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SRI LANKA

1.916€DESDE

PARTIDAS:
01 Novembro

a 31 Outubro 2020
PREÇO POR PESSOA 

10 DIAS / 7 NOITES
Mínimo: 02 Participantes

VISTO OBRIGATÓRIO

HOTEL ÉPOCAS TRIPLO

MMM

DUPLO

MM

SINGLE

M

Categoria Superior 01 Nov a 14 Jul

15 Jul a 22 Jul

23 Jul a 31 Ago

01 Set a 31 Out 2020

€ 1.827,00

€ 1.930,00

€ 1.986,00

€ 1.827,00

€ 1.916,00

€ 2.031,00

€ 2.075,00

€ 1.916,00

€ 2.193,00

€ 2.399,00

€ 2.511,00

€ 2.193,00

Categoria Deluxe 01 Nov a 14 Jul

15 Jul a 22 Jul

23 Jul a 31 Ago

01 Set a 31 Out 2020

€ 1.939,00

€ 1.998,00

€ 2.104,00

€ 1.939,00

€ 2.022,00

€ 2.081,00

€ 2.187,00

€ 2.022,00

€ 2.405,00

€ 2.523,00

€ 2.735,00

€ 2.405,00

Página 1/3

A PÉROLA DO OCEANO ÍNDICO

Inclui

— Passagem aérea, voos Turkish Airlines em classe turística (classe P), para o percurso  Lisboa/Colombo/Lisboa , com 

direito ao transporte de 25Kg de bagagem (por pessoa e por volume). Circuito de 8dias/7 noites no Sri Lanka, conforme 

referido no itinerário, acompanhado por guia/condutor falando inglês, com estada nos hoteis indicados e em regime 

de meia pensão. Assistência local pelo nosso representante. Seguro Multiviagens. Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível, no valor de € 432,00 sujeitas a alteração até data de emissão, ou do itinerário da viagem.

Não Inclui 

— Quaisquer outros serviços não mencionados. Bebidas às refeições.(excepto no regime de TI). Gratificações. 

Visto de entrada no Sri Lanka (www.eta.gov.lk)

Suplementos Tarifa Aérea:
Voos Turkish Airlines partida Lisboa -
Classe “V” - € 55,00
Classe “L” - € 123,00
Notas:
Partidas de Lisboa e Porto 
23 Dez a 09 Jan e 02 a 13 Abr - Classe minima “V”
30 Jun a 15 Set - Classe miníma “L”

Hoteis Previstos:
Categoria Superior:
Dambulla - Amaya Lake 
Kandy - Amaya Hills  
Nuwara Eliya - Jetwing St.
Yala - Ekho Safari
Bentota ou Beruwala - Avani Bentota
Colombo - Ozo Colombo

Categoria Deluxe:
Dambulla - Jetwing Lake 
Kandy - Golden Crown 
Nuwara Eliya - Araliya Green Hills 
Yala - Jatwing Yala
Bentota ou Beruwala - Cinnamon Bey 
Colombo - Cinnamon Lakeside 



RNAVT N. 2859 / NIPC: 509384315

1º Dia  –  Porto ou Lisboa / Istambul / Colombo
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora 
prevista para a partida. Formalidades de embarque e 
partida com destino a  Istambul. Mudança de avião e 
continuação da viagem com destino a Colombo. Refeição a 
bordo.

2º Dia  –  Colombo/ Dambulla  
Chegada pelas. Assistência e partida para Dambulla, 
atravessando os bosques de coqueiros e seguidos da região 
dos lagos. Visita ao Templo da Gruta da Rocha, uma vasta 
massa rochosa em cujas grutas se abrigou o rei Walagamba 
durante seus 14 anos de exílio de Anuradhapura e quuando 
ele recuperou o trono, construiu o mais magnífico dos 
Templos Rochosos encontrados na Ilha. Na primeira 
caverna, há uma imagem reclinada do Buda, de 47 pés 
de comprimento, recortado na rocha. Há imagens de 
divindades associadas ao budismo ao redor. Os frescos 
nas paredes e no tecto são os mais antigos,   pintados no 
período Kandy Na Segunda Caverna, a melhor e a maior de 
todas, existem 150 estátuas em tamanho natural do Buda 
em várias posturas, com poucas estátuas de deuses e reis. 
O tecto também é coberto de frescos que retratam cenas 
da vida de Buba e do povo co Ceilão. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento.

3º Dia  – Dambulla /Polonnaruwa  - Sigiriya / Dambulla
Após o pequeno-almoço, saída para Polonnaruwa,  a 
segunda capital do Sri Lanka construída no s seculos  XI 
e XII  e que é um patrimônio mundial. Aqui  pode ver as 
ruínas do Palácio Real, o Gal Viharaya, com e 4 esplêndidas 
estátuas do Buda nas posturas ‘vertical’, ‘sedentária’ 
e ‘reclinada’ esculpidas na rocha : Visita o Auditório , 
o balnerio Lotus,  a estátua do rei Parakramabahu, e 
o Parakrama Samudraya - um lago construído pelo rei 
Parakramabahu , há também monumentos de locais de 
culto famosos, como o Templo de Shiva, o Lankathilake, 
o Watadage, o Galpotha, o Kiri Vehera e os restos de 
um antigo Templo da Relíquia do Dente. De tarde visita 
ao Rochedo de Sigiriya, que serviu de fortaleza ao rei 
Kaksapya no séc. V. Na sua parte oeste podem-se admirar 
os famosos frescos, conhecidos como “Donzelas de 

Sigiriya”..  Regresso ao hotel. Jantar  e alojamento

4º Dia  – Dambulla / Matale / Kandy
Pequeno almoço e partida Kandy, visitando em Matale, 
um jardim de especiarias.  Visita de Kandy, “Patrimônio 
da Humanidade”. Foi a última fortaleza dos reis 
cingaleses durante o domínio português, holandês e 
britânico e finalmente cedida aos britânicos em 1815. 
Para os budistas do Sri Lanka e do mundo, Kandy é 
um dos locais mais sagrados, pois é o lar do “Dalada 
Maligawa” - Templo da Relíquia do Dente Sagrado do 
Senhor Buda. Por perto estão os restos do Palácio Real 
(Maha Wasala), Palle Wasala - onde as rainhas ficaram 
- agora usadas para o Museu Nacional, Meda Wasala, 
onde outros parentes próximos moravam, Audience Hall, 
Natha Devala e Vishnu Devala. O Pavilhão dos Banhos 
(Ulpenge) fica à beira do lago e no centro do lago fica 
a ilha chamada “Kiri samudraya”  usada pelos reis como 
casa de veraneio. Hoje é o centro do budismo, artes, 
artesanato, dança, música e cultura. Depois da visita da 
cidade destaque para o Dalada Maligawa, o Templo do 
Dente, onde se conserva uma relíquia do dente de Buda. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
5º Dia   – Kandy / Ramboda Falls antação de chá / 
Nuwara Eliya
Pequeno almoço. Saída para Nuwara Eliya  com paragem 
numa plantação de chá e uma fábrica de chá, onde o 
melhor chá do mundo é produzido e prove uma xícara 
de chá puro de Ceilão. Viagem para Nuwara Eliya, que 
devido ao seu clima de montanha e cenário, é  mais 
popular resort de colina. Nuwara Eliya é também 
o coração do país do chá do Sri Lanka produzindo 
uma parte significativa do melhor chá do mundo. Sri 
Pidurutalagal - a montanha mais alta de Lanka (8282 
pés)  e também tem um dos melhores campos de golfe 
de 18 buracos do sul da Ásia. Jantar e alojamento.
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6º Dia - Nuwara Eliya /Tissamaharama  - Yala
Pequeno almoço e saída para Yala  com paragem no 
percurso  em Ella Gap  e nas cataratas de Ravana 
De tarde Jeep safari no Parque Nacional de Yala. O Parque 
Nacional de Yala  tem aproximadamente
1.259 km2  e é o maior parque nacional do Sri Lanka, 
localizado no canto sudeste da ilha e tem a vantagem 
adicional de um cenário único sobre o oceano. O parque é 
o lar de elefantes , javalis  e búfalos selvagens,, leopardos, 
ursos, veados e crocodilos bem como grandes bandos 
migratórios e indígenas de 
Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia – Yala / Bentota ou Beruwala
Pequeno almoço e saída para Bentota ou Beruwala
Resto do dia livre. Jantar e alojamento no hiotel 

8º Dia –  Bentota ou Beruwala / Colombo
Pequeno almoço e saída para Colombo e girode 
orientação pela cidade,  a maior do país, onde se 
misturam várias etnias para dar origem a uma vibrante 
capital que vai mudando com o desenvolvimento, 
misturando os arranha-céus com o charme dos antigos 
edifícios, como a Torre do Relógio com mais de cem anos 
e as antigas residências coloniais britânicas,  o Bazar 
Pettah, Templo Hindu e Tempo Budista e o Bandaranaike 
Memorial International Conference Hall (BMICH), 
oferecido pela Republica Popular da China. Jantar e 
alojamento no hotel.

9º Dia  – Colombo / Istambul
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar 
localmente, transporte  ao aeroporto. Formalidades de 
embarque e viagem para Istambul. Noite a bordo
 
10º Dia  – Istambul/Lisboa ou Porto
Partida com destino a Lisboa  ou Porto.
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