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PERCURSO E NOITES POR CIDADE
ÍNDIA

Dambulla
2

SRI LANKA

1 Kandy

Colombo

1

1 Nuwara Eliya
1 Tissamaharama

Hikkaduwa ou 1
Bentota

PLANTAÇÃO DE CHÁ

DATAS DE SAÍDA

ou Yala

PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO A OUTUBRO 2019
ITINERÁRIO

DIAS

REFEIÇÕES

IN030

10

7

PREÇO DESDE

1.460

€

+ TAXAS DE AEROPORTO 420€ TOTAL 1.880€ (MÍN. 4 PAX)
1º DIA: LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Colombo, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite a bordo…
2º DIA: ... - COLOMBO MP
……Chegada*, formalidades aduaneiras e assistência pelo nosso
representante local. Breve visita panorâmica da cidade e transfer ao hotel. Jantar e alojamento.
*Nota importante: O voo deve chegar a Colombo entre as 5h e
as 9h da manhã.
3º DIA: COLOMBO - PINNAWALA - DAMBULLA MP
Pequeno-almoço. Pela manhã, partida para Pinnawala para visitar o famoso orfanato de elefantes. A visita ao local torna-se
fascinante ao permitir observar os elefantes bebés a serem alimentados por biberão e assistir ao banho de toda a manada no
rio. Continuação para Dambulla, no centro da ilha, muito conhecida pelas suas impressionantes grutas ricamente decoradas
com frescos e estátuas budistas. Resto de dia livre. Jantar no
hotel e alojamento em Dambulla, Sigiriya ou Habarana.
4º DIA: DAMBULLA (SIGIRIYA - POLONNARUWA) MP
Pequeno-almoço. Visita a Sigiriya, Património Cultural da Humanidade e um dos lugares mais míticos do Sri Lanka. À primeira vista, parece um rochedo denso e gigantesco mas encerra
no seu topo as ruínas de uma cidadela real que data do século
V. O acesso é feito por um portão em forma de leão talhado na
rocha, uma vez que Sigiriya significa, em cingalês, “Rochedo do
Leão”. Continuação através da floresta até à antiga cidade de
Polonnaruwa. Veja e admire as ruínas do Palácio Real e outros
edifícios e estruturas com destaque para o Gal Vihara – com
três magníficas estátuas de Buda em diferentes posturas: em
pé, sentado e reclinado –, o Salão das Audiências, o Banho de
Lótus e a estátua do Rei Parakramabahu. Regresso ao hotel.
Resto de dia livre. Jantar e alojamento em Dambula, Sigiriya
ou Habarana.
5º DIA: DAMBULLA - MATALE - KANDY MP
Pequeno-almoço. Partida para Matale com paragem em Nalanda Gedige, um antigo templo hinduísta construído entre os
séculos VIII e X e mais tarde usado pelos budistas. Continuação
de viagem e visita ao Templo de Kawarayama, uma bela construção do Rei Gajabahu, com um riquíssimo conjunto de esculturas e pinturas que representam o inferno. De seguida, visita
do Jardim de Especiarias de Matale. Descubra o fim terapêutico
que estas encontram na medicina tradicional e desfrute ainda
de uma massagem ayurvédica (10 minutos) nos jardins de Matale. Por último, partida até Kandy para assistir a um espetáculo
de danças cingalesas, a expressão artística, por excelência, das
tradições e folclore do país. Jantar e alojamento no hotel.
6º DIA: KANDY - PLANTAÇÃO DE CHÁ - NUWARA ELIYA MP
Pequeno-almoço. Visita aos pontos de maior interesse da maravilhosa cidade de Kandy. A cidade, considerada como Património da Humanidade, foi a capital do Reino de Kandy, o último
estado cingalês da ilha. Visita do Templo do Dente de Buda, a
maior atração da cidade. Admire, ainda, o palácio e os jardins
que fazem parte do mesmo complexo e o maravilhoso lago artificial contornado, na sua maior parte, pela cidade. Continuação
para uma plantação e fábrica de chá. Na plantação, poderá assistir a todo o processo de recolha e preparação do chá, saboreando uma chávena do verdadeiro chá de Ceilão, considerado
como um dos melhores do mundo. A viagem segue através dos
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campos ondulantes de plantações de chá até Nuwara Eliya (que
significa em cingalês “Cidade da Luz”), uma povoação típica
nas margens de um lago. De ambiente e aparência colonial, a
“Pequena Inglaterra” é um destinos favoritos de estrangeiros
e cingaleses. Nuwara Eliya possui também um dos melhores
campos de golfe da Ásia meridional e desempenha um papel
preponderante na indústria do chá a nível mundial. Jantar e alojamento no hotel em Nuwara Eliya.
7º DIA: NUWARA ELIYA - ELLA - BUDURUWAGALA - YALA TISSAMAHARAMA OU YALA MP
Pequeno-almoço. Partida para Ella através das encantadoras paisagens do Planalto Central, desfrutando de uma
panorâmica maravilhosa sobre a Cascata de Ravana. Continuação para Buduruwagala, um antigo templo budista
cujo nome significa “rochedo das escrituras budistas”. Finalmente, saída até ao Parque Nacional de Yala. Realização
de um pequeno safari de “jeep” num dos maiores parques
nacionais do Sri Lanka (2 a 3 horas de duração). Aqui terá a
possibilidade de observar elefantes, javalis, búfalos, leopardos, crocodilos e veados, para além de uma grande diversidade de aves. Jantar e alojamento em hotel na zona de
Tissamaharama ou Yala.
8º DIA: TISSAMAHARAMA OU YALA - WELIGAMA - GALLE HIKKADUWA OU BENTOTA MP
Pequeno-almoço. Partida ao longo da Costa do Índico até
Welligama. Paragem nesta cidade costeira para assistir às
técnicas peculiares desenvolvidas pelos pescadores locais.
Continuação até Galle. Esta cidade histórica, na costa sudeste do Sri Lanka, é o melhor exemplo de uma fortaleza
construída pelos portugueses, erigida durante os 153 anos
em que dominaram o país a que chamaram Ceilão. Visita
desta fortaleza, atualmente considerada pela UNESCO
como Património da Humanidade, onde poderá encontrar
ainda vários edifícios construídos pelos holandeses depois
de terem posto fim ao domínio português. Destaque para
a igreja com fachada tipicamente holandesa, o antigo hospital e a residência do governador. Ao domínio holandês
seguiu-se o britânico, o qual também deixou a sua marca
na arquitetura através de monumentos como a igreja anglicana e a mesquita de Meera. Continuação com destino ao
hotel, situado numa das praias localizadas na costa do Índico. Jantar e alojamento em hotel na respetiva localidade.
9º DIA: HIKKADUWA OU BENTOTA - COLOMBO - ... PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto internacional de Colombo para embarque em voo de
regresso à sua cidade de origem.
10º DIA: ... - LISBOA
Chegada e Fim dos nossos serviços.
NOITES EXTRA NA PRAIA - consulte-nos.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
ITINERÁRIO:

IN030

VOOS
HOTÉIS

STANDARD SUPERIOR

Preço Base Lisboa Mín.2 pax
Total com Taxas : 420
Preço Base Lisboa Mín.4 pax
Total com Taxas : 420
Supl. Quarto Individual
Supl. Pensão Completa

DELUXE

1525

1675

1945

2095

2280

1460

1615

1800

1880
225
95

1860

2035
305
95

2220
390
95

SUPLEMENTOS OBRIGATÓRIOS
DATAS

HOTEL

por quarto/noite

Pelwehera Village 3* DAMBULLA

15/7-31/8 : 10

Deer Park 4* GIRITHALE

1/3-30/4 : 30
1/3-30/4 : 45

Jetwing Lake 5* DAMBULLA

1/7-31/8 F.Perahera : 55 15/7-31/8 : 15

Senani 3* KANDY

1/7-31/8 Festival Perahera : 55

Randholee Resorts 4* KANDY

1/7-31/8 F. Perahera : 60 15/7-31/8 : 60

Golden Crown 5* KANDY

1/3-30/4 : 15

The Rain Tree 3* YALA

16/7-20/8 : 60

The Safari 4* YALA

1-31/3 : 50

Coco Beach Resort 3* WASKADUWA

1/3-30/4 : 50
16/7-31/8 : 50
1/9-31/10 : 45

Centara Ceysands 5* BENTOTA

SEGURO DE VIAGEM

INCLUÍDO

COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes.
Guia-Motorista em inglês.
(possibilidade de guia espanhol, preço sob consulta).
Preços não são válidos para épocas festivas ou eventos especiais.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do combustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, estão
sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida..

VISTO NÃO INCLUÍDO

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

A obtenção do pedido de visto está disponível online mediante um custo
de 30 USD (valor orientativo) por pessoa – www.eta.gov.lk
Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso.

SUPLEMENTOS AÉREOS
TK (V) 1/3-31/10

Saídas de Lisboa

Colombo

STANDARD
SUPERIOR 4* DELUXE 5*
3*/4*
Mirage Colombo Ozo Colombo
Kingsbury

Dambulla

Pelwehera Resort

Deer Park

Jetwing Lake

Senani

Randholee R.

Golden Crown

CIDADE

Kandy

BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível
conﬁrmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circuito,
será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em termos de horários
e preços e indicado o respetivo suplemento.

Nuwara Eliya
Yala
Bentota ou
Hikkaduwa

Heaven Seven
The Rain Tree
Thissamaharama

Jetwing St.Andrews Jetwing St.Andrews

The Safari

Thissamaharama

Jetwing Yala

Coco Royal Beach
Centara Ceysands Centara Ceysands
Waskaduwa
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