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

Sri Lanka - Colombo, Anuradhapura, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala P.N., Bentota.
(14 dies)
1 d'Agost, 2018 (Dimecres): BARCELONA o MADRID f DOHA
Sortida en vol de Qatar Airways amb destinació a Doha. Nit a bord.
2 d'Agost, 2018 (Dijous): DOHA f COLOMBO
Arribada a Doha de matinada. Connexió amb el vol a Colombo.
Arribada. Tràmits de duana i visat. Assistència en l'aeroport i
trasllat a l'Hotel (ocupació immediata). Temps lliure per descansar.
Esmorzar en un restaurant local. A la tarda visita de la ciutat de
Colombo. Sopar en un restaurant local. Allotjament.
3 d'Agost, 2018 (Divendres): COLOMBO f PINNAWELA
Sortida per carretera a Habarana. En ruta visita a l'orfenat
d'elefants de Pinnawela. Aquest centre va ser creat l'any 1975 amb
l'objectiu de ser un orfenat per a les cries d'elefant asiàtic que no
tinguessin rajada, per recuperar elefants amb problemes i per
ajudar a aquests animals a sobreviure. Continuació a Habarana.
Allotjament.
4 d'Agost, 2018 (Dissabte): HABARANA (Anuradhapura)
Pensió Completa. Dia complet d'excursió a Anuradhapura (Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO gràcies a les seves pintoresques
ruïnes), capital de Sri Lanka des del segle V a. C fins al segle X d. C,
on veurem les gegantesques Dagobas de Jethavana i Abhayagiri,
l'arbre sagrat Sri Maha Bodhi i les ruïnes del Palacio Brazen,
construït al segle II a. de C. Allotjament.
5 d'Agost, 2018 (Diumenge): HABARANA (Sigiriya & Polonnaruwa)
Pensió Completa. Al matí, excursió a la Roca del León de Sigiriya,
superba fortalesa construïda pel rei Kasyapa al segle V, amb els seus
frescs mundialment coneguts de les Donzelles Daurades. A la tarda,
visita de Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka als segles XI i XII,
podrem contemplar les ruïnes del Palau Real i les estàtues del Gal
Vihara amb els quatre grans Budas tallats en la roca granítica.
Allotjament.
6 d'Agost, 2018 (Dilluns): HABARANA f DAMBULLA f KANDY
Pensió Completa. Sortida cap a Kandy. En ruta visita de les coves de
Dambulla que al segle II a. de C. van ser transformades en temples
budistes. En total hi ha 5 coves amb 150 estàtues, destacant el
Buda Recolzat de 14 metres. Continuarem el nostre camí visitant el
jardí de les espècies en Matale. Arribada a Kandy. Al capvespre
visita al temple on es conserva com a relíquia una dent de Buda.
Allotjament.
7 d'Agost, 2018 (Dimarts): KANDY
Pensió Completa. Al matí visita de la ciutat de Kandy. A la tarda
visita als Reals Jardins botànics de Paradenyia que s'estenen per 67
hectàrees d'exquisida bellesa i alberga més de 4000 espècies de
flora, un paradís per als amants de la naturalesa. A la nit assistència
a un espectacle cultural de dansa per veure el popular ball Kandyan
amenitzat amb música de tambors. Allotjament.
8 d'Agost, 2018 (Dimecres): KANDY f TREN NANU OYA f NUWARA
ELIYA
Pensió Completa. Trasllat a l'estació de Kandy i sortida amb tren a
Nanu Oya. Arribada i trasllat a Nuwara Eliya. Visita d'una plantació
de te, on podrem veure els processos de selecció i processament.
Degustació de diferents classes de te. Allotjament.
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9 d'Agost, 2018 (Dijous): NUWARA ELIYA f P. N. YALA.
Pensió Completa. Sortida per carretera al Parc Nacional Yala,
situat en el sud-est de la illa. Aquest parc de 1.295 km2
d'extensió, limita al nord amb la Reserva d'Elefants de Lahugala.
La seva vegetació va de la jungla densa a zones obertes i rocoses,
les seves abundants llacunes i rius proporcionen l'aigua necessària
a la fauna que ho habita, sent especialment abundants els
elefants. Safari fotogràfic a la tarda. Allotjament en el Cinnamon
Wild Yala.
10 d'Agost, 2018 (Divendres): PN YALA.
Pensió Completa. Dia complet de safaris (matí i tarda).
Allotjament.
11 d'Agost, 2018 (Dissabte): P. N. YALA f GALLE f BENTOTA.
Pensió Completa. Sortida cap a Galle, ciutat colonial, on la
majoria dels edificis existents daten del període holandès. (1640).
Visita i trasllat a l'hotel situat a la platja. Allotjament.
12 i 13 d'Agost, 2018 (Diumenge i Dilluns): BENTOTA.
Pensió Completa. Dies lliures de relax. Allotjament.
14 d'Agost, 2018 (Dimarts): COLOMBO f DOHA f BARCELONA o
MADRID.
De matinada trasllat a l'aeroport i sortida en vol de Qatar Airways
amb destinació a Barcelona o Madrid, via Doha. Arribada.
Serveis Inclosos
- Bitllet d'avió de Qatar Airways en classe turista
- Assistència a l'aeroport
- Maleters
- Propines xofer i guia durant el tour
- Trasllats i visites privada a autocars amb aire condicionat i guia
de parla hispana
- Hotels indicats amb Esmorzar
- Pensió Completa començant per el sopar del dia 02 agost i
finalitzant amb el sopar del dia 13 d’agost
- Show cultural a Kandy
- Safari en Jeep a Yala
- Begudes de Benvinguda i tovalloletes refrescants en tots els
hotels
- 1 ampolla d'aigua mineral per persona i dia durant les excursions
- Acompanyant de l’organització
- Assegurança d'assistència i despeses de cancel·lació, cobertura
3.000 euros per persona (suplement segur cobertura 6.000 euros
per persona: 70 euros

Sortides

1 d’Agost

Preu

3.170€ +
320€ TAX

Serveis NO Inclosos
- Begudes i extres
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