Sri Lanka al complet (15 dies)
La llàgrima de l’Índia
GC 1881
La sorprenent Ceylan combina una oferta única: grans reserves naturals, platges tropicals, temples ancestrals d’antics reialmes,
arquitectura colonial, antigues tradicions i un paisatge verd camps de te, jardins d’espècies, boscos de sàndal, cascades i una
jungla que amaga fauna i ruïnes arqueològiques. El pais del te i on Adam va deixar la seva emprenta, us espera.

Itinerari suggerit

Ruta suggerida

Dia 1.- Vol internacional
Dia 2.- Arribada a Colombo, trasllat i visita de la ciutat.
Dia 3.- Trasllat a Dambulla i visita de les coves-temple excavades.
Dia 4.-Visita de les ruïnes de Polonnaruwa i la roca de Sigiriya.
Dia 5.- Avui visitarem les ruïnes de la ciutat d’Anuradhapura.
Dia 6.- Cami de Kandy visita del jardí d’espècies de Matale. Arribada a
Kandy i visita del Temple de la Dent.
Dia 7.- Excursió a l’Orfanat d’Elefants de Pinnawala. Nit a Kandy.
Dia 8.- Trasllat fins a Nuwara Eliya amb el seu paisatge muntanyós amb
plantacions de te i fàbriques processadores.
Dia 9.- Dia lliure a Nuwara Eliya per explorar les plantacions, senderisme,
visita de fàbriques processadores.
Dia 10.- Tren tradicional a Ella. Trasllat fins al Parc Nacional de Yala.
Dia 11.- Safari a Yala en 4X4 (alternativament es pot fer el Parc Nacional
d’Uda Walawe). Nit
Dia 12.- Avui visitarem els famosos pescadors aeris, que pesquen sobre
xanques de 2 mts sobre l’aigua. Després visita de la ciutat colonial de
Galle. Arribada a la platja (Bentota, Beruwala o Hikkaduwa).
Dia 13.- Dia lliure a la platja o visites opcionals.
Dia 14.- Dia a la platja fins al moment del trasllat a l’aeroport.
Dia 15.- Arribada a la ciutat d’origen.
NOTA: L’estada a la platja es pot allargar totalment a mida.

GUIA DE PARLA HISPANA:
90€ per dia i grup (només els dies amb visites culturals).

Preus i condicions:

Des de
1.195€

Inclou: allotjament 3-4 estrelles, transport privat i trasllats aeroport-hotel,
totes les visites/excursions indicades, 4X4 al PN de Yala amb entrada i guia
local, mitja pensió, conductor privat de parla anglesa amb totes les despeses.
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat), assegurança
(opcional), visat (40€), entrades, serveis de guia, despeses personals

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, totalment a mida.
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