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Cód. 13506PR

SRI LANKA

●

● ▲

Nuwara Eliya

Ahungalla

●

Galle

PN Yala

Océano Índico

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículos com ar condicionado 
- 9 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 
quarto duplo standard com banheira e/ou ducha. 

- 9 cafés da manhã e 8 jantares (sem bebidas). 
- As visitas indicadas no itinerário com um guia de língua espan-
hola para todo o circuito em Sri Lanka e locais para as visitas 
(não se inclui assistência na estadia da praia). 

- Assistência e traslados em aeroportos. 
- Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Ahungalla: Heritance Ahungalla 4* - Yala: Cinnamon Wild 5* 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4* 
Kandy: Cinnamon Citadel 5* - Habarana: Cinnamon Lodge 4* 
Colombo: Fairway 4* 

Sri Lanka: 

Dia 1º Colombo 
• Quarta-feira 
Chegada a Colombo, capital da Sri 
Lanka. Alojamento no hotel.  

Dia 2º Colombo/ Ahungalla 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída por estrada para Ahungalla, 
localidade no sul da ilha, conhecida 
por suas tranquilas praias, onde 
poderemos praticar esportes aquáti-
cos. Tarde livre. Alojamento no hotel. 

Dia 3º Ahungalla /Galle/ Yala  
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã, saída em direção ao Par-
que Nacional de Yala. Pelo caminho 
visita do Forte de Galle, construído 
na época colonial e declarado patri-
mônio da Humanidade. Passearemos 
por suas estreitas ruas, junto às 
muralhas coladas ao mar, o farol e 
suas múltiplas galerias de arte. Conti-
nuação para Yala. À tarde visita do 
Parque Nacional de Yala, que conta 
com uma grande diversidade de 
fauna, lugar adequado para ver os 
três grandes animais de Sri Lanka, o 
Búfalo, o Leopardo e o Elefante, além 

de muitos outros animais selvagens. 
Alojamento no hotel. 

 Dia 4º Yala /Nuwara Eliya 
• Sábado • Café da manhã + jantar.  
Saída por estrada para Nuwara Eliya, 
conhecida por “a pequena Inglate-
rra” por causa da influencia vitoriana 
em seus edifícios. Encontra-se a 1884 
metros sobre o nível do mar, aos pés 
do Monte Pidurutagala, o pico mais 
alto de Sri Lanka. Visita de uma 
plantação de chá e de uma fábrica 
para ver o processo de produção. 
Alojamento no hotel. 

Dia 5º Nuwara Eliya/Kandy 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Saída para Kandy, à última capital 
dos reis de Sri Lanka. É uma pequena 
cidade sagrada as margens de um 
lago artificial com numerosos monas-
térios budistas. Foi declarado patri-
mônio da humanidade. Visitaremos 
o Templo do Dente, templo muito 
venerado, onde se conserva uma relí-
quia do Dente de Buda. Passeio pelo 
lago e o bazar. Tarde livre. Possibili-
dade de realizar as visitas do centro 

de artesanato e joias esculpidas. À 
noite assistiremos a um espetáculo 
folclórico com danças típicas de Sri 
Lanka. Alojamento no hotel.  

Dia 6º Kandy/Pinnawela/Kandy 
• Segunda-feira• Café da manhã + jantar. 
Durante a manhã saída para Pinna-
wela para visitar o Orfanato dos 
elefantes durante a hora do banho e 
da comida, uma das visitas mais 
famosas de Sri Lanka dada à impor-
tância deste animal no país. Pela 
tarde, visita do magnífico Jardim 
Botânico de Peradeniwa, com infini-
tas variedades de plantas exóticas. 
Regresso a Kandy e alojamento no 
hotel. 

Dia 7º Kandy/Matale/Dambulla/ 
Habarana 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Dambulla. Visita de uma 
plantação de especiarias em Matale 
onde se pode desfrutar de um pas-
seio pelo jardim e assistir a uma 
demonstração de culinária para 
entender o gosto e o aroma das 
especiarias. Também visitaremos 

ORFANATO DE ELEFANTES - PINNAWELA

SAÍDAS GARANTIDAS

PLUSPLUS IncluIndo

Show Cultural em Kandy + 
Almoço Tradicional  

em casa local

GRUTAS DE DAMBULLA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui vacinas, vistos, taxas de bilhetes e aero-
portos. Rogamos consultar detalhes. 

- Em algumas datas o tour se operará ao inverso mantendo 
sempre todo o conteúdo do programa. 

- Consultar requisito para visto entrada em Sri Lanka (35 USD). 
- El PN Yala não opera durante o mês de Setembro (se substitui-
rá pelo PN Bundala). 

- Algumas das praias não são praticáveis para esportes aquáticos. 
- Existe a possibilidade de ampliar a estadia na praia. Rogamos 
consultar. 

- A saída de Agosto coincide com Perahera (festival do nasci-
mento de Buda). Entrada não incluída. 

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ +  
8 JANTARES e 21 VISITAS

● Matale

●
Kandy

●

Habarana

●

Polonnaruwa

●
Pinnawela

●Sigiriya
●

Dambulla

Colombo ●

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.735 USD
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Suplementos 
Preço voo Madri/Colombo/Madri (sem taxas, aproximado) desde ............. Consultar 
Taxas de aeropoerto ...................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

DATAS DE SAÍDA (QUARTA-FEIRA)
Base Base Base 

6 pess. 4 pess. 2 pess.

2019 

Maio 1 e 15; Junho 5 e 12 1.735 1.910 2.815 

Junho 19 y 26 1.775 1.955 2.860 

Julho 3 y 17 2.065 2.240 3.190 

Julho 31; Agosto 7 e 28 2.085 2.260 4.005 

Setembro 4 e 18 1.775 1.955 2.860 

Outubro 2 e 16 1.975 2.155 3.050 

Novembro 6 e 20; Dezembro 4 e 18 2.090 2.270 4.010 

Dezembro 17 Consultar Consultar Consultar 

2020 

Janeiro 1 e 15; Fevereiro 5 e 19;
2.090 2.270 4.010

 
Março 4 

Supl. quarto individual...................................................................... 720 
Supl. quarto individual (2 Out 2019/30 Abr 2020) ................ Consultar

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

POLONNARUWA

ROCA DEL LEÓN - SIGIRIYA

uma fábrica de Batik, antiga arte de 
tingir tecidos. Continuação para as 
Covas de Dambulla do século I A.C. 
que serviram de refugio ao Rei Wala-
gamba durante os anos de seu exílio e 
que posteriormente foram transfor-
madas em templos budistas. No total 
há 5 covas com 150 budas, destacan-
do o Buda Recostado de 14 metros. 
Regresso ao hotel e alojamento. 

Dia 8º Habarana/Sigiriya/ 
Polonnaruwa/Habarana 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita da Rocha do Leão de Sigiriya, 
uma das visitas mais famosas de Sri 
Lanka, declarada Patrimônio da 
UNESCO, uma formidável fortaleza 
construída pelo rei Kasyapa no  sécu-
lo V e que alberga os afrescos mun-
dialmente conhecido das “Donzelas 
Douradas” com  mas de 2000 anos 
de antiguidade. À tarde visita de 

Polonnaruwa, declarado Patrimônio 
da Humanidade, a segunda capital 
de Sri Lanka nos séculos XI e XII onde 
veremos as ruínas do Palácio Real 
com o Salão de Audiências e a Gal 
Vihar. 

Dia 9º Habarana/Colombo  
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
De manhã cedo visita do pequeno 
povoado de Hiriwadunna, onde 
daremos um passeio em carro de bois 
e visitaremos uma plantação de 
bananas. Na continuação breve pas-
seio em Oruwa (embarcação tradi-
cional). Continuação para Colombo. 
Alojamento no hotel. 

Dia 10º Colombo 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Visita panorâmica de Colombo com 
possibilidade de comprar os últimos 
presentes. Na hora indicada traslado 
ao aeroporto. 


