Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

SRI LANKA - LA GRAN ILLA DEL ÍNDIC - 15 DIES
Dia 1 Vol ciutat d'origen - Colombo
Presentació a l'aeroport a l'hora prevista i embarcament en el
vol amb destinació Colombo (connexions intermèdies). Nit a
bord.
Dia 2 Arribada a Colombo - Dambulla
Arribada a Colombo, recollida de l'equipatge i trobada amb el
nostre representant local. Trasllat a Dambulla. Arribada a l'hotel
i resta del dia lliure. Sopar i Allotjament.
Distància Colombo - Dambulla 150 kms - 3,30 hrs aprox.
Dia 3 Dambulla - Anuradhapura - Aukana - Dambulla
Esmorzar. Sortida cap a Anuradhapura, ciutat sagrada per al
budisme que al seu dia va ser la primera capital del país. Visita
de les restes arqueològiques i antics temples, que ens mostren
el passat històric de la illa. La ciutat de Anuradhapura va ser
declarada per la UNESCO, patrimoni de la humanitat.
A la tarda sortirem en direcció a Aukana per veure la colossal
estàtua de Buda -12 m. d'altura- esculpida en roca d'una sola
peça, al Segle V. Retorn a Dambulla, sopar i allotjament.
Da 4 Dambulla - Polonnaruwa - P. N. Mineriya - Dambulla
Després de l'esmorzar sortida cap a l'antiga ciutat de
Polonnaruwa, la qual va ser segona capital de Sri Lanka. Visita
dels antics palaus i jardins, i de les quatre figures monolítiques
de Buda esculpides a la roca i que formen el Gal Vihara, el
conjunt d'escultures més famós del país.
A la tarda sortirem cap al Parc Nacional d'Mineriya per efectuar
un safari en vehicles 4x4 i observar les grans bandades
d'elefants en el seu hàbitat natural.
Retorn a Dambulla, sopar i allotjament.
NOTA SOBRE EL SAFARI: Els elefants es van movent entre els
parcs de Kaudulla i el de Mineriya. Depenent l'època en què es
viatge, el safari s'efectuarà en un d'aquests dos parcs per tal de
poder veure les grans rajades.
Dia 5 -Dambulla - Fortalesa natural de Sigiriya - Dambulla
Esmorzar i sortida cap a Sigiriya.En Sigiriya, declarada també
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i establerta al segle V,
s'alça una de les més fantàstiques i singulars meravelles de l'illa,
el Palau-Fortalesa construït a la part alta del penyal de 285 m
d'alçada i coneguda com la roca del Lleó. Pujada al palau, des
d'on tindrem una panoràmica de 380º de l'illa.
Aquest palau va servir de fortalesa en el S.V al Rei Kasyapa, on
després d'assassinar al seu pare i autoproclamar rei, es va
refugiar per escapar de la venjança del seu germà, legítim
hereu al tron.
Retorn a Dambulla i resta del dia lliure. Sopar i allotjament.
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Dia 6 Dambulla - Kandy
Esmorzar. A prop de Dambulla, visitarem un conjunt de
petits temples esculpits dins d'antigues coves, on encara es
conserven alguns frescs i més de 150 estàtues de Buda a
mida natural.
Arribada a la ciutat de Kandy, darrera capital del regne
sinalés i conquerida pels britànics en 1815. Està ciutat es
encuentrea situada sobre cinc turons i a la vora d'un llac
artificial. Visitarem el temple de la Dent de Buda - Dalada
Maligawa -, on es diu que aquesta sagrada relíquia va arribar
a principis del Segle IV amagada en el pèl d'una princesa
índia.
Sopar i allotjament a l'hotel.
Distància Dambulla - Kandy 75 kms - 2,30 hrs aprox.
Dia 7 Kandy - Pinnawella (Orfanato d'elefants) Peradeniya - Kandy
Esmorzar. A l'hora prevista, sortida cap a Pinnawela per
efectuar la visita a un orfenat d'elefants que han estat
abandonats o ferits en les selves del país i on es cuiden fins
a la seva maduresa. A la tarda, ens dirigirem al més gran
Jardí Botànic de Sri Lanka a Peradeniya i on tindrem temps
suficient per passejar. aquest jardí, alberga una extensa
col·lecció d'arbres, plantes enfiladisses tropicals, bambús,
palmeres, orquídies, espècies i altres plantes, fins a un total
de 4.000 espècies diferents.
Retorn a l'hotel i resta del dia lliure. Sopar i allotjament.
Dia 8 Kandy
Esmorzar i dia lliure per conèixer aquesta fantàstica ciutat i
els seus voltants que ofereixen molt a veure, per exemple,
val la pena visitar els temples de Gampola situats als afores
de Kandy. Aquests temples del S.VII són un dels millors
exemples de l'arquitectura dravidiana de Sri Lanka seus
dissenys, frescos i escultures mostren una interessant
història sobre els ensenyaments i la vida de Buda o bé pujar
amb tuc-tuc fins el Buda del turó on des d'allà es pot tenir
una magnífica panoràmica de la ciutat de Kandy i el seu
llac. Sopar i allotjament.
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Dia 10 Nuwara Eliya (Caminada opcional World 's End) Bandarawella
Esmorzar. A primera hora, qui ho desitgi podrà efectuar una
caminada opcional, d'aproximadament unes 3 hores en les
plantacions del Parc Horton Plains i arribar fins al World 's End,
un impressionant penya-segat d'uns 880 m d'alçada. Finalitzada
la caminada, sortida cap a Bandarawella i visita del Temple de
Dowa, declarat Patrimoni de la humanitat per la UNESCO amb
2000 anys d'antiguitat i amb una estàtua de Buda de 12
esculpida a la mateixa roca però inacabada. Arribada a l'hotel i
resta del dia lliure. Sopar i allotjament
Dia 11 Bandarawella - Haputale (Caminada opcional a Lipton
Seat) - Platges de Tangalle
Esmorzar. Al matí, sortida cap a Haputale per efectuar una
caminada per la zona de les plantacions de te de Lipton Seat on
podrem gaudir del paisatge que ens envolta. Finalitzada la
caminada, sortida cap a les aïllades platges de Tangalle.
Arribada i resta del dia lliure per descansar o fer activitats.
Sopar i allotjament.
Distància Bandarawella - Haputale - Tangalle 150 kms - 3,30 hrs
aprox.
Dia 12 Platges de Tangalle
Dia lliure en règim de Mitja Pensió per gaudir d'aquestes
fantàstiques platges.
Dia 13 Platges de Tangalle - Port de Galle - Colombo
Esmorzar i sortida amb direcció a Colombo. Al llarg del camí
anirem efectuant diverses parades per la costa sud, on podrem
observar els típics pescadors xanquers, una tradicional forma
de pesca de la zona.
Arribada a Galle, un dels ports més emblemàtics de la ruta de
la seda amb reminiscències colonials presidides pel seu fort
holandès. Temps lliure per recórrer la ciutat i l'antic fort
holandès. A mitja tarda sortida cap a Colombo, arribada i
trasllat a l'hotel. Allotjament. Distància Tangalle - Galle Colombo 200 kms - 4 hores aprox.
Dia 14 Colombo - Vol de tornada a ciutat d’origen
Esmorzar. Dia lliure a la ciutat per poder passejar pels seus
carrers i / o aprofitar per poder fer les últimes compres. A
l'hora prevista trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada
a la ciutat d'origen.
Nit a bord.
Dia 15 Arribada a ciutat d'origen
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INCLOU
- Vols Barcelona • Colombo • Barcelona. Bitllet d'avió en classe turista reduïda de la Cia. Turkish
Airlines, amb restriccions i penalitzacions per canvis i / o cancel·lacions. Sense reemborsament una
vegada emesos els bitllets.
- Tots els trasllats a aeroports, hotels i estacions de tren.
- Transport per terra en vehicle amb aire condicionat amb conductor local
- Guia acompanyant de parla hispana durant tota la ruta
- Allotjament en hotels i resorts en base habitació doble. Detallats en l'apartat ALLOTJAMENTS
- Règim de Mitja Pensió tots els dies excepte la última nit a Colombo.
- Guia local especialitzat de parla anglesa per a les visites del Triangle Cultural amb entrada inclosa.
- Visites i excursions indicades a l'itinerari amb entrades incloses.
- Entrada al Parc Nacional d'Mineriya i safari en vehicle 4x4
- Aigua mineral embotellada.
- Propines
- Impostos i IVA en cas de ser aplicables.
- Assegurança d'assistència en viatge; veure condicions de la pòlissa. Opcionalment poden ampliar les
cobertures de despeses d'anul·lació; consulta
NO INCLOU
-

Menjars no especificats com inclosos. Begudes
Extres personals
Suplement d'entrada de càmeres i vídeos als temples.
Taxes locals d'entrada / sortida al país en cas d’existir
Visites i / o excursions opcionals
Qualsevol altre concepte no esmentat en l'apartat de serveis inclosos
Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i anul·lació (recomanat)

SORTIDES

PREU PER
PERSONA

18 JUN
2, 17, 29
JUL
2, 15 AGO
2, 16 SEP
2 OCT
4 NOV 2017

Grups de
6-9 :
2488,5€
Grups de
10-14:
2362,5€

TASES
AÈRIES

395 €
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