
DIA 2 novembre  IGUALADA - BARCELONA – COLOMBO
Sortida d'Igualada cap a l'aeroport de Barcelona a l'hora prevista, reunió 
amb el nostre guia que ens ajudarà amb tràmits de facturació i 
embarcament en vol de línia regular amb destinació Colombo, capital de Sri 
Lanka. Nit en ruta.

DIA 3 novembre  - COLOMBO
Arribada a l'aeroport internacional de Colombo (Bandaranaike 
International Airport), on ens rebrà el local de parla hispana. Trasllat a 
Colombo (aprox. 45 minuts/35km.) per fer el check-in a l'hotel seleccionat. 
Després de l'acomodació es farà un tour per la ciutat. A la tarda 
opcionalment es podrà fer un tour a TukTuk centrat al barri Pettah i 
Colombo Fort. Sopar i allotjament a l'hotel.

DIA 4 novembre- COLOMBO – DAMBULLA – SAFARI A MINNERIYA
Esmorzar a l'hotel i sortida cap al Triangle Cultural. Passarem per Dambulla 
i continuarem cap a Minneriya National Park per fer un safari i contemplar 
les rajades d'elefants que es concentren en aquest parc nacional. Dinar en 
ruta. Sopar i allotjament.

DIA 5 novembre  - SIGIRIYA – POLONNARUWA
Esmorzar a l'hotel i sortida d'hora per pujar al cim de Sigiriya, o Roca del 
León, accessible a gairebé totes les edats, 45 minuts. Aquest conjunt 
arqueològic, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és 
probablement la meravella més singular i inigualable de la illa. Podrem 
observar els fonaments d'una civilització antiga del segle V dC. El cim és 
una plana de més d'una hectàrea que acull les restes del palau i unes vistes 
espectaculars. A continuació ens dirigirem cap a Polonnaruwa. Declarada 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, antiga ciutat de Reis, va ser 
capital de Sri Lanka entre els segles XI-XIII. La ciutat va viure la seva 
màxima esplendor amb el rei Parakramabahu que va ser qui va editar la 
majoria de monuments que encara avui perduren: palaus, estupes, o 
frescos amb 800 anys d'antiguitat. Dinar en ruta. Sopar i allotjament.
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DIA 6 novembre  - ??DAMBULLA CAU TEMPLE – SPICE GARDEN – KANDY
Esmorzar a l'hotel i visita de les Coves de Dambulla i el Temple de l'Or. 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, data del segle I a.C. i és l'atracció 
principal de la ciutat. Es tracta d'una gegantina roca de 160 metres d'alçada i 
1,5 km d'amplada que inclou cinc coves. Tot seguit ens dirigim a visitar el jardí 
d'espècies de Matale. Continuació fins arribar a Kandy, on prendrem el dinar a 
un restaurant local. Tot seguit es realitzarà un tour guiat per la ciutat. 
Actualment, Kandy és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i és la capital 
administrativa de la província central i punt de pelegrinatge per als devots 
budistes amb el famós Temple de la Dent de Buda, on roman la relíquia.A la 
tarda, opcionalment, es podrà acudir a l'espectacle de dansa cultural 
considerat patrimoni intangible de l'illa. Aquesta exhibició dinàmica i plena de 
color es fa durant cerimònies i rituals. Sopar i allotjament

DIA 7 novembre  - PERADENIYA – TEA PLANTATION – NUWARA ELIYA
Després de l'Esmorzar a l'hotel, ens dirigirem cap a Peradeniya per visitar el 
Reial Jardí Botànic, que acull més de 5000 espècies d'arbres i plantes, entre 
elles espècies endèmiques i poc comunes. També podeu fer fotos a qualsevol 
de les 5 avingudes rodejades per palmeres que embelleixen el parc. Tot seguit 
ens dirigirem a una plantació de te, on aprendran els secrets de la plantació i 
recol·lecció d'un dels millors tes del món: te de Ceylan. Continuarem fins a 
Nuwara Eliya, també coneguda com la Petita Anglaterra degut al seu clima 
fred ia les restes d'arquitectura colonial que veurem disperses per tota la 
ciutat. Les plantacions de te i escarpats turons fan de Nuwara Eliya una de les 
destinacions més pintoresques de l'illa. Dinar en ruta, sopar i allotjament.

DIA 8 novembre  - BUDURUWAGALA – AHUNGALLA
Esmorzar a l'hotel i després de fer el check-out a l'hotel de Nuwara Eliya ens 
dirigirem cap a l'oest de l'illa per gaudir de les platges vorejades per l'oceà 
Índic. Durant el trajecte es realitzarà el complex de Buduruwagala on podrem 
contemplar les estàtues de Buda tallades a la roca de 15 metres d'alçada. 
Continuem cap a Ahungalla. Resta de la resta del dia lliure. Dinar, sopar i 
allotjament.

DIA 9 novembre  - AHUNGALLA
Estada a l'hotel en règim de pensió completa. Possibilitat de realitzar 
excursions opcionals a Weligama i els Pescadors xanquers o al criador de 
tortugues marines a Kosgoda. Allotjament.

DIA 10 novembre  - COLOMBO
Esmorzar i dinar inclòs. Temps lliure fins a l'hora de trasllat a l'aeroport de 
Colombo. Tràmits de facturació i embarcament en vol regular de tornada a 
Barcelona. Nit en ruta

DIA 11 novembre  - BARCELONA - IGUALADA
Arribada a Barcelona i trasllat a la nostra ciutat. FI DEL VIATGE I DELS NOSTRES 
SERVEIS
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Preu per persona en Hab. doble de 21 a 25 persones: 2.395 €
Preu per persona en Hab. doble de 16 a 20 persones: 2.490 €
Preu per persona en Hab. doble grup de 15 persones: 2.860 €

Sup.Hab. Individual: 385 €.
.

Sortida garantitzada amb un mínim de 15 persones

El Preu Inclou:

o Sortida d'Igualada
o Bitllet d'avió Barcelona/Colombo/Barcelona 
 taxes incloses
o Guia acompanyant durant tot el recorregut.
o Pensió completa, des del dinar del 2n dia fins al dinar del 9è
o Visites incloses:
o Dambulla Cave Temple
o Sigiriya Lion Rock
o Mig dia excursió amb jeep Safari a Minneriya National Park
o Polonaruwa
o Jardin Matale Spice
o Jardí Botànic de Peradeniya
o Temple of Sri Dalada Maligawa
o Buduruwagala
o Experiència en Plantació de Te
o Visites de Colombo i Kandy
o Hotels de categoria 5
  Assegurança de viatge

NO Inclou:

Cap servei que no hagi estat clarament especificat a l'itinerari
Despeses extres als hotels

HOTELS PREVISTOS
Dia 1 Cinnamon Lakeside 5* Superior
Dia 2 Jetwing Lake 5* Superior
Dia 3 Jetwing Lake 5* Superior
Dia 4 Cinnamon Citadel 5* Superior
Dia 5 Jetwing St. Andrews Hotel colonial Superior
Dia 6 RIU Sri Lanka 5* Sea view
Dia 7 RIU Sri Lanka 5* Sea view
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