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SRI LANKA De l'1 al 10 de novembre 

Viatge amb acomapañant des de Barcelona  
 

Sortida garanatida amb minim de 10 participants  
 
PREU PER  PERSONA   1590€ + 405 €  
tasses;  en habitacio doble  
Suplement individual : 425 €  
 
Dia 1- BARCELONA - COLOMBO 
Sortida des de  de Barcelona tràmit 
de facturació i embarcament amb la 
companyia  Turkish Airlines destinació Colo
mbo, via 
Istambul. Nit abordo amb càtering inclòs 
 
Dia 2è COLOMBO - BENTOTA 
Arribada a Sri 
Lanka, Tràmits d'aduana recollida d'equipat
ge,i  assistència del nostra guia local de 
parla hispana. Sortirem cap 
a Bentota (110 km / aprox. 2.has. 30 min) 
molt coneguda per la seva 
bonica platja amb cocoters i paisatges 
romàntics. És el lloc ideal per relaxar-
se després d'un llarg viatge Sopar i 
allotjament 
en l'hotel Centara Ceysands Resort &spa 4*
 Bentota (habitació superior) 
 
Dia 3è BENTOTA -GALLE -YALA 
Després d'esmorzar anirem cap 
a Yala (km /5 hrs aprox.) i en el camí visitarem Galle, ciutat principal de la costa que 
destaca per la seva fortalesa portuguesa i holandesa al bell mig de la ciutat. 
Després de visitar la fortalesa continuarem camí de Yala per fer el safari de Yala ( 
Ruhuna) National Park, famós per les grans manades i gran 
quantitat d'elefans, Lleopards; cérvols tacats de ceilan; sambhurs, cocodrils, 
mangostes, búfals, i molts altres animals. S'hi han registrat més de 130 
espècies d'ocells. Dinar en un restaurant local. Sopar i allotjament 
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a l'hotel Jetwig Yala 5* (hab. Superior) 
 
Dia 4º YALA - NUWARA ELIYA- RAMBODA- 
KANDY 
Esmorzar i sortida cap a 
Kandy ( 280 km/6hr.30 min) De 
c camí visitarem NuwaraEliya coneguda com la 
petita Anglaterra de Sri Lanka, és situada en un 
enclavament de muntanyes i valls, cascades i 
plantacions de té. Se suposa que és un dels llocs 
mes freds de l'illa però en realitat és com un dia 
de primavera anglesa encara que a la nit hi 
refresca força . Continuacio cap a Reboda, on 
visitarem les cataractes Dinar en un restaurant 
local. Sopar i allotjament a l'hotel Amaya Hills 4* 
a Kandy( hab. Superior) 
 
Dia 5è KANDY – PERADENIYA-PINNAWELA-
KANDY 
Esmorzar i sortida cap 
a l'orfelinat d'elefants de Pinnwela. 
De camí visitarem 
el jardí botànic de Peradeniya ( 49Km/1hr. Aporx) on  trobarem més de 5.000 
tipus d'arbres, gran varietat d' espècies de plantes i destacant 
la col·lació d'orquideas que s'hi troba. Després continuarem el camí cap 
a l'orfelinat d' elefants de Pinnawella. Dinar en un restaurant local. Retorn a Kandy, 
coneguda com a capital de eles muntanyes, on farem la visita  de la ciutat, plena de 
temples , monestirs i santuaris budistes i el Temple Sagrat de la Dent de 
Buda considerat la possessió més preuada de Sri Lanka. Sopar i allotjament 
a l'hotel Amaya Hills 4* de Kandy( Hab. Superior) 
 
Dia 6º KANDY- MATALE-AUKANA- DAMBULLA 
 
Esmorzar i sortida cap a Dambulla, visitant el Camí del jardí de les espèdies de 

Matale ( 80Km/2 has de cotxe) on 
farem 
un Tour explicatiu . Continuació i 
visita del Dambulla Cave Temple, 
declarat patrimoni de la 
humanitat  per la 
UNESCO, enorme roca d'uns 153 
m d'alçada , en les seves coves va 
protegir el Rey Walagama durant els 
seus 14 anys d'exili d' 
Anuradhupura. En recuperar 
el tron va construir el temple 
mes magnífic de l'illa. Dinar en un 
restaurant local. vista d' 

Aukana, estàtua de buda que data del segle V, de 14 m d'alçada. Continuació cap 
a Dambulla, sopar i allotjament a l'hotel Amaya Lake 4* Dambulla ( villa superior) 



 
Dia 7è DAMBULLA- SIGIRIYA-POLONNARUWA- DAMBULLA 
Esmorzar i sortida cap a Sigiriya (24 km/1 hr en cotxe) declarada patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO. Establerta el segle V com a Palau i Fortalesa és potser una 
de les meravelles més singulars i fantàstiques de l'illa. És també coneguda com la roca 
del Lleó a causa de l'enorme lleó que s'alça a l'entrada del palau i que és troba al cim 
de la roca de 121 m. També al cim s'hi troben els fonaments del palau reial. Dinar en 
un restaurant local. Continuació cap a Polonnaruwa.(68Km /2Hrs), un altre patrimoni 
de la humanitat declarat per l'UNESCOque fou capital de Sri Lanka des del segle XI al 
XIII i és un dels llocs més interessants de Sri lanka . Conté esplèndides i 
espectaculars estàtues, palaus, i monestirs. Retorn 
a l'hotel Amaya Lake 4*(vila superior).Sopar i allotjament. 
 
Dia 8è DAMBULLA- COLOMBO 
Esmorzar i sortida cap a Colombo (180Km/4 h). Dinar en un restaurant local. A la 
atarda farem el "City tour" per la ciutat, que inclou les seves principals botigues, el barri 
residencial de Cinnamon Garden, l'antiga fortalesa, el basar de Petha, la 
famosa mesquita de Dawatagahai l'antic hospital de les dues torres 
a Cinnamon Garden. També visitarem BMICH (t'he Banderanaike Memorial 
Internacional Confernce hall) i finalment la rèplica de Avukana Budha i la aplaça de 
l'independència. Sopar i allotjament al Jetwing Colombo Seven5* (de luxe rooms) 
 
Dia 9 COLOMBO – BARCELONA 
Esmorzar. Deixarem les habitacions 
abans de eles   i aprofitarem el dia per 
les últimes visites i compres. Dinar en 
un restaurant 
local. Trasllat a l'esroport internacional 
de Colombo(17 km/20 min) per sortir 
amb vol de la companyia Turkish, 
amb destinació a Barcelona 
(Via Istanbul). Nit abordo càtering inclò
s. 
 
Dia 10 Barcelona 
Arribada a 
Barcelona. Recollida d'equipatjes i fi del viatge. 
 
Vols previstos: 
 
BCN - IST : 01 NOV 2018 TK1856 18.20 h – 23.50 
IST – CMB: 02 NOV 2018 TK 730 02.40 h – 15.25 
CMB – IST 09 NOV 2018 TK 731 21.25 h - 06.25 
IST – BCN 10 NOV 2018 TK1853 08.50 H – 10.30 

 

El preu inclou 
.-*Bitllet d'avio classe turística de BCN- IST-CMB-IST-BCN taxes aèries a 5 
febrer 2018. 
*dies de viatge 7 nits d'allotjament en hotels especificats o similars 
.-*Allotjament en pensió completa, començant amb el sopar del segon dia i fins al dinar 
del dia 9 
.-* 7 Sopars 
.-* 7 dinars en restaurants locals 
.-* 15 minuts de missatge Ayurveda capilar en el Jardí de les espècies . 
 



.-* HOTELS PREVISTOS O SIMILARS: 
Bentota: Centara Ceysands Resort &spa 4* 
YALA: Jetwing Yala5* 
Kandy: Amarya Hils 4* 
Dambulla: Amaya lacke 4* 
Colombo: Jetwing Colombo seven5* 
.-* Trasllats , visites i excursions segons programa , en vehicle amb aire condicionat 
.-* Entrades als monuments 
.-* Guia de parla hispana desde el dia 2° fins al 9. 
.-* Acompanyant de l'organitzacio des de l'aeeroport de Barcelona 
.-* Impostos locals i taxes aplicats a dia d'avui . 
.-* Assegurança d'assitencia mèdica durant el viatge i assegurança e cancel·lació a 
contractar en el moment de la reserva 
 
EL preu no inclou 
 
*-Despeses personals com begudes, propines ( es recomana preveure 50 € per 
persona ) 
Visats (aproximadament 25 € ) , assegurasses , tintoreria, maleteres; taxa per foto en 
alguns monuments;.... 
*- Qualsevol altre servei que no hagi estat especificat com "inclòs" 


