km. Nejlépe se sem 

dostanete tuktukem či na skútru, zejména druhá pláž je trochu skrytá a pokud 

nepojedete tuktukem, možná se na cestu budete muset poptat místních. 
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MAWELLA BEACH 

Pokud si potrpíte na vyloženě neobjevené pláže, pak je Mawella místem pro 

vás. Potkáte tu pouze místní rybáře, přitom se jedná o bezpečnou pláž 

na koupání a případně i surfování. Nachází se zhruba 30 minut jízdy od nás 

směrem na Mataru, jde sem dojet i autobusem. 

HIRIKETIYA 

Vyhlášenou pláží, na kterou se vyplatí udělat si celodenní výlet, je Hiriketiya 

(cca půl hodiny tuktukem či pro dobrodružné povahy autobusem). Nachází se 

v městečku Dickwella a oproti Tangalle je to tu trochu jiný svět. Pláž se totiž 

v posledních letech zařadila mezi nejoblíbenější surfařské spoty na Srí Lance 

a sjíždí se sem proto  krotitelé vln z celého světa. Přesto je pláž vhodná 

na koupání a to i pro děti. Pokud se sem vypravíte, doporučujeme návštěvu 

pláže spojit s výletem k chrámu sedícího Buddhy a mořského gejzíru Blow 

Hole. 

Mapa pláží 

Mapu zmiňovaných pláží si můžete zobrazit na https://bit.ly/plazevokoli. 

 

 

 

  

https://bit.ly/plazevokoli
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Co dělat v Tangalle 

Městečko Tangalle je vyhlášené především svými překrásnými a stále ještě 

nepřelidněnými plážemi. Vedle koupání a procházek ale nabízí i množství 

dalších aktivit a výletů, nudit se u nás tedy rozhodně nebudete.  

JÓGA 

Dopřejte si protažení a meditaci v prostředí, které je k těmto činnostem jako 

stvořené. Anke, naše manažerka, je totiž zároveň lektorkou jógy. Její praxe 

vychází zejména z jógových stylů vinjása a yin. Domluvit se s ní můžete 

na individuálních lekcích, čas a cenu si upřesněte přímo s Anke. 

MASÁŽE 

Ať už vás bolí záda nebo si chcete dopřát hodinku relaxace jen sami pro sebe, 

hned vedle Tropical Garden můžete zajít na úžasnou masáž k Anke. 

Zaměřuje se na klasickou švédskou wellness masáž, která uvolňuje 

zablokovaná záda a ztuhlé svalstvo a je i skvělou relaxací. Můžeme vřele 

doporučit! 

AJURVÉDA 

Chcete-li vyzkoušet místní tradiční ajurvédskou masáž a další procedury, 

které za použití vhodných olejů a bylin směřují k pročištění a regeneraci těla, 

zajděte do některého z místních spa center. Zkusit můžete třeba Talking 

Fingers SPA Tangalle, kde autentické masáže a procedury provádí terapeuti 

a terapeutky se zrakovým postižením. Dáváte-li přednost luxusnějšímu 

prostředí, můžete si dopřát celodenní balíček třeba v resortu Sen Wellness 

Sanctuary v nedaleké Rekawě nebo v hotelu Eva Lanka kousek za Tangalle. 

KAJAKY 

Jen pár metrů za plotem Tropical Garden začíná rozsáhlá laguna, kterou 

můžete prozkoumat na kajaku. Pelikány, kormorány, volavky, ledňáčky, 

varany, to vše můžete spatřit při proplouvání mezi mangrovníkovými porosty. 

Výlet si můžete domluvit v některé z mnoha půjčoven podél cesty do města. 

Zeptejte se třeba v Mallika Guest House, kde vás sympatičtí bratři na plavbu 

vybaví i vestami, nepromokavým vakem a mapou. Na Facebooku je najdete na 

profilu Tangalle Lagoon Kayak. 

  

https://www.facebook.com/tangalle1
https://www.facebook.com/tangalle1
https://www.senwellnesssanctuary.com/
https://www.senwellnesssanctuary.com/
https://www.eva.lk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024792435506
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SURFOVÁNÍ 

Srí Lanka je vyhlášenou surfařskou destinací a surfovat můžete i v okolí 

Tangalle, byť přímo u nás kvůli spodním proudům ne. Nejznámější surfing 

spot v našem okolí je stále populárnější pláž Hiriketiya. V hlavní sezoně si zde 

bez problémů půjčíte surf nebo si domluvíte lekci s instruktorem přímo na 

místě. Nejbližší a téměř neobjevenou surfovací pláží je pak Unakuruwa, 

vzdálená asi 15 minut tuktukem. I zde je možné domluvit si lektora i půjčit surf 

přímo na místě, případně kontaktujte některou ze surfingových škol přímo 

v Tangalle. Zajistí vám vybavení i dopravu přímo na pláž. 

RYBAŘENÍ 

I příznivci rybaření si na Srí Lance přijdou na své. Svěřit se můžete buď 

do rukou některé z profesionálních agentur, které zajistí vybavení, záchranné 

vesty, vodu a občerstvení na cestu i dopravu a vezmou vás na člunu na moře. 

Dobrou zkušenost máme například s Tangalle Fishing Tours. Případně můžete 

zkusit oslovit přímo některého z rybářů u přístavu nebo u pláže Pallikudawa, 

bývá to o něco levnější.  

RYBÁŘSKÁ SÍŤ 

U ryb ještě zůstaneme. Po ránu můžete zajít pomoci rybářům vytáhnout z moře 

obrovskou síť plnou nejrůznějších druhů ryb, které si rovnou můžete 

i koupit. Vytahování obří sítě z moře je oblíbenou zábavou našich dětí, určitě 

ale zaujme i dospělé. Každý večer natáhnou rybáři do moře síť, kterou pak ráno 

kolem desáté za pomoci dalších lidí ze vsi vytahují ven. Dá to pěkně zabrat, 

obzvlášť když se úlovek vydaří. Kdo pomáhá, dostane výslužku, a tak těsně 

předtím, než je síť venku, se počet pomáhajících zdvojnásobí. Za pomoc se 

většinou dávají malé rybky, které se jedí smažené. Koupit ale můžete cokoli 

z úlovku, třeba skvělé barakudy nebo tzv. „mullet fish“. Čerstvější už být 

nemohou. Síť se vytahuje vždy na stejném místě kousek před městem. 

Pokud půjdete z Tropical Garden pěšky, počítejte s procházkou na zhruba 

20 minut. Kousek za velkým hotelem Gayana se dáte první odbočkou doleva 

směrem k moři, případně se ptejte na „big fishing net“. 

LEKCE VAŘENÍ 

Zamilovali jste si srílanskou kuchyni? Zajděte si na lekce vaření, 

tzv. "cooking classes" a voňavé a patřičně pálivé rice and curry si budete moct 

dopřát i po návratu domů. Lekce vaření jsou nabízeny v Tangalle na mnoha 

místech a nemáme jedno konkrétní oblíbené. Zkuste popátrat po recenzích 

na TripAdvisoru nebo se jednoduše zeptejte někoho z místních. 

  

https://www.facebook.com/tangallefishingtour
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Výlety v okolí 

V blízkém okolí Tangalle najdete několik míst, která stojí za výlet, ať už se 

jedná o památky nebo přírodní zajímavosti. Základní trojicí, kterou najdete 

v každém průvodci, je skalní chrám Mulkirigala, chrám se sochou sedícího 

Buddhy a mořský gejzír Blowhole. K vidění je toho ale mnohem víc. 

SKALNÍ CHRÁM MULKIRIGALA 

Mulkirigala, nebo zkrátka „rock temple“, jak tomuto budhistickému chrámu 

přezdívají místní, si v ničem nezadá se slavnějším a turisty hojně 

vyhledávaným chrámem v Dambulle. Jeho historie se datuje až do 3. století 

našeho letopočtu. Sestává z celkem 7 jeskyní, v každé z nich najdete bohatě 

zdobenou svatyni. Stoupáte k nim postupně po celkem více než 500 schodech. 

Po cestě vám budou dělat doprovod zvědavé opice, míjet se budete s místními 

věřícími, kteří do chrámu míří za modlitbou a meditací. Za výšlap na vrchol 

budete odměněni překrásným výhledem po okolní krajině. 

CHRÁM SEDÍCÍHO BUDDHY 

Chrám s těžko zapamatovatelným jménem Wewurukannala Buduraja Maha 

Viharaya se pyšní největší sochou sedícího Buddhy na Srí Lance. Tuktukáři 

stačí jednoduše říct, že chcete vzít k „sitting Budha temple“, bude vědět, kam 

vás zavézt. Chrám se nachází u nedalekého města Dikwella, z Tropical Garden 

tuktukem asi půl hodiny jízdy. Pokud si chcete dopřát autentický zážitek, 

do Dikwelly se dostanete i autobusem. Vystoupat můžete až k hlavě sochy, 

procházet budete místnostmi zdobenými freskami s klasickými budhistickými 

výjevy. Výlet do chrámu doporučujeme spojit s koupáním na pláži Hiriketiya. 
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MOŘSKÝ GEJZÍR BLOW HOLE 

Jen pár kilometrů od Tropical Garden najdete přírodní mořský gejzír 

Hoomanaya Blow Hole. Krátkou procházkou mezi stánky s mangem, 

smaženými i typickými sušenými rybami dojdete k vyhlídce, kde skulinou 

mezi skalami každých několik minut vytryskne gejzír. Jeho výška závisí 

na tom, jak vysoké jsou vlny, nejvyšší tak bývá v květnu a v červnu. Ale 

i samotné napjaté čekání a nadšené výkřiky místních dětí, když „to“ přijde, 

mají svůj půvab, i když je moře zrovna klidnější. 

PTAČÍ REZERVACE KALAMETIYA 

Klidná hladina posetá květy vodních rostlin, překrásná krajina a všudypřítomní 

ptáci a buvoly. Taková podívaná vás čeká v ptačí rezervaci Kalametiya, zhruba 

půl hodiny tuktukem či na skútru směrem na Hambantotu. Na plavbu lagunou 

pojedete vyhlídkovým katamaránem, do kterého se pohodlně vejde 4-6 osob 

plus průvodce a "kormidelník". Plavba trvá zhruba hodinu a půl až dvě hodiny, 

zastavit se můžete na jednom z ostrůvků v laguně a vylézt na skálu, odkud je 

pěkný výhled po okolí. Jedná se o krásný zážitek, navíc naprosto v souladu 

s ekoturistikou. Průvodce vás vybaví dalekohledem a seznámí s různými druhy 

ptactva. Dostanete i vodu a drobné občerstvení. Katamarán si můžete domluvit 

buď prostřednictvím některého z místních tuktukářů nebo si ho rezervujte 

přímo u provozovatele. Kontakt najdete na webu www.kalametiyabirds.com 

AGROTECHNOLOGICKÝ PARK 

Nenechte se odradit nepříliš atraktivně znějícím názvem a vyrazte 

do Agrotechnologického a turistického parku (Bataatha Agro Technology 

and Tourism Park). Park se nachází asi 15 km od Tangalle směrem 

na Hambantotu, snadno se sem dopravíte tuktukem, na skútru, ale i autobusem. 

Po levé straně silnice nepřehlédnete správně srílansky kýčovitou dominantu 

parku – vstupní bránu ve tvaru sepjatých rukou. Za ní už se nachází velká 

vodní nádrž a rozlehlá zahrada, kde se pěstují nejrůznější rostliny, květiny 

a ovocné stromy, které jsou pro Srí Lanku typické. I pokud nepatříte mezi 

nadšené milovníky flóry, určitě vás bude zajímat, jak se jmenují různé druhy 

ovoce a zeleniny, které běžně uvidíte prodávat na místních trzích nebo jak třeba 

vypadá strom, na kterém rostou kešu ořechy. Prohlídka vám zabere jednu až 

dvě hodiny, podle toho, jak poctivě budete číst naučné tabule. Výlet můžete 

dobře zkombinovat s návštěvou ptačí rezervace Kalametiya. 

  

http://www.kalametiyabirds.com/
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POZOROVÁNÍ ŽELV 

Želvy se vracejí klást vejce tam, kde se samy vylíhly. Jedním takovým místem 

je i naše pláž. Budete-li mít štěstí, můžete na želvu vylézající z vody natrefit 

třeba při večerní procházce. Jistější je ale vyrazit do některé ze želvích 

záchranných stanic. Kousek od Tropical Garden se nachází hned dvě. 

Známější a dobře zavedený je projekt ochránců přírody Turtle Conservation 

Project v nedaleké Rekawě, jehož hlavní náplní je střežit nakladená vejce, 

aby se zvýšily šance malých želviček na vylíhnutí a úspěšný přesun do moře. 

Na činnost si projekt vydělává právě organizací nočního pozorování želv. 

Pozorovat tato zvířata při kladení vajec je zážitek, na který se vyplatí si počkat. 

Vypravit se sem můžete na skútru či tuktukem, který na místo dorazí cca 

za dvacet minut, můžete se s ním dohodnout, ať na vás počká nebo pro vás 

za nějaký čas přijede. 

Teprve od roku 2021 působí kousek od nás Wildlife Turtle Project 

Kapuhenwala. I sem se chodívá těsně před setměním. Napřed si můžete 

prohlédnout informační tabule o různých druzích želv, žijících na Srí Lance. 

A poté se již připojíte k ochráncům a pokusíte se vystopovat některou 

z velkých želv. Pokud budete na místě ve správnou dobu, uvidíte i vypouštění 

malých, čerstvě vylíhnutých želviček do moře. 

Jak je to s ochranou želv na Srí Lance? 

Po celém pobřeží Srí Lanky najdete řadu tzv. záchranných stanic či želvích 

líhní (hatcheries). Jak však upozorňuje organizace Chráníme mořské želvy, 

která se zaměřuje na efektivní ochranu mořských želv, některé stanice svým 

chováním želvám spíše ubližují, než aby jim pomáhali. 

Malé právě vylíhlé želvy zavírají do bazénků, přitom pro želvy je důležité, 

aby se co nejdříve dostaly do vody. Těmto želvám v bazénu zakrní svaly, 

protože nemohou plavat, nevyvinou se jim dostatečně plíce, nemají přirozenou 

potravu a hlavně ztratí instinkt, kam se v dospělosti za 20-30 let vrátit naklást 

vejce. 

Pokud vám tedy jde nejen o zážitek, ale i skutečnou ochranu těchto úžasných 

stvoření, líhním se vyhněte a navštivte etičtější a ekologičtější projekty, jako 

je právě ten v Rekawě či Kapuhenwale. Více informací o ochraně želv 

najdete na webu www.morskezelvy.cz 

  

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2260795-d2390555-Reviews-Turtle_Conservation_Project_Turtle_Watch-Rekawa_Netolpitiya_Tangalle_Southern_Pr.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2260795-d2390555-Reviews-Turtle_Conservation_Project_Turtle_Watch-Rekawa_Netolpitiya_Tangalle_Southern_Pr.html
https://goo.gl/maps/oSkkGs2BRhk35fRq8
https://goo.gl/maps/oSkkGs2BRhk35fRq8
https://www.morskezelvy.cz/
http://www.morskezelvy.cz/
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Jak se chovat při pozorování želv? 

Ať se vám již poštěstí potkat želvu při večerním návratu z restaurace nebo se 

za nimi záměrně vypravíte do některé ze záchranných stanic, prosíme 

o ohleduplný přístup, aby želvy mohly splnit úkol, kvůli kterému z moře 

v noci vylezly – naklást vejce a založit tak další generaci. Organizace 

Chráníme mořské želvy zdůrazňuje následující zásady: udržujte si od želvy 

odstup, při focení nepoužívejte blesk a na želvu sviťte jedině červeným 

světlem, v záchranných stanicích vám je zapůjčí. Dále si nikdy nestoupejte 

před želvu a při chůzi po pláži následujte a dbejte pokynů ochranářů. 
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Půldenní a celodenní výlety 

Národní parky se slony, krokodýly, medvědy a levharty, čajové plantáže, 

velryby, deštný prales, historická města – to vše můžete navštívit v širším okolí 

Tropical Garden. Tyto větší výlety doporučujeme podniknout autem 

s řidičem. Na některá místa se sice dostanete i hromadnou dopravou, nicméně 

vám cesta zabere poměrně dost času, a pokud se chcete tentýž den vrátit zpět 

k nám, většinu z výletu byste strávili v autobuse. I pro skútr už se jedná 

o poměrně dost velké vzdálenosti, proto je za nás auto s řidičem jasná volba.  

SAFARI 

Jedním z top zážitků, za kterým se sjíždějí milovníci přírody z celého světa, je 

safari v některém z mnoha národních parků. V okolí Tropical Garden 

můžete navštívit tři z nich – Yala, Udawalawe a Bundala. Každý z těchto parků 

je jiný a každý je vhodný pro pozorování jiných druhů zvířat. Vyrazit 

můžete buď na ranní, nebo odpolední safari, které absolvujete v pronajatém 

jeepu s řidičem/stopařem. Do jeepu se vejde 6-8 osob, stejně tak do dodávky, 

cena je ovšem stejná nehledě na počet osob, pouze vstup do parku jako takový 

se platí na osobu. Určitě se proto vyplatí vyrazit na safari ve skupině. 

Udawalawe 

Největším lákadlem na Srí Lance jsou bezesporu sloni. Na Srí Lance jich žije 

celkem kolem 6000 kusů a šance spatřit je ve volné přírodě je skutečně 

vysoká. Nejlepší volbou pro jejich pozorování u nás na jihu je park 

Udawalawe, ke kterému se od nás dostanete zhruba za hodinu a půl. 

Do Udawalawe se jezdí většinou na ranní safari, kdy ještě není takové teplo 

a sloni přichází k napajedlům uhasit žízeň a dát si koupel. Ranní safari je 

v Udawalawe vhodnější i proto, že po něm můžete navštívit útulek Elephant 

Transit Home, o kterém píšeme více v další kapitole. 

Yala 

Yala je druhý největší park Srí Lanky a patří mezi nejnavštěvovanější 

na ostrově. Vyhlášený je zejména tím, že zde při troše štěstí můžete spatřit 

levharty a medvědy, potkáte zde ale i mnoho dalších druhů – slony, krokodýly, 

jeleny, divoká prasata, šakaly atd. Krajina v Yale je malebnější než 

v Udawalawe, s velkými jezery a zajímavými skalami, na druhou stranu sem 

míří větší počet turistů a v hlavní sezóně tu může být koncentrace jeepů 

až příliš velká. Cestou do Yaly si určitě udělejte zastávku v krásném chrámu 

na skále Kirinda. 
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Bundala 

Nejblíže Tropical Garden leží park Bundala, vzdálený pouze hodinu cesty. Jde 

o mokřadní rezervaci a na své si zde přijdou zejména milovníci ptactva. Žije 

zde na 150 druhů ptáků, včetně mořských orlů a plameňáků, spatřit můžete 

krokodýly a občas i slony. 

RIDIYAGAMA SAFARI PARK 

Na safari můžete vyrazit i do Ridiyagamy, jediného safari parku na Srí Lance. 

Na rozdíl od národních parků se jedná v podstatě o rozlehlou zoologickou 

zahradu, kde jsou k vidění i nepůvodní druhy. Safari park doporučujeme, 

pokud máte menší děti, projížďka parkem trvá kratší dobu a je méně náročná 

než „opravdové“ safari. Dětem navíc nevadí, že druhy jako antilopy, lvi, zebry 

či velbloudi na Srí Lanku nepatří. Prohlídku je možné absolvovat autobusem 

nebo jeepem, zvířata se pohybují volně kolem vás. Více než pětihektarový park 

se rozprostírá nedaleko Hambantoty, od Tropical Garden je vzdálen zhruba 

hodinu a půl cesty. 

SLONÍ ÚTULEK 

Na hranici národního parku Udawalawe se nachází „sloní útulek“ (Elephant 

Transit Home), který pečuje o osiřelá či zraněná slůňata. Spatřit zde můžete 

až kolem padesátky sloníků různého věku. Ti se mohou pohybovat volně 

po přilehlém národním parku a každé tři hodiny přichází na krmení umělým 

mateřským mlékem, u kterého je můžete pozorovat i vy. Hlavním cílem útulku 

je návrat slonů do divoké přírody. Při péči o slůňata je proto kladen důraz 

na co nejmenší kontakt s lidmi a sloni jsou také navraceni do divočiny 

ve skupinách, ve kterých jsou zvyklí žít v rámci útulku. Díky těmto opatřením 

jsou v navracení zvířat do divočiny místní ochránci velmi úspěšní. Jedná se 

zároveň o jeden z nejetičtějších „sloních“ projektů na Srí Lance. Jeho návštěva 

se obvykle spojuje se safari v Udawalawe. 
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PTAČÍ PARK 

Nejen vášnivé ornitology nadchne ptačí park s bezmála 200 druhy exotických 

ptáků, žijících na Srí Lance i mimo ni. Žije zde více než 3000 ptáků a jedná se 

tak o největší zařízení svého druhu v Asii. Příjemnou procházkou ve stínu 

stromů procházíte podél voliér s papoušky, pávy, plameňáky, vodním ptactvem 

či pštrosy. Především děti budou nadšené z možnosti vstoupit přímo mezi 

papoušky a nakrmit je z ruky, případně se vyfotit s obrovskými papoušky ara. 

Prohlídku parku doporučujeme spojit s návštěvou některé z dalších zajímavostí 

v okolí, např. botanické zahrady Mirijjawila či safari parku Ridiyagama. 

BOTANICKÁ ZAHRADA MIRIJJAWILA  

Patříte-li mezi milovníky flóry, na Srí Lance si přijdete na své. Úžasné rostliny 

rostou všude kolem a co teprve v botanické zahradě! Mirijjawila nebo též Dry 

Zone Botanical Garden je nejmladší z celkem pěti botanických zahrad na Srí 

Lance. Veřejnosti byla otevřena teprve v roce 2013 a jak rostliny rostou, je rok 

od roku krásnější Jak název napovídá, zaměřuje se především na druhy typické 

pro suchou oblast Srí Lanky, najdete zde expozici impozantních kaktusů, 

kvetoucí buganvílie, skleníky s pralesními rostlinami včetně orchidejí, 

nejrůznější druhy palem a mnoho dalšího. Zahrada je velice rozlehlá, k její 

prohlídce je potřeba si u vchodu najmout elektrický vozík s řidičem 

a průvodcem v jedné osobě, díky tomu ale je návštěva vhodná i pro děti. 

Zahrada se nachází nedaleko Hambantoty, zhruba hodinu a půl cesty od 

Tropical Garden. Výlet sem můžete spojit například s návštěvou ptačího parku, 

který je nedaleko. 

POZOROVÁNÍ VELRYB 

Srí Lanka patří mezi tři nejlepší destinace pro pozorování velryb na světě. 

Za těmito mořskými obry se můžete vypravit do nedaleké Mirissy. Velryby 

připlouvají k jižnímu pobřeží v období od listopadu do dubna. Už samotný 

výlet na houpající se lodi je zážitek sám o sobě, který prověří vaši odolnost 

vůči mořské nemoci. Ne každý plavbu zvládne, obzvlášť pokud je oceán 

v daný den divočejší, slabším žaludkům proto doporučujeme vzít si 

preventivně léky proti nevolnosti. Trvá většinou kolem 3 až 4 hodiny, ale může 

i déle, vyráží se časně ráno.  

Srí Lanka patří mezi nejvhodnější místa pro pozorování kytovců, právě 

proto se ale tato zábava stává až masovou záležitostí. Chcete-li zažít skutečně 

pozorování, a ne „nahánění“ velryb, vyrazte na něj pokud možno na začátku či 

sklonku sezony a dejte si pozor na výběr zprostředkovatele. Ti zodpovědní, 

kterým nejde jen o peníze, ale dbají i na to, aby velryby nebyly stresovány, se 

řídí pokyny pro pozorování velryb definované asociací WDCS (Whale and 
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Dolphin Conservation Society). Na internetu či Trip Advisoru tedy pátrejte 

po termínech „responsible“ nebo „ethical whale wathing“ a projděte si 

aktuální recenze. Z Tropical Garden se do Mirissy dostanete autem za hodinu, 

zbytek dne můžete strávit buď na pláži přímo v Mirisse, nebo se zastavit 

na dalších zajímavostech - při cestě je např. chrám v Mataře, maják Dondra, 

chrám sedícího Buddhy či Blow Hole. 

DEŠTNÝ PRALES SINHARAJA 

Nejen milovníkům a milovnicím přírody doporučujeme podniknout trochu 

delší výlet do deštného pralesa Sinharaja. Je domovem více než 

800 endemických druhů rostlin i zvířat a je zařazen na seznam světového 

dědictví UNESCO. Můžete zde natrefit na vzácný druh opice hulmana 

rudolícého, obří veverku poletuchu a mnoho dalších. Do rezervace se chodí 

s průvodcem a je na vás, jak dlouhou trasu si domluvíte. Obvykle se chodí 

na 3-4 hodiny, vydat se ale můžete klidně i na celodenní track. Procházet 

budete pralesem, mezi čajovými plantážemi i kolem divoké řeky s krásnými 

vodopády, kde se můžete i vykoupat. Autem s řidičem se do pralesa dostanete 

zhruba za 3 hodiny. 

KATARAGAMA 

Kataragama je jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Srí Lance, a to jak 

pro budhisty, hinduisty, tak i muslimy a místní původní obyvatele Védy. 

Chrámový komplex je tvořen řadou pestře zdobených svatyň všech těchto 

náboženství. Hlavní cestu vedoucí k dominantě celé Kataragamy, obrovské 

stupě Kiri Vehera, lemují stánky s ovocem a květinami, určené jako oběti. 

Místní, oblečení v bílém, se zde schází k modlitbám třikrát denně, nejvíce však 

večer. Zapálené svíčky, vonné tyčinky, osvětlená stupa a polohlasem 

odříkávané modlitby dodávají místu magickou atmosféru. Pokud máte 

možnost, vypravte se sem za úplňku (poya), který je na Srí Lance svátkem 

a kdy jsou právě v Kataragamě k vidění úžasné slavnosti. Kataragama je 

od Tropical Garden vzdálena hodinu a půl, její návštěvu můžete spojit třeba se 

safari v národním parku Yala. 
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TISSAMAHARAMA A KIRINDA 

Srílanská města a městečka většinou nepatří k tomu nejzajímavějšímu, co 

můžete na ostrově spatřit. Až na čestné výjimky. Mezi ně patří 

i Tissamaharama, která stojí za alespoň krátkou návštěvu. Dominantu města 

tvoří dvě obrovské, do dálky bíle zářící stúpy. Jejich historie sahá až do 3. 

století před Kristem a patří tak mezi nejstarší památky na jihu Srí Lanky. 

Ve městě se můžete projít kolem rozlehlé vodní nádrže, případně se po ní 

můžete projet lodí či vyrazit na vodní safari. Cestou můžete spatřit třeba 

obrovské stromy obsypané stovkami kaloňů. Návštěvu Tissy můžete spojit se 

safari v parku Yala či návštěvou chrámu v Kirindě. 

CHRÁM WEHERAHENA 

Weherahena se nemůže pyšnit staletou historií, založen byl až v roce 1939, 

zato je jedním z mála chrámů, jehož značná část se nachází pod zemí. 

Stěny tunelu zdobí tzv. “jataka tales”, tedy příběhy ze života, respektive životů 

Buddhy. Chodbami se dostanete až k 39 metrů vysoké soše sedícího Buddhy 

a po schodišti můžete vystoupat až do výše jeho hlavy, odkud je pěkný rozhled 

na okolní rýžová políčka. Chrám se nachází před městem Matara, vyplatí se 

tedy spojit jeho návštěvu například s dalším chrámem přímo v Mataře 

či s majákem v Dondře. Chrám Weherahena je vhodný k návštěvě, i když máte 

smůlu na počasí a zrovna prší. 

MAJÁK DONDRA 

Maják Dondra Head se nachází nedaleko města Matara a je držitelem dvou 

srílanských „nej“ – stojí na nejjižnějším cípu Srí Lanky a se svými 49 metry 

je nejvyšším majákem na ostrově. Nahoru na maják se bohužel vystoupat 

nedá, ale i okolí majáku je pěkné a stojí za krátkou zastávku. 

MATARA 

Matara je druhé největší město na jižním pobřeží a sama o sobě moc krásy 

nenabízí. Najdete tu ale malou pevnost ve tvaru hvězdy z holandské 

koloniální éry a zajímavý chrám Matara Paravi Duwa Temple postavený 

na ostrůvku, který je s pevninou spojen mostem. Do Matary jezdí z Tangalle 

mnoho autobusů, dostanete se sem i tuktukem a na skútru zhruba za hodinu. 

HISTORICKÉ MĚSTO GALLE 

Srí Lanka má za sebou dlouhou a komplikovanou historii. Její koloniální část je 

vepsána do tváře města Galle. Jádro Galle tvoří impozantní pevnost (fort) 

zapsaná na seznamu UNESCO, vybudovaná v 16. století Portugalci a později 

dále rozšiřovaná Holanďany. Právě za holandské koloniální nadvlády se přístav 

Galle stal nejvýznamnější obchodní křižovatkou na ostrově. Kromě pevnosti 
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zde najdete řadu dalších památek, které si zaslouží vaši pozornost - od majáku, 

přes hodinovou věž, muzea a kostely až po původní tržnice. Najdete tu 

spoustu moderních hotelů, kaváren, restaurací a obchodů. Od Tropical Garden 

je Galle vzdáleno něco přes hodinu cesty, výlet můžete spojit s koupáním 

na pláží v Unawatuně či návštěvou čajové továrny. 

ČAJOVÉ PLANTÁŽE A TOVÁRNA 

Smaragdově zelené čajové plantáže ke Srí Lance dnes již neodmyslitelně 

patří a jsou jedním ze symbolů ostrova. Čaj se pěstuje zejména na vysočině 

v centrální části ostrova, ale u nás na jihu, v okolí města Galle. Návštěva 

některé z čajových továren, kde vás podrobně seznámí s procesem výroby čaje 

od namáhavého sběru lístků až po jeho export, je téměř povinností každého 

cestovatele. Z Tropical Garden to máte nejblíže do továrny Handunugoda, 

která se specializuje na bílý čaj. Čeká vás procházka mezi plantážemi, 

zasvěcený výklad i ochutnávka mnoha druhů čajů, prohlédnout si můžete 

i místní malé muzeum. Návštěva továrny je vhodná, i když zrovna počasí 

nepřeje a prší.  

 

 

VÝLET DO HOR 

Pouhé dvě a půl hodiny autem od Tangalle na vás čeká zcela jiný svět, než 

u nás na pláži. Městečko Ella, vklíněné do údolí mezi vysokými horami, které 

jsou lemované plantážemi, je jako z reklamy na pravý cejlonský čaj. Vyplatí se 

sem vyrazit hned brzy ráno, abyste zhruba do desáté hodiny stihli dojít 

na vyhlídku Little Adam´s Peak či vystoupat na Ella Rock, ze kterých se 

vám naskytnou neuvěřitelné výhledy. Později dopoledne se vrcholky hor zahalí 

mezi mraky. V okolí můžete navštívit vodopády Rawana Falls, čajovou 

továrnu či známý fotogenický most Nine Arch Bridge. Nevynechejte 

alespoň krátkou projížďku vlakem, který se proplétá mezi horami a plantážemi 

a z jehož oken můžete pozorovat nádhernou scenérii. Autem s řidičem vám 

výlet zabere celý den, někdy ho naši hosté podnikají i jako dvoudenní 

s noclehem v Elle či Haputale. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, můžete 

navštívit i slavnou vyhlídku Lipton´s Seat a krásné vodopády Diyaluma. 
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Orientační ceny (2023) 

DOPRAVA 

Tuktukem do města (Food City) – 500-600 Rps. 

Tuktukem na pláž Pallikudawa/Silent Beach/Hiriketiya – 1000 Rps./1500 

Rps./2500 Rps. 

Transfer na letiště (dodávka) – 40 000 Rps. 

VÝLETY 

Ceny výletů berte prosím orientačně a vždy si je předem ověřte s řidičem. 

Safari v národním parku Udawalawe - doprava + jeep – 31 000 Rps. + vstup 

viz ceník níže 

Safari v národním parku Yala – doprava + jeep – 36 000 Rps. + vstup 

 

Celodenní výlet do hor – doprava 45 000 Rps., vstup čajová továrna 500 – 

1000 Rps. 

Pozorování velryb – doprava 15 000 Rps., loď 15 000 Rps./osoba 

Celodenní výlet Galle – doprava 25 000 Rps. 

Vstup chrám Mulkirigala, chrám sedícího Buddhy – 500 Rps./osoba 

Katamarán – výlet po laguně Kalametiya – 8000 Rps. (celý katamarán až pro 6 

osob) 

Další informace o cenách najdete v tomto pravidelně aktualizovaném blogu: 

https://www.tropicalgarden.cz/kolik-stoji-sri-lanka-bez-cestovky-podrobny-

pruvodce-cenami-v-roce-2022/ 

https://www.tropicalgarden.cz/kolik-stoji-sri-lanka-bez-cestovky-podrobny-pruvodce-cenami-v-roce-2022/
https://www.tropicalgarden.cz/kolik-stoji-sri-lanka-bez-cestovky-podrobny-pruvodce-cenami-v-roce-2022/
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Kontakty 

 

TUKTUKY 

 

Kumare: +94 71 933 1426 

Laalee: +94 71 566 6409 

Dillip: +94 77 711 7940 

 

ŘIDIČI 

 

Sunimal: WhatsApp +94 77 782 4889, Facebook – RG Sunimal 

Jan: WhatsAp + 94779836680, Facebook – Jan Samarasinghe 

 

TÝM TROPICAL GARDEN 

 

Anke: +94 71 433 5523 

Buddika: +94 76 213 9476 

Marcela: +420 739 333 730 (WhatsApp, volat po 12:00 místního času) 

https://www.facebook.com/rg.sunimal
https://www.facebook.com/jan.samarasinghe

