SRI LANKA NA WAKACJE
Termin 25.06-06.07.2019 (12 dni)

GŁÓWNE ATRAKCJE WYJAZDU
•

Historia starożytnej Sri Lanki i unikalne zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO – Polonaruwa, Sigiriya, Dambulla, Kandy

•

Zwiedzanie plantacji herbat w Nuwara Eliya

•

Cudowne widoki podczas podróży pociągiem wśród pól herbacianych

•

Wizyta w Pinnawala, gdzie mieszkają słonie

•

Przepiękne piaszczyste plaże Waskaduwa

•

Komfortowe hotele i resort na wybrzeżu Sri Lanki
Program wyprawy

Dzień 1 (25.06.2019) Warszawa – Colombo
Spotkanie Uczestników na lotnisku Okęcie z przedstawicielem biura. Powitanie i zapoznanie grupy.
Rozpoczęcie odprawy paszportowo-bagażowej.
Przelot na Sri Lankę, lotnisko w Colombo
Dzień 2 (26.06.2019) Colombo (-,-,-)
Po wylądowaniu i przywitaniu z lokalnym przewodnikiem przejazd do hotelu, aby wypocząć po podróży.
Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.

Dzień 3 (27.06.2019) Colombo – Pinnawala - Dambulla - Sigiriya (B,-,-)
Po śniadaniu wyruszymy w drogę do Sigiriya.
Podczas podróży odwiedzimy Pinnawala sierociniec dla porzuconych słoni. Będziemy świadkami ich kąpieli
w rzece Ma Oya. Kolejnym przystankiem na drodze będzie świątynia Dambulla Rock, gdzie w skale
ukrytych jest 5 jaskiniowych świątyń poświęconych życiu Buddy.
Odkryto tu jedne z najbardziej unikalnych rysunków przedstawiających sceny z historii wyspy i wspaniale
zachowanych posągów przedstawiających Buddę. Doskonale eksponowane malowidła ścienne otacza 150
posągów Buddy. Po zameldowaniu w hotelu kolacja i czas wolny.
Dzień 4 (28.06.2019) Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya (B,-,-)
Po śniadaniu, przejedziemy do Polonnaruwa.
Polonnaruwa, to była stolica Sri Lanki po upadku królestwa Anuradhapura. W tym czasie, Sri Lanka stała się
znana jako spichlerzem Orientu. Podczas spaceru po starożytnym mieście można podziwiać wiele ruin
zamków królewskich i świątyń buddyjskich: Royal Palace Group, Quadrangle, Polonnaruwa Vatadage,
(okrągły dom relikt), Shiva Devale (świątynia hinduska), Alahana Pirivena, Rankot Vihara, Lankatilake, Kiri
Vihara, Gal Vihara, Potugal Vihara.
Lunch. Po odpoczynku udamy się na zwiedzanie Sigiriya Rock Fortress, gdzie zobaczymy jeden z cudów Sri
Lanki: Rock Sigiriya wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sigiriya Rock była kiedyś
starożytnym zamkiem wykorzystywany zarówno, jako pałac i twierdza i została stworzona przez wielkiego
króla Kaśyapy. 180 metrowa skała to ogromna bryła magmy - pozostałość po dawno wygasłym i zapadniętym
wulkanie. Położona na względnie płaskiej wyżynie jest widoczna z odległości wielu kilometrów.
Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Kolacja i nocleg.

Dzień 5 (29.06.2019) Sigiriya - Matale - Kandy (B,-,-)
Po śniadaniu wyruszymy w dalsza drogę, tym razem kierując się na południe.
W drodze do Kandy zwiedzimy świątynie Aluvihara Rock Cave Temple buddyjski klasztor, którego historia
sięga III w.p.n.e. oraz hinduską świątynię Matale Sri Muttu Mariyamman. Towarzyszyć nam będą piękne
widoki, wioski, pola ryżowe i herbaciane. Będzie możliwość zatrzymywać się na lokalnych bazarach i

targach. Leżące pośród wzgórz, Kandy to ostatnia stolica starożytnych królów Sri Lanki. Będąc drugim
największym miastem na Sri Lance słynnie również z wielkiej urody i jest kolejnym miejscem z siedmiu na
liście UNESCO w tym kraju. Z jego bujną przyrodą, malowniczymi jeziorami, najdłuższą rzeką w kraju nie
zapominając o mglistych górach, Kandy skutecznie hipnotyzuje i zaskakuje każdego zwiedzającego. Miasto
położone jest malowniczo na wzgórzach wokół jeziora Kandy, nad brzegiem którego znajduje się jedno z
najbardziej znanych miejsc na Sri Lance – Świątynia Zęba (lista UNESCO), najważniejsza świątynia
buddyjska na wyspie z relikwią Zęba Buddy.
Zakwaterowanie w hotelu.

Dzień 6 (30.06.2019) Kandy - Plantacje Herbaty - Nuwara Eliya (B,-,-)
Po śniadaniu udamy się na dworzec kolejowy skąd przejedziemy pociągiem widokowym do Nuwara Eliya.
Nuwara Eliya (City Lights), to miejsce obdarzone zdrowym klimatem, przepięknymi widokami dolin, łąk,
gór i zieleni, otoczony wzgórzami i plantacjami herbat. Miasto Nuwara Eliya cieszy się wiosenną pogodą
przez cały rok. Jest znany także jako "Mała Anglia", która była ulubionym miejscem Brytyjczyków. Stara
Poczta , czerwona cegła, dworki, 18-dołkowe pole golfowe, konny tor wyścigowy, itp., przypominają
"kolonialną Anglię". Sri Lanka słynie z turystyki i z herbaty. To wspaniałe plantacje gdzie spektakularne
tereny pokryte zielonymi tarasami zachwycają wszystkimi odcieniami zieleni. To tu zwiedzimy fabrykę
produkującą najlepszą herbatę i będziemy obserwować proces jej produkcji oraz dowiemy się więcej o
kultywowanej tradycji uprawy.
Kolacja i nocleg.
Dzień 7 (01.07.2019) Nuwara Eliya - wybrzeże (B,-,-)
Tego dnia zakończymy zwiedzanie wyspy i udamy się do komfortowego resortu nad brzegiem morza.
Po śniadaniu, przejdziemy na wybrzeże, gdzie spędzimy kolejne relaksujące dni.
Kolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 8-11 (02-05.07.2019) Relaks (B,-,-)
Cztery kolejne dni to odpoczynek, relaks na przepięknych plażach Sri Lanki oraz korzystanie z bogactw
tutejszej medycyny naturalnej. Polecamy masaże i zabiegi medycyny naturalnej Ayurvedy.
Podczas dni spędzonych w resorcie będzie można korzystać z wielu atrakcji hotelu i okolic, m in.
• Zabiegi i masaże
• Yoga, medytacja
• Przepiękne plaże, spacery i relaks
Dzień 12 (06.07.2019) COLOMBO – POWRÓT (B,-,-)
Dzisiejszego dnia opuszczamy wybrzeże i przejeżdżamy do Colombo skąd wylecimy do kraju.
Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa i wylot do Polski.
Zakończenie wyjazdu

Cena wyjazdu dla grupy 8- 12 osób
1.000PLN + 1.350 USD + przelot (ok. 3.000PLN)/osoba
Cena zawiera:
- Zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2 osobowych
- Zwiedzanie według programu
- Sigiriya Rock Fortress
- Polonnaruwa Ancient City
- Dambulla Cave Temple
- Kandy Świątynia relikwii zęba
- Wizyta w sierocińcu dla słoni w Pinnawalla
- Wyżywienie : śniadania
- Prywatny klimatyzowany transport na całej trasie wyjazdu
- Anglojęzyczny przewodnik na całej trasie wyjazdu
- Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
- Opieka polskiego pilota na całej trasie wyjazdu
- Serwis i organizacja wyjazdu
Cena nie zawiera:
- przelotu na trasie Warszawa - Colombo - Warszawa ( ok 3.000 PLN)
- biletów wstępu – ok. 160 USD
- wyżywienia nie wymienionego w programie
- wizy na Sri Lankę ( 40 USD )
- wydatków własnych, napiwków (25 USD)
*wyżywienie B- breakfast (śniadanie), L – lunch , D – dinner (kolacja)
**kolejność zwiedzania może ulec zmianie, pierwszy i ostatni dzień zostanie doprecyzowany do godzin wylotu
***zakończenie programu następuje z chwilą stawienia się na lotnisko w Colombo.

