SRI LANKA 14DNI
Sri Lanka to jedna z najpiękniejszych wysp świata, pachnąca herbatą, wanilią oraz pieprzem. Podczas wycieczki zapoznamy się z historią Sri Lanki i jej
religią. Zobaczymy ruiny królewskich miast i pałaców, świątynie buddyjskie i niezliczoną ilość posągów Buddy. Będziemy podziwiać przepiękne ogrody, w
których kwitną orchidee oraz rosną gigantyczne, tropikalne drzewa. Na naszej trasie nie zabraknie również plantacji herbaty oraz cynamonu, z których
słynie wyspa. Na zakończenie wycieczki odpoczniemy na jednej z najwspanialszych plaż świata nad Oceanem Indyjskim.

3990 PLN + 1805 USD★

Najwygodniej 4+*/5*
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do All Inclusive podczas wypoczynku:
Dopłata do wysokiego sezonu:

1135 USD
270 USD
250 USD

Najtaniej 2*/3*
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:
Dopłata do All Inclusive podczas wypoczynku:

439 USD
110 USD
120 USD

Komfortowo 4*
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do All Inclusive podczas wypoczynku:
Dopłata do wysokiego sezonu:

3990 PLN + 1039 USD★

3990 PLN + 1329 USD★

525 USD
270 USD
360 USD

Ceny zawierają:
Przeloty Warszawa – Colombo – Warszawa via miasto europejskie i/lub
azjatyckie** - uzależnione od dostępności miejsc w najtańszej klasie
rezerwacyjnej
Zakwaterowanie w wybranych hotelach w standardowych pokojach 2-os
Wyżywienie 2 razy dziennie
Realizację programu
Transfery klimatyzowanym autem/busem
Bilety wstępu do wymienionych obiektów
Przewodnika lokalnego (jęz. ang.) - możliwość dopłaty do przewodnika z
j.polskim
Ubezpieczenie NW, KL, CP i bagaż
★

Ceny nie zawierają:
Wydatków własnych
Wiz i kosztów wizowania (30 USD + 5 USD)
Dopłaty do wysokiego sezonu w hotelach
Napojów do posiłków
Pozwolenia na filmowanie i robienie zdjęć
Ewentualnych dopłat paliwowych i opłat
lotniskowych

płatne w PLN wg kursu pieniądz-sprzedaż banku Raiffeisen z dnia ostatniej wpłaty

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Warszawa - Kolombo
Prosimy przybyć na lotnisko 2 godziny przed wylotem. Po odprawie biletowo – bagażowej przelot do Colombo.
Dzień 2
Kolombo
Przylot do Colombo, stolicy wyspy, w której na każdym kroku widać jej bogatą historię: zabytki brytyjskie, holenderskie sąsiadują z
buddyjskimi i hinduistycznymi świątyniami. Powitanie na lotnisku przez lokalnego przewodnika. Zwiedzanie, w trakcie którego
zobaczymy takie miejsca jak: Fort – dawne centrum brytyjskiej administracji, Cynamonowe Ogrody, ulicę Morza z jej warsztatami
złotników, bazar, na którym będziemy mieli okazję zakupić cejlońskie pamiątki, Świątynię Hinduską z kamiennymi płaskorzeźbami,
holenderski Kościół Wolfendhal z 1749 roku, Plac Niepodległości, i wiele innych. Kolacja i nocleg w hotelu.
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Dzień 3
Kolombo - Anuradapura - Dambulla
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie miasteczka Anuradapura, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym
dniu zobaczymy trzy starożytne świątynie: Ruvenweli, Jetawanarama i Thuparama, gdzie przechowuje się świętą relikwię – obojczyk
Buddy. Jedna z najbardziej znanych atrakcji w miasteczku to Święte Drzewo Bo, które Cejlończycy uważają za najstarsze drzewo na
świecie (zostało podobno zasadzone 2250 lat temu). Pod tym drzewem Budda dostąpił objawienia. Kolacja i nocleg.
Dzień 4
Dambulla – Sigiriya – Polonnaruwa – Dambulla
Śniadanie. Przejazd do Sigiriya. Miejscowość ta nazywana jest „Niebiańską Twierdzą” – jest to jedno z najwspanialszych miejsc na
wyspie, założone przez Króla Kashyapa w V w. n.e. Zobaczymy ruiny twierdzy oraz pałacu króla, które znajdują się na 180-metrowej
samotnej górze zwanej „Lwią Skałą”. W jej połowie zachowały się freski przedstawiające postaci kilkunastu pięknych kobiet. Następnie
zwiedzanie Polonnaruwa, stolicy Sri Lanki w XI i XII w. n.e. Zobaczymy tutaj pozostałości po imponujących budowlach wchodzących w
skład pałacu królewskiego oraz licznych klasztorów i świątyń buddyjskich. Zobaczymy również wspaniałe budowle Lankantilake,
Thuparama (najpiękniejszy ołtarz Buddy), Tivanka (wspaniały przykład fresków), Stupy: Rankot Vihara, Kiriwehera oraz skalny ołtarz Gal
Vihare z posągami Buddy. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień 5
Dambulla - Matale - Kandy
Po śniadaniu zwiedzimy 5 klasztorów buddyjskich wykutych w skale (I w. p.n.e.), w których znajduje się 150 posągów Buddy.
Kontynuacja drogi do Matale, gdzie czeka nas spacer po plantacji przypraw, podczas którego zobaczymy jak uprawia się cynamon, z
którego słynie wyspa. Zatrzymamy się też w wytwórni kolorowego batiku. Przyjazd do Kandy – określanej jako ''Święte Miasto'' lub ''Dom
Dalada Maligawa''. Zwiedzimy Świątynię Zęba, w której przechowuje się największą relikwię Sri Lanki – ząb Buddy. Udamy się na
również na bazar, zrobimy zakupy w centrum sztuki i rzemiosła oraz zobaczymy muzeum klejnotów i szlifiernię. Kolacja i nocleg.
Dzień 6
Kandy – Pinnawela – Kandy
Śniadanie. W miejscowości Pinnawella odwiedzimy „Sierociniec dla słoni”, który powstał w 1975 roku i był początkowo schronieniem dla
siedmiu słoni. Obecnie w tym miejscu przebywa ich około 40. W sierocińcu pierwszy słonik przyszedł na świat w 1984 roku. Opieką,
karmieniem i trenowaniem słoni zajmują się odpowiednio przeszkoleni wolontariusze. Będziemy mieli okazję towarzyszyć i przyjrzeć się z
bliska słoniom w trakcie ich codziennej kąpieli w rzece oraz podczas karmienia. Następnie odwiedzimy Królewski Ogród Botaniczny –
Peredeniya, który został założony w 1374 roku. Na terenie ogrodu będziemy mogli podziwiać ponad 5000 gatunków drzew, krzewów i
roślin. Powrót na kolację i nocleg do hotelu w Kandy.
Dzień 7
Kandy – Nuwara Eliya
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Nurwa Eliya - górskiej miejscowości wypoczynkowej. Znajduje się tu największa i najstarsza, powstała w
1824 roku, plantacja krzewów herbacianych na Sri Lance. Będziemy mieli okazję przyjrzeć się produkcji herbaty oraz degustować jej różne
gatunki. Spacer po mieście, pełnym kolonialnych budynków, które przywodzą na myśl angielską prowincję. Kolacja i nocleg.
Dzień 8
Nuwara Eliya - Kolombo
Po śniadaniu przejazd do Colombo. Popołudniu przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Popołudniu wypoczynek lub zakupy w mieście:
proponujemy wizytę w sklepie z herbatą i przekąskami Mlesna, Centrum Ceramicznym, czy Beverly Street – 24 godzinną galerię handlową
z ubraniami w Kollupitya.
Dzień 9
Kolombo - Wybrzeże
Śniadanie. Przejazd do hotelu nad brzegiem oceanu. Czas wolny na relaks. Kolacja i nocleg.
Dzień 10-13
Wybrzeże
Wypoczynek na pięknych plażach Sri Lanki.
Dzień 14
Wybrzeże – Kolombo – Warszawa
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko i wylot w kierunku Polski. Zakończenie imprezy.
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HOTELE

NAJTANIEJ 2*-3*
Uswetakeiyawa - Palm Village Hotel ***
Polonnaruwa - Mahanuge ***
Kandy - Kandy Hills ***
Nuwara Eliya - Oak Ray Summer Hills **

CLUB PALM BAY
www.clubpalmbay.com
Położenie: Hotel Club Palm Bay Marawila położony jest na 22 akrach tropikalnego azylu, w ustronnym miejscu, z dala od centrów
turystycznych. To raj z jednej strony otoczony głębokim granatowym oceanem, z drugiej zaś idylliczną tropikalną laguną. Dojście do plaży
drogą dojazdową do hotelu i dalej przez nieutwardzoną ulicę biegnącą wzdłuż plaży (odległość od recepcji ok. 100 m). Do lotniska w
Kolombo ok. 40 km.
Pokoje: 104 pokoje urządzone w typowym, lokalnym stylu, mieszczące się w bungalowach (każdy z 4 lub 8 kwaterami) usytuowane są na
terenie ogrodu lub z widokiem na lagunę. We wszystkich pokojach 2 łóżka pojedyncze, łazienka i WC, klimatyzacja, TV sat., radio,
telefon, sejf i balkon lub taras.
Do dyspozycji gości: sala fitness, squash, tenis - 2 ziemne korty tenisowe (oświetlenie za opłatą), tenis stołowy, aerobik w wodzie. Dla
dzieci - niewielki plac zabaw. Za opłatą: masaże, ayurveda, wypożyczalnia rowerów, stół do bilarda i snookera. 9-dołkowe treningowe pole
golfowe. Rozrywka: w ciągu dnia gimnastyka w wodzie. Cztery razy w tygodniu wieczorami muzyka na żywo. Raz w tygodniu występy
folklorystyczne z tańcem ognia (wymiennie, co dwa tygodnie). Klimatyzowana dyskoteka.
Wyżywienie All Inclusive: wyżywienie pełne (śniadania, obiady i kolacje), przynajmniej 2 razy w tygodniu bufety tematyczne, po
południu herbata/kawa i ciasto, przekąski, przekąska o północy, miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe (w godzinach 10.00-24.00,
nie obejmuje wina i szampana). Menu świąteczne i sylwestrowe za obowiązkową dopłatą.

KOMFORTOWO 4*
Wattala - Pegasus Reef Hotel ****
Dambulla - Amaya Lake ****
Kandy - Amaya Hills ****
Nuwara Eliya - Grand Hotel ****

EDEN RESORT
www.eden-resort-spa-beruwala-sri-lanka.en.ww.lk
Położenie: Eden Resort & Spa położony jest ok. 55 km na południe od Kolombo, 96 km od lotniska, w tropikalnym ogrodzie, przy
piaszczystej plaży ciągnącej się wzdłuż wybrzeża na przestrzeni wielu kilometrów. Obiekt całkowicie odnowiony i unowocześniony
wiosną 2004
Do dyspozycji gości: Recepcja; basen; 2 bary; 2 restauracje; kawiarnia; spa ( jacuzzi, sauna sucha i parowa, aromaterapia, masaże i zabiegi
lecznicze); 2 windy; pasaż handlowy; salon fryzjerski i kosmetyczny; pralnia; kącik internetowy; siatkówka plażowa, piłka wodna, aerobik,
tenis stołowy, lotki, masaże, karaoke, wieczory tematyczne i regularne występy "na żywo", sporty wodne dostępne w pobliskiej marinie
Confifi, hotelowe spa w otoczeniu bujnego ogrodu a ciszę przyjemnie mąci szum przelewającej się tu i ówdzie wody. Zabiegi mają na celu
przywrócenie równowagi nie tylko ciała, ale również umysłu i duszy.
Pokoje: 158 pokoi z widokiem na morze: klimatyzacja; minibar; radio; telefon; sejf; łazienka z wanną i prysznicem; suszarka do włosów;
telewizja satelitarna; kanał video i kanały muzyczne; balkon. Klienci maja możliwość rezerwacji (za dopłatą) pokoju typu superior, deluxe
lub suity. Elegancko urządzone pokoje Superior są wyposażone podobnie jak pokoje standardowe, ale mają dodatkowo komplet
wypoczynkowy, znajdują się na parterze i mają taras od strony basenu. Nieco większe pokoje typu deluxe znajduję się na parterze i mają
wydzieloną dodatkową przestrzeń dziennego pobytu. Suity są usytuowane na najwyższym piętrze, a goście mogą korzystać z oddzielnej
recepcji w ekskluzywnym lobby, obsługi kamerdynerskiej, sprzątania pokoju dwa razy dziennie, odtwarzacza DVD i ekspresu do kawy.
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NAJWYGODNIEJ 4*-5*
Colombo - Kingsburry Hotel ****+
Habarana - Cinnamon Lodge ****+
Kandy - Mahaweli Reach *****
Nuwara Eliya - Heritance Tea Factory *****

EDEN RESORT
www.eden-resort-spa-beruwala-sri-lanka.en.ww.lk
Położenie: Eden Resort & Spa położony jest ok. 55 km na południe od Kolombo, 96 km od lotniska, w tropikalnym ogrodzie, przy
piaszczystej plaży ciągnącej się wzdłuż wybrzeża na przestrzeni wielu kilometrów. Obiekt całkowicie odnowiony i unowocześniony
wiosną 2004
Do dyspozycji gości: Recepcja; basen; 2 bary; 2 restauracje; kawiarnia; spa ( jacuzzi, sauna sucha i parowa, aromaterapia, masaże i zabiegi
lecznicze); 2 windy; pasaż handlowy; salon fryzjerski i kosmetyczny; pralnia; kącik internetowy; siatkówka plażowa, piłka wodna, aerobik,
tenis stołowy, lotki, masaże, karaoke, wieczory tematyczne i regularne występy "na żywo", sporty wodne dostępne w pobliskiej marinie
Confifi, hotelowe spa w otoczeniu bujnego ogrodu a ciszę przyjemnie mąci szum przelewającej się tu i ówdzie wody. Zabiegi mają na celu
przywrócenie równowagi nie tylko ciała, ale również umysłu i duszy.
Pokoje: 158 pokoi z widokiem na morze: klimatyzacja; minibar; radio; telefon; sejf; łazienka z wanną i prysznicem; suszarka do włosów;
telewizja satelitarna; kanał video i kanały muzyczne; balkon. Klienci maja możliwość rezerwacji (za dopłatą) pokoju typu superior, deluxe
lub suity. Elegancko urządzone pokoje Superior są wyposażone podobnie jak pokoje standardowe, ale mają dodatkowo komplet
wypoczynkowy, znajdują się na parterze i mają taras od strony basenu. Nieco większe pokoje typu deluxe znajduję się na parterze i mają
wydzieloną dodatkową przestrzeń dziennego pobytu. Suity są usytuowane na najwyższym piętrze, a goście mogą korzystać z oddzielnej
recepcji w ekskluzywnym lobby, obsługi kamerdynerskiej, sprzątania pokoju dwa razy dziennie, odtwarzacza DVD i ekspresu do kawy.
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