Sri Lanka

Itinerário

Sri Lanka & Dubai

Itinerário
1º Dia: Lisboa, Porto ou Faro (via lisboa) | Dubai
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida, para embarque com destino ao Dubai em voo da companhia aérea Emirates.
Chegada, transporte ao hotel.Alojamento.
2º e 3º Dia: Dubai (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em dia e hora a combinar localmente visita de meio dia com guia local em idioma espanhol ao principais
pontos de interesse da parte antiga e nova do Dubai. Restante tempo livre que poderá aproveitar para conhecer esta incrível cidade
participando em visitas opcionais, realizar compras nos diversos centros comerciais, divertir-se nos famosos parque temáticos…
4º Dia: Dubai | Colombo (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte ao aeroporto e embarque com destino a Colombo em voo da
Companhia Aérea Emirates. Chegada, assistência e transporte ao hotel previsto. Restante dia livre. Jantar e alojamento.
5º Dia: Colombo / Dambulla (P.J)
Pequeno-almoço no hotel. Saida por estrada com destino a Dambulla (Apro. 148 km / aprox. 4h30). Durante o percurso paragem para
visita a uma aldeia com larga produção de cajus. Chegada a Dambulla e visita aos Templos de Dambulla, mandados construir na rocha
pelo Rei Walagambahu no séc. I A.C., classificados como Património da Humanidade pela UNESCO. Trata-se de um complexo de 5
grutas com mais de 2 000 m2, onde se encontra a maior área de pinturas do mundo. Existem mais de 150 imagens de Buda, entre as
quais uma estátua colossal de 14 metros. Transporte para o hotel para jantar e alojamento.
Sugere-se a realização da seguinte visita opcional:
Safari no Parque Nacional Minneriya - Com uma extensão de 8.889 hectares este parque nacional consiste numa mistura de floresta
luxuriante e zonas de matagal e constitui o habitat de inúmeros animais como: cerca de 300 elefantes selvagens, búfalos selvagens,
javalis, veados, urso-preguiça, cervo sambar, leopardos, crocodilos, chacais, 9 tipos de anfíbios, 25 espécies de répteis, 160 espécies
de aves, 26 variedades de peixes, 78 variedades de borboletas. Outra atracção do parque é o centenário Tanque Minneriya (construído
no Século III DC pelo Rei Mahasena).
6º Dia: Dambulla / Kandy (P.J)
Pequeno-almoço no hotel. Sugere-se a realização de uma das seguintes visitas opcionais:
Polonnaruwa - (66 kms / aprox. 2h30) - Polonnaruwa é uma das antigas capitais do Sri Lanka (nos séculos XI ao XIII) declarada
Patromónio da Humanidade em 1982. A cidade, rodeada pelo Lago Prakrama Samudra, é um importante sítio arqueológico em
excelente estado de conservação composto essencialmente por estátuas e edifícios de cariz religioso. Lankatilake, Tivanka e
Thuparama são as maiores e mais bonitas Image Houses e Tivanka tem os melhores exemplos de frescos do período Polonnaruwa.
Visitaremos as famosas estátuas dos Budas Gal
Vihara, quatro grandes estátuas esculpidas numa parede rochosa (duas sentadas, uma de pé e uma reclinada) e se destacam pelo seu
tamanho, temos ainda a estátua de Parakrama Bahu, duas estupas “Rankoth Vehera e Kirivehera”.
Sigiriya (24 kms – aprox. 40 min.) - Visita a Sigiriya, um complexo de antigos palácios construídos durante o reinado do Rei Kasyapa
(477-495) qualificado como Património da Humanidade no ano de 1982. As ruinas dos palácios estão localizadas no topo de uma
impressionante rocha de arenito vermelho. Sigiriya reúne um grande complexo de jardins geométricos, piscinas, fontes e edifícios. Do
alto do rochedo pode-se ainda ver parte da piscina real, o trono, as ruínas do grande palácio, com as suas passagens e jardins. Sem
dúvida que vale a pena subir mais de 1.000 escadas para disfrutar da extraordinária vista panorâmica. Este espectacular conjunto
surpreende os visitantes pela criatividade da sua construção e pelo magnífico meio envolvente.
De tarde, saída rumo a Kandy (72 Kms / Aprox. 2h30). Paragem para visita ao Jardim das Especiarias em Matale onde poderemos
encontrar várias plantações de canela, cardamomo, pimenta e muitas outras especiarias, plantas e trepadeiras. Caso pretenda adquirir
algum produto poderá fazê-lo localmente. Em cada jardim, será dada uma explicação acerca da planta em causa, processo de cultivo
bem como várias recomendações para a sua utilização. Continuação da viagem até Kandy, conhecida como a capital das montanhas e
o coração da religião Budista. A cidade, de grande beleza arquitectónica, foi declarada em 1988 Património da Humanidade. A visitar:
Templo do Dente do Buda, principal centro religioso para os seguidores do Budismo.De noite assista a um espectáculo de dança tipica
- Kandyan Dance. Jantar e alojamento no hotel no hotel.
7º Dia: Kandy / Nuwara Eliya (P.J)
Pequeno-almoço. Saída rumo a Nuwara Eliya (80Kms / Aprox. 2h30). Durante o percurso, paragem para visita a uma plantação e
fábrica de chá.
Sugere-se a realização da seguinte visita opcional: Jardim Botânico Real, em Peradeniya - O Jardim Botânico Real tem 147 hectares
de extensão e foi criado em 1374 como um agradável jardim para os reis de Gampola e Kandy. É um paraíso para caminhantes com
extensos relvados bem cuidados, pavilhões, um conservatório, uma gigante figueira Javan e canteiros de flores diversas. As pérolas
deste jardim são a Casa das Orquídeas e o Jardim das Especiarias. Chegada ao hotel em Nuwara Eliya para jantar e alojamento.

8º Dia: Nuwara Eliya / Colombo (P.J)
Pequeno-almoço. Saída rumo a Colombo (180kms / Aprox. 5h30). Passeio panorâmico pela capital do Sri Lanka que, apesar de se
transformar da noite para o dia vendo nascer arranha-céus, consegue manter o charme do velho mundo. Destaque para as
movimentadas áreas comerciais, O Jardim de Canela, os edifícios coloniais, o Bazar Pettah, os Templos Hindu e Budista, o Centro de
Conferências Bandaranaike Memorial Internacional, um presente do povo da República da China, a área comercial da Fortaleza, a
réplica de Buda Avukana e a Praça da Independência. Jantar e alojamento no hotel.
9º Dia: Colombo | Dubai | Lisboa (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transfere para o aeroporto de Colombo para formalidades de embarque.
10º Dia: Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa)
Embarque em voo da Companhia Aérea Emirates com destino a Lisboa, via Dubai. Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.
Refeições no itinerário: (P) Pequeno-almoço – (J) Jantar.
Bebidas não incluidas.
Alojamentos previstos (ou similares):
Localização
Dambulla

Categoria




Paradise Resort & Spa 4* (sleep room) Paradise Resort & Spa 4* (sleep room) Jetwing Lake 5* (deluxe)

Kandy
Nuwara
Eliya
Colombo

Ozo Kandy 4* (sleep room)

Ozo Kandy 4* (sleep room)

Mahaweli Reach Hotel 5* (deluxe)

Jetwings St Andrews 4* (standard)

Jetwings St Andrews 4* (standard)

Aralia Green Hills 5* (standard)

Ozo Colombo 4* (sleep room)

Ozo Colombo 4* (sleep room)

The Kingsbury Hotel 5* (superior vista mar)

Dubai

Arabian Park 3* (standard)

Byblos Tecom 4* (standard)

Auris Plaza 5* (standard)

Visitas Opcionais: Safari no Parque Nacional Minneriya: 66€ por pessoa | Polonnaruwa (66 kms / aprox. 2h30): 42 € por pessoa
Sigiriya (24 kms – aprox. 40 min.): 48€ por pessoa | Peradeniya Royal Botanical Gardens: € 20 por pessoa.
Preços para Galas de Natal e Reveillon (obrigatórias) por pessoa:
Ozo Colombo: Natal = 57 € | Reveillon = 67 €
Kingsbury Htl: Natal = 73 € | Reveillon = 73 €
Paradise Resort: Natal = 42 € | Reveillon = 52 €
Jetwing Lake: Natal = 114 € | Reveillon = 124 €
Ozo Kandy: Natal = 57 € | Reveillon = 57 €
Mahaweli Reach : Natal = 104 € | Reveillon = 109 €
Jetwing St Andrews: Natal = 67 € | Reveillon = 67 €
Araliya Green Hills: Natal = 67 € | Reveillon = 67 €
Arabian Park – sob consulta
Byblos Tecom – sob consulta
Auris Plaza – sob consulta
Notas Importantes:
- Partidas do Porto ou Faro, via Lisboa, com a TAP em classe U.
- Todos os preços são por pessoa.
- Os preço em cama extra são válidos desde que partilhando o quarto duplo com 2 adultos (máximo uma cama extra por quarto).
- Os preços de criança são válidos para crianças dos 2 aos 11 anos.
- As visitas incluídas, assim como a ordem do itinerário podem sofrer alterações sem que isso afecte o conteúdo do programa .
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior
- Passaporte obrigatório, com validade mínima de 6 meses.
- Visto obrigatório para o Sri Lanka (www.eta.gov.lk)
- É essencial calçado cómodo, vestuário que possa ser molhado, repelente, chapéu e óculos de sol.
- Não nos responsabilizamos pela avaria de aparelhos electrónicos.
- ND = Não disponivel.
Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a data em que
efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional).
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet).
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