SRI LANKA — królestwo herbaty, bujnej
przyrody i słoni
Cena: 11 800 PLN — DOWOLNE TERMINY

CENA OBEJMUJE:
Przelot międzynarodowy liniami rejsowymi Fly Dubai
Transfery lotniskowe
Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych
Śniadania
W Cinnamon Citadel oraz Cinnamon Bey —śniadania i kolacje
„Garlanding” w dniu przyjazdu (przywitanie kwiatami)
Butelkowaną wodę podczas całej wyprawy
Lokalnych przewodników angielskojęzycznych
Transport klimatyzowanym samochodem typu sedan z przewodnikiem
angielskojęzycznym
Program wyprawy
Koszt obowiązkowego specjalnego ubezpieczenia COVID-19 wystawianego na Sri Lance
Colombo City Tour
Anuradhapura City Tour
Aukana Budda
Wizytę w wiosce Habarana
Autentyczny lankijski lunch
Polonnaruwa City Tour
Świątynie w jaskini Dambulla
Twierdzę Sigiriya
Wizytę w Fabryce Herbaty i Plantacji Herbaty
Ogród przypraw Matale
Punkt widokowy Bahirawakandy
Wycieczkę po mieście Kandy
Świątynię Reliktu Zęba
Przejazd pociągiem Kandy – Nuwara Eliya
Nuwara Eliya City Tour
Ambuluwawa Tower

Most dziewięciu łuków i wodospad Ravana
Ella Gap
Dom Tranzytu słonia Udawalawe
Jeep safari w Parku Yala
Fort Gale
Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE OBEJMUJE:
Wizy na Sri Lankę (ok.35 USD/osoba)
Kosztu obowiązkowego testu PCR przed wylotem
Kosztów wycieczek opcjonalnych
Lunchów i kolacji
Napojów
Napiwków

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – Dubaj
Wylot na Sri Lankę przez Dubaj.
2. DZIEŃ: Port lotniczy Colombo – Negombo / śniadanie
Przylot do Colombo. Transfer do hotelu w Negombo (ok 20 min jazdy). Czas przeznaczony na
wypoczynek.
3. DZIEŃ: Negombo – Anuradhapura – Aukana – Sigirija / śniadanie
Śniadanie. Wyjazd do Anuradhapura (lista UNESCO) – stolicy królestwa Syngalezów IV w p.n.e
– X w n.e. W historii świata starożytnego była największym monastycznym miastem i przez
ponad 100 lat stanowiła najważniejszy ośrodek kultury. Dokonania architektoniczne
starożytnych Lankijczyków zachwycają do dnia dzisiejszego. Dalej przejazd do Aukana, gdzie
znajduje się jeden z najbardziej znanych obiektów turystycznych kraju, posąg stojącego
Buddy (wys. ponad 13 m), wykuty w skale w V w. w okresie panowania króla Dhatu-sena
(455–473 r.) Przejazd do hotelu w Sirigija.
4. DZIEŃ: Sigiriya – Habarana – Polannaruwa – Sirigija / śniadanie / lunch
Po śniadaniu zwiedzanie wioski w Habaranie i przejażdżka katamaranem. Następnie

autentyczny lankijski lunch. Popołudniowe zwiedzanie starożytnego miasta Polonnaruwa,
dawnej stolicy państwa Syngalezów (XII w). Zobaczymy pozostałości Pałacu Królewskiego,
Świątynię Siwy, okrągłą Świątynię Vatadage i olbrzymie posągi Buddy, wykute w granitowej
skale. Powrót do hotelu.
5. DZIEŃ: Sigiriya – Dambulla – Matale – Kandy / śniadanie / kolacja
Śniadanie. Po śniadaniu wejdziemy na skałę Sigiriya, na której znajdują się ruiny fortecy
zwanej „Fortecą w Niebie” lub „ Skałą Lwa”. Zobaczymy Pałac Króla Kassyapy. W połowie
skały zachowały się freski przedstawiające postacie pięknych kobiet. Po drodze wizyta w
Dambulla (lista UNESCO) – kompleksie skalnych jaskiń- świątyń buddyjskich z I w p.n.e. z
wykutym w skale Śpiącym Buddą. W drodze do Kandy zwiedzanie ogrodu przypraw Matale –
aromatyczny świat lankijskich przypraw. W trakcie wizyty spacer pośród pachnącej zieleni,
oglądając gałkę muszkatołową, pieprz, aloes, goździki, wanilię, cynamon, kakao, kurkumę i
inne popularne zioła. Przyjazd do hotelu.
6. DZIEŃ: Kandy / śniadanie / kolacja
Śniadanie. Udział w wycieczce po mieście Kandy z wejściem na punkt widokowy
Bahirawakanda. Następnie wycieczka do wieży Ambuluwawa – niezwykłej atrakcji Sri Lanki.
Po południu zwiedzanie świątyni zęba (najświętszy relikt kraju – ząb Buddy). Czas na
odpoczynek w hotelu otoczonym niezapomnianymi widokami.
Opcjonalnie: Zwiedzanie ogrodu botanicznego Perandeniya – 18 USD/osoba.
7. DZIEŃ: Kandy – Nuwara Eliya / śniadanie
Śniadanie. Przejazd na dworzec kolejowy i przejażdżka pociągiem do Nuwara Eliya wśród
malowniczych krajobrazów (ok 3,5h jazdy). Zwiedzanie miasta Nuwara Eliya z wizytą w Małej
Anglii.
8. DZIEŃ: Nuwara Eliya – Ella / śniadanie
Śniadanie. Zwiedzanie plantacji i fabryki herbaty. Transfer do czarującego miasteczka Ella (ok
2h jazdy). Zwiedzanie wodospadu Ravana i mostu dziewięcio łukowego. Zwiedzanie Ella Gap,
położonego pośród dżungli, niewielkich gór i dolin, wodospadów oraz plantacji herbaty.
Miasteczko ma radosną atmosferę oraz świetne kawiarnie i restauracje. Czas wolny na
spróbowanie przepysznego jedzenia i zimnego piwa w wybranej restauracji.
Opcjonalnie: Zjazd linowy tyrolka – 20 USD / osoba
9. DZIEŃ: Ella – Yala / śniadanie
Śniadanie. Transfer do Yala. Podczas przejazdu wizyta w Udawalawe w przejściowym domu
dla słoni.

10. DZIEŃ: Yala / śniadanie
Śniadanie. Wyjazd do Parku Narodowego YALA. Półdniowe safari jeepami po Parku YALA
(oﬁcjalna nazwa brzmi Park Narodowy Ruhunu). Jest to obszar z najbogatszą fauną i ﬂorą.
Spotkamy tu słonie, rożne gatunki małp, wspaniałe ptactwo i sporo lampartów. Po powrocie
czas na odpoczynek.
11. DZIEŃ: Yala – Beruwala / śniadanie / kolacja
Śniadanie. Transfer do hotelu 5* położonego przy plaży. Po południu zwiedzanie
ponadczasowej twierdzy w Galle i udział w pieszej wycieczce.
12. DZIEŃ: Beruwala / śniadanie / kolacja
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek na plaży bądź przy basenie.
13. DZIEŃ: Beruwala / śniadanie / kolacja
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek na plaży bądź przy basenie.
14. DZIEŃ: Beruwala – Colombo / śniadanie
Śniadanie. Powrót do Colombo. Następnie krótka wycieczka po Colombo ( pływający targ,
parlament, plac niepodległości, dawny szpital holenderski, czerwony meczet, park
viharamahadevi, pasaż handlowy). Czas na skosztowanie lokalnej ulicznej kuchni w pięknej
scenerii Oceanu Indyjskiego.
15. DZIEŃ: Colombo – Warszawa / śniadanie
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy.

