
SRI LANKA
ODKRYJ SECRET SPOT



MANNAR -  
SECRET SPOT
Wyobraź sobie… 16 km płaskiej wody, równy i mocny wiatr zaraz 
obok twojego bungalowa. Z dala od miasta, od hałasu, jedynie w 
otoczeniu natury – tak możesz spędzić swoje wakacje! 
Gwarantujemy Ci jedne z najlepszych warunków do pływania i 
prawdziwy relax. Tam w końcu na prawdę odpoczniesz! A pomiędzy 
śniadaniem a sesją możesz ćwiczyć jogę, medytację lub wziąć masaż. 

Mannar to miejsce, jeszcze nieodkryte i trochę dzikie. Jest tam tylko 
jedna szkoła i camp, zapomnij o tłumach na wodzie. Półwysep 
zwany Mostem Adama oddziela laguny od morza, dzięki czemu 
mamy kilometry perfekcyjnie płaskiej wody oraz fale zaraz obok. 
Mannar to również ptasi rezerwat, można z werandy obserwować 
tysiące gatunków ptaków.



DLACZEGO  
SRI LANKA?

✓ Tam na prawdę odpoczniesz!! - Ekologiczne bungalowy z drewna posiadającymi 
wszelkie wygody. Prysznic pod gołym niebem w otoczeniu gwiazd? Bezcenne.

✓ Idealne warunki na kite!! - Tam pływając po płaskich lagunach przy równym wietrze 
zrobisz ogromny postęp, a jeśli chcesz skoczyć na fale, są zaraz obok:)

✓ Joga i medytacja! - Po udanej sesyjce joga rozluźni Twoje mięśnie i zrelaksuje. Kite i Joga to 
idealny zestawienie

✓ Wspaniała atmosfera - z dala od cywilizacji, telewizorów, komputerów i innych 
rozpraszaczy rodzą się wspaniałe znajomości i przyjaźnie:) 



SPOTY

Laguny z płaską i płytką wodą, fale i pewny wiatr. 

W Mannar możesz spodziewać się idealnych warunków do 
pływania na przeciwko campu, nigdzie nie trzeba jechać! 16 km 
lagun z płaską wodą, mocny i równy wiatr ( najlepsze warunki 
wiatrowe na Sri Lance) oraz fajne fale na oceanie. Łódka 
asekuracyjna jest w pogotowiu:) 

Mannar to fantastyczne miejsce na naukę. Możesz rozpocząć kurs 
lub kontynuować i zapisać się na Progress Camp.   



Eco bungalowy i prysznic pod gwiazdami! 

Ekologiczne bungalowy z drewna z jedynymi w swoim rodzaju, niezadaszonymi łazienkami (Bungalowy Lagoon 
View) posiadającymi wszelkie wygody: prysznic, umywalka, lustra, eko meble. Prysznic pod gołym niebem w 
otoczeniu gwiazd? Bezcenne. 

Wspólna jadalnia słynie z lokalnej, zdrowej, pełnej owoców i warzyw odżywczej kuchni z menu idealnie 
zbalansowanym pod kątem wzmożonego wysiłku fizycznego. Do tego bar serwujący przepyszne drinki po 
pływaniu i chill out space, gdzie możemy poleżeć na wygodnych pufach, poczytać książkę, bądź posłuchać 
muzyki na żywo. Baza odwiedzana jest przez ludzi, którzy kochają kite’a i lubią się integrować. To miejsce dające 
wiele możliwości do nawiązania nowych międzynarodowych znajomości. 

Bungalowy Deluxe 

Wyposażenie: łazienka z prysznicem i wc (zewnętrzna), 2, 3 lub 4 łóżka pojedyncze, widok na wodę. 

Bungalowy Garden View 

Wyposażenie: łazienka z prysznicem i wc (wewnętrzna), 2, 3 lub 4 łóżka pojedyncze, widok na ogród.

HOTEL



SZKOLENIA PODSTAWOWE



PROGRESS  
CAMP



CENA
TERMIN 1: 8–19.09.2018 

CENA: 

POKÓJ CENA / OS
BUNGALOW GARDEN 2 OS 5925

BUNGALOW GARDEN 3 OS 5805

BUNGALOW DELUXE 2 OS 6325

BUNGALOW DELUXE 3 OS 6125

Ceny mogą ulec zmianie ze względu na zmieniające się taryfy lotnicze i kursy walut.



LOT 1

PROPONOWANY LOT liniami QATAR 

WYLOT POWRÓT

8.09.2018 
21:25 Warszawa – 04:00 Doha 

9.09.2018 
07:35 Doha – 15:20 Colombo

19.09.2018 
03:15 Colombo – 05:50 Doha 

19.09.2018 
08:25 Doha – 13:25 Warszawa

Bilety kupowane są indywidualne za naszym pośrednictwem, podany lot jest lotem sugerowanym, w momencie rezerwacji 
dobieramy najlepsze połączenie 



CENA

TERMIN 2: 19.09–01.10.2018 

CENA: 

POKÓJ CENA / OS
BUNGALOW GARDEN 2 OS 6150

BUNGALOW GARDEN 3 OS 6015

BUNGALOW DELUXE 2 OS 6595

BUNGALOW DELUXE 3 OS 6375

Ceny mogą ulec zmianie ze względu na zmieniające się taryfy lotnicze i kursy walut.



LOT 2
PROPONOWANY LOT liniami QATAR 

WYLOT POWRÓT

19.09.2018 
18:05 Warszawa – 00:40 Doha 

20.09.2018 
02:10 Doha – 9:55 Colombo

1.10.2018 
03:15 Colombo – 05:50 Doha 

1.10.2018 
08:25 Doha – 13:25 Warszawa

Bilety kupowane są indywidualne za naszym pośrednictwem, podany lot jest lotem sugerowanym, w momencie rezerwacji 
dobieramy najlepsze połączenie 



W CENIE

CENA ZAWIERA:  
•     przelot samolotem rejsowym Qatar: Warszawa – Colombo –  

Warszawa 

•     bagaż sportowy 

•     opłaty lotniskowe 

•     transfer: lotnisko – Kalpitiya – lotnisko 

•     9 / 10 noclegów  w wybranym bungalow ( w zależności od 
terminu) 

•     pełne wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje (kawa, 
herbata, woda w cenie) 

•     codzienne transfery z miejsca zakwaterowania na laguny 

•     rescue boat na lagunie 

•     ubezpieczenie AXA uwzględniające amatorskie uprawianie sportu 

•     Pakiet Kite Care 

•     prywatna sesja zdjęciowa na kitesurfingu 

CENA NIE ZAWIERA:  

• obowiązkowej wizy 35 USD/os 

• szkoleń kitesurfingowych  

• wycieczek fakultatywnych 

• u b e z p i e c z e n i a o d r e z y g n a c j i 
(opcjonalnie/ koszt: 3% wartości 
imprezy) 



WAŻNE 
INFORMACJE

Język: syngaleski, tamilski, angielski 

Waluta: 1Rupia lankijska (LKR) = 0,03 PLN 

Strefa czasowa: Polska + 4,5h 

Paszport: paszport musi być ważny min 6 ms od daty wylotu ze Sri Lanki 

Wiza: wizę można wyrobić online lub na miejscu, kosztuje 35 USD 

Co zabrać: buty neopreone, krem z wysokim filtrem, środek na komary





KONTAKT

KONTAKT: 

SURF POINT 

Michał Karski 

+48 507 148 721 

Dorian Krzysztanek 

dorian@surfpoint.pl 

+48 504 198 691 


