RAMOWY PROGRAM WYJAZDU

SRI LANKA
DAJ SIĘ PONIES Ć TROPIKALNEJ „SIE-LANĆE”
14 DNI

Egzotyczna i wszechotaczająca przyroda wyspy czeka na Ciebie!

Długość wyjazdu: 14 dni
Trasa: Park Narodowy Minneriya, Mihintale, Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Dambulla, Kandy, Nuwara
Eliya, Równina Hortona, Szczyt Adama (fakultatywnie), Ella, Weligama, Galle, Beruwala lub Waskaduwa
TERMIN WYJAZDU
13 - 26 lutego 2022 (dopuszczamy możliwość przesunięcia daty wylotu o maksymalnie 2 dni wcześniej lub 1 dzień później)
Ostateczne data zostanie ustalona po zgromadzeniu się wymaganej liczby uczestników i dokonaniu rezerwacji lotniczej
STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYJAZDU

COVID-19: PRZECZYTAJ TO!

Wyjazd ma charakter objazdowy, ze stacjonarnym
pobytem przy plaży na końcu imprezy. Trasa jest
bardzo łatwa, mało intensywna, dostępna dla
każdego, bez ograniczeń wiekowych. Program
zwiedzania nie jest napięty, przez co uczestnicy niemal
każdego dnia będą mieli czas na wypoczynek. Dla wygody
ograniczyliśmy do minimum liczbę hoteli, a tym samym
konieczność pakowania i rozpakowywania bagaży. Dużym
atutem są wysokiej jakości hotele, na ogół umiejscowione
w tropikalnych ogrodach, idealnie nadające się do relaksu
po dniu zwiedzania. Wszelki transport na terenie Sri Lanki
odbywać się będzie prywatnym, wygodnym pojazdem od
hotelu do hotelu, bez konieczności noszenia bagaży.
Wszystko pod hasłem: „daj się ponieść tropikalnej sięlance”…

Od 7 października 2021, warunkiem wjazdu bez
obowiązkowej kwarantanny jest certyfikat pełnego
szczepienia na COVID-19 oraz negatywny wynik testu
PCR zrobiony nie wcześniej niż 72 godziny przed
przylotem. Po spełnieniu powyższych warunków istnieje
możliwość swobodnego podróżowania po wyspie.
Jakie są ograniczenia na terenie Sri Lanki?
❖ We wszelkich przestrzeniach publicznych należy
obowiązkowo zakrywać usta i nos maseczką,
❖ Przemieszczanie się po całym kraju jest możliwe bez
ograniczeń,
❖ Przemieszczanie się pociągami jest na razie
wstrzymane, przez co nie mamy pewności, czy w
lutym 2022, przejazd pociągiem będzie mógł być
realizowany

Pełna treść oferty dostępna pod adresem: https://wyprawy.transazja.pl/sri-lanka-wycieczka-14dni
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SRI LANKA, 14 dni

GŁÓWNE ATRAKCJE
❖ Zobacz monumentalne i fascynujące swoją potęgą zabytki
dawnych stolic Sri Lanki: Anuradhapury i Polonnaruwy,
❖ Wejdź na szczyt skalnej fortecy Sigiriya oraz do wnętrza
buddyjskich jaskiń w Dambulla,
❖ Zasmakuj w krainie doskonałej herbaty spacerując pośród
wiecznie zielonych pól. Dowiedz się jak powstaje jedna z
najlepszych herbat na świecie,
❖ Poczuj niezwykłą, religijną atmosferę wyspy stojąc w pobliżu
relikwii Zęba Buddy, czy świętego drzewa Bodhi,
❖ Zobacz pozostałości kolonialne spacerując po forcie w Galle, czy
ulicami Kandy,
❖ Odwiedź Park Narodowy Minneriya i zobacz dzikie słonie, małpy, jelenie, ptaki,
❖ Popłyń łodzią w górę Rzeki Madhu, poprzez gęste lasy namorzynowe, aby obserwować tradycyjny styl życia
mieszkańców wysp na tej rzece,
❖ Odwiedź Mihintale i posłuchaj barwnej historii o tym jak buddyzm trafił na wyspę,
❖ Wypocznij w luksusowym hotelu, zlokalizowanym przy piaszczystej plaży przed wylotem do domu,
❖ Dołącz do rozmodlonych pielgrzymów, wspinających się nocą na Szczyt Adama (jako impreza fakultatywna),
❖ Zakosztuj egzotycznych smaków lankijskich potraw przesyconych mieszaniną aromatycznych przypraw, chili i
świeżych owoców.
WARUNKI ZAKWATEROWANIA
Jakość, lokalizacja oraz wystrój hoteli są dla nas ważne. Pragniemy bowiem, aby także i miejsca noclegowe stały się spójną
częścią wypoczynku i pobytu na wyspie. Dużą zaletą jest zakwaterowanie w bardzo komfortowych hotelach, na ogół
umiejscowionych w tropikalnych ogrodach, często z basenem na swoim terenie. W lokalnej nomenklaturze oznaczone są one
jako hotele 4* oraz 3*+, jednak niektóre sprawiają wrażenie, że spełniają wyższe normy niż wynikałoby to z ich klasyfikacji.
Posiadają 2-osobowe, przestronne, dobrze umeblowane pokoje, z klimatyzacją, telewizorem i łazienką wyposażoną w
jednorazowe akcesoria do mycia. Doskonale nadają się do relaksu po całym dniu zwiedzania. Dla wygody naszych uczestników
ograniczyliśmy do minimum liczbę hoteli na trasie, a tym samym konieczność pakowania i rozpakowywania bagaży w
związku z przenosinami do kolejnej lokalizacji. Przyjęliśmy również zasadę, że wszędzie tam, gdzie spędzimy więcej niż dwie
noce, zakwaterowanie będzie miało miejsce w hotelu wyższej klasy niż w przypadku miejsc gdzie spędzimy tylko jedną noc.
Na potrzeby wypoczynkowej części wyjazdu, wybraliśmy hotel, który znajduje się bezpośrednio przy plaży w Beruwala.
Miejscowość ta - na zachodnim wybrzeżu Sri Lanki - położona jest w bezpośredniej bliskości dwóch innych plaż, co czyni z niej
doskonałą lokalizacją do aktywnego wypoczynku, spacerów i relaksacji. Do tej pory, nasze grupy kwaterowaliśmy w
następujących hotelach. Teraz też będziemy starali się o miejsca w nich. W przypadku braku możliwości zakwaterowania w
niżej wymienionych obiektach, zostaną one zastąpione innymi, o podobnym standardzie oraz lokalizacji.
Oak Ray Elephant Lake, Habarana, 4*
Oak Ray City Hotel, Kandy, 3*
Hotel Daffodils, Nuwara Eliya, 2*
Centauria Lake Resort, Embilipitiya, 4*
The Palms, Beruwala, 4*
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
#

TRASA

PLAN DNIA

POSIŁKI

Wylot z Warszawy do Kolombo

-

Dzień 1

Wylot z Warszawy

Dzień 2

Kolombo / Habarana

Przylot do Kolombo w godzinach porannych,
Przejazd prywatnym autobusem do Habarany, do hotelu,
Samochodowe safari w Parku Narodowym Minneriya

Ś*, O, K

Dzień 3

Mihintale / Anuradhapura / Habarana

Zwiedzanie Mihintale - kolebki buddyzmu na wyspie,
Zwiedzanie starożytnej stolicy wyspy – Anuradhapury

Ś, O, K

Dzień 4

Polonnaruwa / Sigiriya

Zwiedzanie średniowiecznej stolicy wyspy – Polonnaruwy,
Wejście na szczyt Lwiej Skały – Sigiriya

Ś, O, K

Dzień 5

Dambulla / Kandy

Dzień 6

Kandy / Nuwara Eliya

Spacer pośród kolonialnej zabudowy centrum Kandy, w ramach czasu wolnego,
Wizyta na plantacji herbaty,
Przyjazd do Nuwara Eliya

Dzień 7

Nuwara Eliya / Równina Hortona

Wycieczka do Parku Narodowego Równiny Hortona,
Wolne popołudnie w Nuwara Eliya
[Opcjonalne] nocne wejście na Szczyt Adama (50 US$/ os. - minimum 6 osób)

Dzień 8

Ella / Embilipitiya

[Opcjonalna] poranna wycieczka na punkt widokowy Pidurangala (około 5 US$/os.)
Zwiedzanie świątyń wykutych w grotach jaskiń w Dambulla,
Przejazd do Kandy
Zwiedzanie Świątyni Relikwii Zęba Buddy

Poranny przejazd pociągiem z Nanu Oya do Ella
Wodospad Ravana
Covid-19: przemieszczanie się pociągami na Sri Lance jest na razie wstrzymane, przez co nie mamy pewności, czy w lutym
2022, przejazd pociągiem będzie mógł być realizowany. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, wówczas z Nanu Oya do Ella
przemieścimy się prywatnym autobusem.
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Dzień 9

Embilipitiya / Galle / Beruwala

Przejazd południowym wybrzeżem wyspy,
Zwiedzanie kolonialnej twierdzy Galle (obiekt na liście UNESCO)
Przejazd do hotelu przy plaży, początek części wypoczynkowej wyjazdu.
Rejs łodziami po rozlewiskach Rzeki Madhu,
Wizyta w centrum ochrony żółwi morskich,
Plażowanie i wypoczynek w hotelu

Dzień 10 Beruwala

Ś, K

Plażowanie i wypoczynek w hotelu

Dzień 11 Beruwala

Ś, K

Plażowanie i wypoczynek w hotelu

Dzień 12 Beruwala

Ś, K

Plażowanie i wypoczynek w hotelu

Dzień 13 Beruwala
Dzień 14 Wylot z Kolombo / Przylot do Warszawy

Ś, K

Poranny wylot z Kolombo do Warszawy
Przylot tego samego dnia, zakończenie imprezy

Pełna treść oferty dostępna pod adresem: https://wyprawy.transazja.pl/sri-lanka-wycieczka-14dni
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SRI LANKA, 14 dni

CENA WYJAZDU

5 000 PLN + 1 000 US$
Zastrzegamy możliwość odwołania wyjazdu, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 9 osób. W takim przypadku wszelkie wpłacone środki
zostaną zwrócone w całości.

TERMIN WYJAZDU
13 - 26 lutego 2022 (dopuszczamy możliwość przesunięcia daty wylotu o maksymalnie 2 dni wcześniej lub 1 dzień później)
Ostateczne data zostanie ustalona po zgromadzeniu się wymaganej liczby uczestników i dokonaniu rezerwacji lotniczej.
CENA OBEJMUJE
❖ Przelot na trasie Warszawa – Kolombo – Warszawa, z przesiadkami + opłaty lotniskowe,
❖ Wszelki transport na terenie Sri Lanki opisany w powyższym planie, realizowany prywatnym pojazdem,
❖ Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych o standardzie odpowiadającym 4* i 3* (w ocenie organizatora), z bogatym
wyposażeniem, prywatnymi łazienkami i klimatyzacją,
❖ Wyżywienie według planu opisanego w programie (12 śniadań, 6 obiadów, 12 kolacji),
❖ Opiekę polskojęzycznego pilota oraz przewodnika,
❖ Dodatkową opiekę lokalnego, anglojęzycznego przewodnika,
❖ Ubezpieczenie zdrowotne (KL, NNW)
❖ Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
CENA NIE OBEJMUJE
Wizy turystycznej na Sri Lankę: 35 US$,
Biletów wstępu oraz opłat związanych z realizacją imprez - 270 US$ /os.
Zwyczajowych napiwków dla lankijskiej obsługi – 50 US$ /os.,
Dopłaty do pokoju jednoosobowego dla uczestnika chcącego dysponować pokojem samodzielnie: US$ 510,
Opłaty za obowiązkowy test PCR przed wylotem do Sri Lanki,
Fakultatywnej, wycieczki pielgrzymim szlakiem na Szczyt Adama - 50 US$ /os, (minimum 6 osób),
Ewentualnych opłat za filmowanie lub robienie zdjęć,
❖ Elementów nie opisanych w powyższym programie,
❖ Wszelkich wydatków natury prywatnej
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) – WYŚLIJ WSTĘPNE ZGŁOSZENIE !
(aby wysłać wstępne zgłoszenie, kliknij w powyższy napis)
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