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Vols Previstos

BARCELONA - COLOMBO                   19 ABRIL
COLOMBO - BARCELONA                   28 ABRIL

Platges interminables, ruïnes majestuoses, gent hospitalària,
elefants, onades de tub, preus econòmics, trenets, el famós te
i una saborosa gastronomia descriuen Sri Lanka.
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DIA 21. BENTOTA - GALLE - YALA

Després de l'esmorzar ens dirigirem a YALA (180 km) i de camí, visitarem
Gallei la seva Fortalesa, principal ciutat de la costa sud on destaca l'antiga
fortalesa portuguesa i holandesa que es troba al centre de la ciutat.
Després de la visita de la fortalesa, continuarem cap a Yala per realitzar
el safari a Yala (Ruhuna) National Park, famós per la gran quantitat
d'elefants, lleopards, cérvols, Sambhur, cocodrils, mangosta, búfals i
molts altres animals. S'han registrat més de 130 espècies d'ocells.
Dinar al Restaurant Local.
Sopar i allotjament a l'hotel Jetwing Yala 5 *.

DIA 20. COLOMBO - BENTOTA

Arribada a Sri Lanka, tràmits de duana, recollida d'equipatges i
assistència del nostre guia local de parla hispana. Sortirem cap a Bentota
(110 km), molt coneguda per la seva bonica platja vorejada de palmeres
de coco i paisatges romàntics. És un lloc ideal per relaxar-se després d'un
llarg viatge.  Esmorzar, sopar i allotjament a l'hotel Centara Ceysands
Resort & Spa,  4 * Bentota o similar

DIA 19.  BARCELONA – COLOMBO 

Trasllat a l'aeroport de Barcelona des del Museu de Badalona. Tràmits de
facturació i embarcament amb destí Colombo. Nit a bord amb càtering
inclòs.

DIA 22. YALA - NUWARA ELIYA - RAMBODA KANDY

Esmorzar i sortida cap a Kandy (280 km). De camí visitarem Nuwara
Eliya, coneguda com la petita Anglaterra de Sri Lanka. Es troba en un
escenari preciós de muntanyes, valls, cascades i plantacions de te. Se
suposa que és un dels llocs més freds de l'illa, però en realitat és com
un dia de primavera anglès, encara que refresca bastant a la nit.
Continuació cap a Ramboda, on visitarem les cascades. 
Dinaren un restaurant local.
Sopar i allotjament a l'hotel Amaya Hills 4 * a Kandy.

DIA 23. KANDY - PERADENIYA - PINNAWELA

Esmorzar i sortida cap al Centre d'Elefants de Pinnawela.
De camí visitarem el Jardí Botànic de Peradeniya
(49 km), on trobarem més de 5.000 tipus d'arbres, gran varietat
d'espècies de plantes, destacant la gran col·lecció d'orquídies que
posseeix. Després continuarem camí cap al centre d'elefants de
Pinnawela. 
Dinar en un restaurant local. Retorn a Kandy, coneguda com a capital
de les muntanyes, on realitzarem una visita de la ciutat, plena de
temples, monestirs i santuaris budistes, i del Temple Sagrat de la dent
de Buda, considerada la possessió més preuada de Sri Lanka.
Sopar i allotjament a l'hotel Amaya Hills 4 * a Kandy o similar.
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DIA 26. DAMBULA COLOMBO  

Esmorzar i sortida cap a Colombo (180 km).
Dinar en un restaurant local. A la tarda començarem el citytour per la
ciutat, que inclou les principals botigues, el barri residencial de
Cinnamon Garden, l'antiga fortalesa, el Basar de Petha, la famosa
mesquita de Dawatagaha i l'antic hospital de les dues torres en
Cinnamon Garden. També visitarem BMICH (the Bandaranaike
Memorial International Conference hall) i finalment la rèplica
d'Avukana Budha i la plaça de la Independència. 
Sopar i allotjament a l'hotel Jetwing Colombo Seven 5* .

DIA 24. KANDY - MATALE - AUKANA - DAMBULA

Esmorzar i sortida cap a Dambulla, visitant de camí el Jardí de les
Espècies de Matale (80 km), on es realitzarà 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'altura. Les coves
van protegir al Rei Walaga madurant els seus catorze anys d'exili
d'Anuradhapura. Quan va recuperar el tron, va construir el més
magnífic temple que es troba a l'Illa. Dinar al restaurant local i visita
d'Aukana, estàtua de Buda que data del segle V de 14 m d'altura.
Continuació cap a Dambulla.
Sopar i allotjament a l'hotel Cinnamon Lodge Habarana *

DIA 25. DAMBULA - SIGIRIYA - POLONNARUWA -
DAMBULA

Esmorzar i sortida cap a Sigiriya (24 km), declarada patrimoni de la
humanitat per la UNESCO. Establerta al segle V com a Palau i Fortalesa,
és una de les més fantàstiques i singulars meravelles de l'illa. És també
coneguda com la roca del Lleó, a causa de l'enorme lleó que s'aixecava
a l'entrada del palau que es troba al cim de la roca de 121 metres.
També en el cim es troben els fonaments del palau reial. 
Dinar al Restaurant Local. Continuació cap a Polonnaruwa. (68 km), un
altre patrimoni de la humanitat declarat per la UNESCO que va ser
capital de Sri Lanka des del segle XI al XIII i és un dels llocs més
interessants. Conté esplèndides i espectaculars estàtues, palaus i
monestirs.  Retorn a l'hotel, sopar i allotjament Hotel Cinnamon Lodge
Habarana 5*.

DIA 27. COLOMBO - BARCELONA 

Esmorzar. Deixarem les habitacions abans de les 10:00 i aprofitarem el
dia per les últimes visites i compres.
Dinar en un restaurant local. Trasllat a l'aeroport internacional de
Colombo (17 km. / 20 min.) per sortir en vol amb destinació Barcelona
Nit a bord, càtering inclòs.

DIA 28. COLOMBO - BARCELONA 

Arribada a Barcelona a l'aeroport el Prat.  Fi del nostre servei. 
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Taxes: 380€
Suplement hab. Ind.: 420€

En el moment de fer la reserva s'haurà de donar una paga i
senyal de 300 € per persona.
El pagament de la resta caldrà fer-lo trenta dies abans de la
sortida
Cal tenir el passaport amb data de caducitat de més de sis
mesos.
Viatge acompanyat des de Badalona amb un màxim de 10
persones.

Vols BCN - COLOMBO - BCN . Facturació amb maleta. 
Allotjaments indicats 4* i 5*
Pensió completa durant tot el viatge 
Guia des de Badalona durant tot el viatge
Autocar privat per al nostre grup
Guies locals de parla hispana 
Entrades indicades dels monuments que es visiten
Taxa turística
Assegurança de viatge.
Visat

PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 2.600€

IMPORTANT:

SERVEIS INCLOSOS:

Propines:
Les propines són un costum establert al sector del turisme,
sempre voluntari.
Nosaltres aconsellem preveure 50€ per persona, 20 per al
xofer i 30 per al guia. Per altres serveis consultar.

Condicions d'anul·lació sobre el preu publicat segons
l'anticipació amb la qual es produeixi la cancel·lació

- Entre 30 i 15 dies abans de la sortida 50%
- Entre 14 i 7 dies abans de la sortida 75%
- 100% els últims 6 dies abans de la sortida.

Les conseqüències de cancel·lació en cas d'exigències
econòmiques en determinats proveïdors es repercutiran sobre
el client en qualsevol cas.


