Háttérinformációk Sri-Lankáról

Utazás:
Menetrendszerinti járatokkal, az odautazás és a visszaút során átszállással..
Utazási (repülési) idő:
Európai nagyváros - Colombo:kb 10 óra
Időeltolódás:
Nyáron + 3 óra 30 perc, télen + 4 óra 30 perc
Hálózati feszültség:
220V
Vízum:
A Srí Lankára turista vagy üzleti célból érkező magyar állampolgárok 30 napra érvényes vízumot igényelhetnek kizárólag az
Elektronikus Utazási Felhatalmazási Rendszerben (ETA) a következő weboldalon www.eta.gov.lk/slvisa/
Az ETA rendszerben történt bejelentkezést követően kapott hivatkozási számmal tudják majd felvenni a vízumot a colombói
nemzetközi repülőtéren. Belépéskor a vízumfelvétel a magyar állampolgárok számára csak a colombói nemzetközi
repülőtéren lehetséges. A nemzetközi repülőtéri tranzitálás vízummentes.
A rövid távú vízumok meghosszabbítását a colombói bevándorlási hivatal (Department of Immigration and Emigration Tel:
0094-11-5329000, 0094-11-5329444) végzi.
Hosszabb távú tervezett tartózkodás esetén is rövid távú vízumot kell kérvényezni és már Srí Lanká-n beadni a tartózkodási
engedély iránti kérelmet a Bevándorlási Hivatalhoz.
Valuta, pénzváltás:
Az ország hivatalos fizetőeszköze: Sri lankai rúpia (LKR). 1 SL rúpia kb.2 Ft) dollárért, euróért váltható. Visa és Mastercard nagyobb
üzletekben elfogadott. Pénzváltás bankokban, pénzváltó helyeken, szállodákban.
Időjárás/öltözködés:
Sri Lanka a trópusi monszun övbe tartozik. Az átlaghőmérséklet a sziget óceán parti sávján egész évben 27 C körül van, így
például a negomboi és a colomboi tartózkodás során nyárias viselet ajánlott (fürdőruha elsősorban). A sziget belsejében a
magassági különbségek miatt alacsonyabb a hőmérséklet. Ezért a trópusi éghajlaton kényelmesebb pamut, illetve
természetes anyagokból készült ruhadarabok mellett érdemes meleg ruhákat is vinni (záporok előfordulhatnak, ajánlatos
esőkabátot, esernyőt is csomagolni). A sigiriyai és a kandyi kirándulásokra réteges öltözködést, sportcipőt, illetve kényelmes
lábbelit ajánlunk. Ha a programban szerepel templomlátogatás, akkor férfiaknak ajánlott a hosszúnadrág, nőknek pedig a zárt
ruha. Hölgyek figyelmébe ajánlanánk, hogy a városban is kerülendő a rövid ruha viselete. Ne menjünk be buddhista
templomba fejfedőben és rövidnadrágban. A cipő levétele kötelező.
Egészségügyi előírások:
Kötelező védőoltás nincs. A helyi, minőségi egészségügyi ellátás meglehetősen költséges, ezért javasolt egészségügyi és
balesetbiztosítás kötése az utazás megkezdése előtt. Malária előfordul az ország egyes, elhagyatottabb részein
Ivóvíz:
A csapvíz fogyasztása nem ajánlott; boltokban, szállodában mindenhol kapható palackozott ívó,- és ásványvíz.
Ételek, italok:
Az éghajlatnak köszönhetően – elsősorban – az óceánparti részeken egész évben friss gyümölcsöt és zöldséget
fogyaszthatunk. A hús általában olcsó, és ami kihagyhatatlan: a mindenféle tengeri élőlényekből készített ételek.
Sri Lanka mindig is híres volt a teájáról, a helyiek egész nap fogyasztják.
Meg kell még kóstolni a kókusztejből készült üdítőket (thambili). .Telihold ünnepnapokon nem szolgálnak fel alkoholt
Nyelv:
Sri Lanka hivatalos nyelvei: szingaléz, tamil. Sri Lankán az emberek nagy része beszél angolul.
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Emberek, szokások, vallások:
A legutolsó adatok szerint a szigetországban 19 millió ember él. Ebből 74% szingaléz, 18% tamil, 8% mór és maláj. A
lakosság többsége (69.3%) buddhista; további jelentős vallások: hindu (15.5%), muzulmán (7.6%), keresztény (7.5%).
Szórakozási lehetőségek:
Minden Európában megszokott szórakozási lehetőség fellelhető Sri Lankán is: múzeumok, galériák, mozi, színház, éjszakai
bárok.
Fürdőzés:
A tengerparti részeken fontos az elővigyázatosság, mivel a tengerben való fürdőzés veszélyes is lehet. Gyakoriak a rejtett
áramlások és az erős hullámok. Javasolt a helyi szállodákkal, utazási irodákkal történő konzultáció. A nudista és a topless
fürdőzést kerüljék.
Helyi közlekedés/Autókölcsönzés:
A gyakori közúti ellenőrzés miatt az útlevélnek vagy egyéb személyazonosító okmánynak mindig kéznél kell lennie.
Közlekedés busszal: országos hálózat működik; költségei a legalacsonyabbak között szerepelnek a világban.
Közlekedés autóval: -autókölcsönzés: a legismertebb autókölcsönzők Sri Lankán is képviseltetik magukat.
Közlekedés taxival: minden nagyobb városban elérhető közlekedési mód. Könnyű felismerni a színükről: piros vagy sárga
színben pompáznak. A legtöbb taxisofőr ért angolul (országszerte ismert, beszélt nyelv), ezen a nyelven lehet alkudni vele
az árban; az alku elsősorban hosszú távú utazás megkezdésekor hasznos. Fellelhetőek még a háromkerekű járművek,
ezeknek a vezetői viszont nem valószínű, hogy beszélnek angolul. Az alku viszont itt is mûködõképes.
Sri Lanka nemzeti ünnepei:

Január 1.
Újév
Február 4.
Függetlenség Napja
Május 1.
Munka ünnepe
December 25. Karácsony
Minden hónapban a telihold napja is ünnep, ezek az ún. Poya napok. Bár ezek buddhista vallási ünnepek, egyben általános
munkaszüneti napok, csakúgy mint a hinduizmus és az iszlám hit ünnepei
Országképviselet:
R-Group International, 104 Nawala Road, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka
(+94-11) 258-9960, 258-9966
00-94-777382382
Tiszteletbeli konzul:
Rohan Nanayakkara
E-mail:
consulate@ronanair.com
Titkárság:
Ms. Nirmala Ogbebor
E-mail:
consulate@rgroup-intl.com
Honlap:
www.rgroup-intl.com

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
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