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Sri Lanka – wizyta na Cejlonie

Dzień 1:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Bezpośredni przelot do Colombo.

Dzień 2: 
Przylot do Colombo, transfer do hotelu w Sigiriya. Zdeponowanie bagaży, śniadanie w 
hotelu. Odpoczynek po podróży, czas na relaks. Po południu udajemy się na 
podziwianie 180-metrowej skały z zastygłej lawy. Lwia Skała – Sigiriya, to jedno z 
ciekawszych formacji skalnych I jedna z największych atrakcji Sri Lanki wpisana na 
listę UNESCO, malowniczy widok ze sały pozostawia niezapomniane wrażenie. Na 
szczycie znajdują się ruiny dawnego pałacu i twierdzy z V w. Nocleg i obiadokolacja 
w Sigiriya. 

Dzień 3: 
Po śniadaniu wycieczka do Polonnaruvy, jest to drugie, najstarsze królestwo Sri Lanki.
Od XI do XIII wieku pełniło funkcję stolicy Cejlonu. Należy do tzw. Trójkąta Kulturalnego,
a od 1982r. wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie ruszamy
na jeep safari po Parku Narodowym zamieszkałym przez blisko 250 dzikich słoni i in-
nych zwierząt, takich, jak: bawoły, krokodyle czy wiele gatunków ptaków. Niewątpliwą
atrakcją jest oglądanie tych olbrzymich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Obiado-
kolacja, nocleg. 

Dzień 4:
Po  śniadaniu  zwiedzanie Dambullii.  Jest to kompleks  świątyń  w  jaskiniach  i  jedno  z
najważniejszych  miejsc  dla  buddystów  na  Sri  Lance,  wpisane  na  listę  UNESCO.
Następnie udamy się w podróż do Kandy. Zobaczymy Świątynie Zęba Buddy – święte
miejsca buddystów ze Sri Lanki. Możliwość odwiedzenia lokalnego bazaru I czas wolny
na  zrobienia  zakupów.  Opcja: po  drodze  przystanek  w  okolicach  Matale,  gdzie
obejrzymy ogród przypraw i sprawdzimy, jak rosną rośliny, które wykorzystywane są
do  produkcji  wielu  mieszanek  ziołowych  i  przypraw. Przejazd  na  zakwaterowanie,
obiadokolacje i nocleg. 
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Dzień 5:
Po  śniadaniu  udamy  się  w  kierunku  Nuwara  Eliya.  Po  drodze  podziwianie
malowniczych  plantacji  herbacianych.  Później  zwiedzimy  fabrykę  herbaty  i
zapoznamy  się  z  procesem  technologicznym  jej  produkcji  (jeśli  bedzie  taka
możliwość skosztujemy herbaty podczas małej degustacji).  Następnie udamy
się na krótki spacer po Nuwara Elyia, miasta które ze względu na specyficzny
mikroklimat  i  kolonialną  zabudowę  nazywa  się  "Małą  Anglią".   Następnie
wyruszamy pociągiem w jedną z  najpiękniejszych  tras  kolejowych  świata ,  po
drodze towarzyszyć nam będę niesamowite woidoki  okolicznej  przyrody oraz
wspaniałe  plantacje  herbaty  na  okolicznych  wzgórzach.  Przejazd  na
zakwaterowanie, obiadokolacja inocleg. 

Dzień 6
Śniadanie w hotelu. Kolejna przygoda i duża lokalna atrakcja - tym razem pojedziemy
tuk – tukami  (niezwykłymi pojazdami które pełnią rolę lokalnych taksówek) na szczyt
Lipton Seat czyli tzw. Herbaciany Olimp, punkt, z którego Sir Thomas Lipton kontrolo-
wał wszystkie swoje plantacje herbaty i wyeksportował je do reszty świata.  Po drodze
postoje w malowniczych miejscach na zdjęcia, przy odrobinie szczęści możliwość zro-
bienia fotografii z miejscową ludnością pochodzenia tamilskiego trudniącą się zbiorem
herbaty. Następnie dla chętnych możliwość sfotografowania pociągu z wyjeżdżającego
z tunelu, jeden z symboli Sri Lanki często pojawiający się na fotografiach z tego kraju.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 7:
Po śniadaniu przejazd do wypoczynkowej miejscowości  Unawatuna.  Po drodze
zobaczymy  jeden  z  symboli  Sri  Lanki,  rybaków  łowiacych  ryby  w  prastary
sposób  siedząc  w  wodzie  na  palach.  Dla  chętnych  mozliwość  sprubowania
połowu tą metodą. Następnie przejazd do urokliwej miejscowości  Galle, gdzie
zobaczyć  można  XVII-wieczny  holenderski  fort  i  latarnię  morską.  O
wyjątkowości  tego  miejsca  świadczy  fakt,  że  zostało  ono  wpisane  na  listę
UNESCO. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 8 - 10:
Śniadanie  w  hotelu.  Odpoczynek  na  pięknych  plażach  Sri  Lanik  w  miejscowości
Unawatuna. W trakcie pobytu możliwość skorzystania z wycieczki fakulatatywnej:  

 Wieczorem możliwość  obserwacji  olbrzymich  żółwi,  które  wychodzą  na  plażę
składać jaja.  

 Rejs na obserwację wielorybów.  
 Rozlewiska rzeki Madu – czekają na nas piękne widoki, rejs pośród mangrowców i

możliwość obserwacji kilkudziesięciu odmian ptaków, a także uroczych motyli i
lilii wodnych.
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Dzień 11: 
Po śniadaniu czeka nas przejazd do  Negombo.  Wizyta w wiosce rybaków, oraz rejs
kanałami i po lagunie na zachód słońca. Zwieńczeniem całej wycieczki będzie kolacja
na plaży. Nocleg w hotelu w Negombo. 

Dzień 12: 
Śniadanie i przejazd na lotnisko. Wylot powrotny do Warszawy. 

UWAGA: Kolejność zwiedzania wymienionych w programie miejsc może ulec zmianie  .

Termin:  04 – 15.12.2022                                       Cena: 5200 zł  + 500 dolarów 

Cena obejmuje:
 przelot z Warszawy do Colombo,
 bagaż: podręczny do 8 kg i rejestrowany do 23 kg, 
 zakwaterowanie: 11 noclegów,
 wyżywienie:  12  śniadań,  10  obiadokolacji  w  tym  1  kolacja  na  plaży  (zgodnie  z

programem),
 opiekę renomowanego pilota,
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i opłaty za przewodników,
 transport autokarem/busem na miejscu (klimatyzacja),
 ubezpieczenie KL 100 000 PLN i NNW 10 000 PLN (nie obejmuje chorób przewlekłych,

obejmuje leczenie Covid),
 obowiązkową składkę na TFG i TFP, 
 VAT marża.

Cena nie obejmuje:
 ewentualnych kosztów wizy około 145 zł (do wykupienia na miejscu) 
 pozostałych posiłków poza śniadaniem,
 dodatkowo płatnych wycieczek fakultatywnych (według programu)
 zwyczajowych napiwków – według uznania,
 wydatków własnych.  

Uwagi: 
Z  uwagi  na  pandemię  Covid-19,  możliwe  jest  nałożenie  przez  Sri  Lankę  dodatkowych
warunków,  które  podróżni  muszą  spełnić  przed  wjazdem  oraz  po  przylocie.  Szczegółowe
informacje  na  temat  aktualnie  obowiązujących  przepisów,  w  związku  z  obecną  sytuacją
epidemiologiczną,  znajdą  Państwo  na  stronie:  www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-
podrozujacych 

Warunki rezerwacji:
Istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i Kosztów Skrócenia
Uczestnictwa w Imprezie  –  do 7 dni  od daty podpisania  umowy,  jeśli  do wyjazdu pozostało
powyżej  30  dni.  Koszt  około  5,5% wartości  imprezy  w  wersji  ochrony  bez  rozszerzenia  o
choroby przewlekłe.

Ubezpieczenie  Kosztów  Leczenia  zawarte  w  cenie  wycieczki  nie  obejmuje  następstw  chorób
przewlekłych (choroby  zdiagnozowanej  i  leczonej,  będącej  pod  kontrolą  lekarza,  mającą
długotrwały  przebieg)  –  np.  nadciśnienie,  choroby  układu  krążenia,  cukrzyca,  miażdżyca,

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
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alergia,  choroby  związane  z  tarczycą,  choroby  nowotworowe  –  zalecamy  wykupienie
dodatkowego ubezpieczenia na czas podróży – osoby zainteresowane prosimy o kontakt  z
biurem.
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