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Sri Lanka & Maldive
Negombo, Sri Lanka

Descriere Sri Lanka & Maldive 5*, Negombo, Sri Lanka
STOP SALES!
Sri Lanka, în traducere Insula Splendidă, cu numele ei colonial Ceylon - nume pe care l-a și împrumutat unuia
dintre cele mai vestite ceaiuri din lume - este surprinzătoare pentru oricine îi calcă malurile scăldate de Oceanul Indian,
se aventurează pe dealurile de un verde ireal sau intră în templele sale. De la orașe pline de culoare, temple ridicate
cu mii de ani în urmă, masaje și tratamente Ayurvedice, cultura și arhitectura asiatică cu influențe coloniale olandeze
și portugheze, experiențe culinare inedite și până la jeep safari în jungla - Parc Național în care vom vedea turme de
elefanți – toate ne sunt disponibile în călătoria noastră în Sri Lanka! Ce și-ar putea dori mai mult sufletul tău de călător?
Poate câteva zile în paradis?! OK! Mergem, atunci, și în Maldive: 3 zile – pe insula care și-a revendicat numele
“Paradise Island Resort & Spa Maldives”. Imaginează-ți o palmă de pământ în mijlocul oceanului, umbrită de palmierii
care vin până aproape de valurile oceanului, pentru a-ți ține umbră atunci când te relaxezi pe nisipul alb și fin; aici vom
merge! Ne cazăm în căsuțele de pe malul oceanului ori în cele construite chiar deasupra apei, explorăm bancul de
corali de lângă insula noastră, facem scufundări, navigăm spre insule din vecinătate sau ne lăsăm răsfățați la SPA-ul
aflat în micul nostru paradis.... ne bucurăm trupul și sufletul!
ZIUA 1:BELGRAD-DUBAI. Plecam in cursul diminetii spre Belgrad, de unde decolam la ora 14:00

spre Colombo, Sri Lanka, cu o escala scurta in Dubai. Ziua ce vine ne va gasi pe alt continent, intr-o
tara cu o bogatie culturala si a naturii care ne va transpune in zile de poveste petrecute pe taramurile
ei. (14:00 – 21:20 Belgrad – Dubai, 23:20 – 05:25 Dubai – Colombo)
ZIUA 2: AEROPORT- NEGOMBO

Pasim pe pamantul continentului Asia dimineata la 05:25 ora locala, si incepem o aventura de
10 zile, care, cu siguranta, va fi una memorabila! În aeroportul din apropierea capitalei Colombo
suntem intampinati de ghidul nostru local, cu care avem cca 30 minute sa ne cunoastem , timp cat
dureaza drumul nostru pana la prima localitate care ne va fi casa in Sri Lanka, Negombo! Oras
traditional pescaresc scaldat de Oceanul Indian, Negombo atrage vizitatorii prin plajele sale largi, cu
nisip fin portocaliu, dar si prin pietele traditionale de peste. Diminetile sunt spectaculoase in
laguna Negombo, cand pescarii se intorc la tarm cu captura zilei, in ambarcatiunile lor speciale tip
canoe – oruwa le spun ei. Oruwa este construita prin sculptarea dintr-o singura bucata imensa de
lemn. La sosire , optional, ne putem rasfata la SPA-ul hotelului, unde putem beneficia de tratamente
de relaxare si masaj Ayurvedic.Cazare cu mic dejun si cina: Jetwing Lagoon Hotel, Deluxe room (sau
similar).
ZIUA 3: NEGOMBO - SIGIRIYA

Dupa micul dejun ne indreptam spre Sigiriya, care , pentru o perioada in Evul Mediu, a fost
capitala insulei. Povestea zilei incepe cu legenda unui print din antichitate, care a fost nevoit sa se
refugieze dupa ce si-a asasinat tatal, din dorinta de a prelua tronul. Refugiu i-a fost propriul palat de
relaxare, pe care l-a transformat in fortareata pentru a se apara de razbunarea fratelui sau. Intr-
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adevar, spectaculoasa citadela Sigiriya, ridicata pe o roca imensa este impunatoare si pare
impenetrabila, de pe campia care se intinde la baza ei! Un sant, o metereza, gradini extinse, inclusiv
renumitul inel de gradini de apa, bazine si fantani, de la baza imensei roci aveau rolul de a proteja
fortareata. In interior se gasesc impresionante fresce legate de aceea perioada. Impresia dramatica
pe care o face asupra vizitatorului acest sit arheologic din secolul V, il face sa fie unul dintre punctele
de atractie majore ale tarii.
Nota: Retineti ca pentru a ajunge la varful Sigiriya Rock, urcam si apoi coboram aproape 1200 de
trepte de piatra. Oricine in stare buna de sanatate se poate aventura pana pe culmea Sigiriya Rock,
iar efortul merita facut, cu siguranta! Cazare cu mic dejun si cina: Fresco Water Villas, Deluxe room
(sau similar)
ZIUA 4: SIGIRIYA – POLONNARUWA – KAUDULLA - SIGIRIYA

Dupa micul dejun parcurgem un drum de cca o ora si jumatate pana la Polonnaruwa
, unde vom putea admira atat vegetatia luxurianta dar ne vom si familiariza cu arhitectura
traditionala asiatica. Polonnaruwa a fost a doua capitala antica a Sri Lanka si este inclusa in
Patrimoniului Mondial UNESCO, datorita edificiilor bine pastrate, cum ar fi: ruinele Palatului Regal, Gal
Viharaya; cele 3 statui splendide ale lui Buddha in picioare, asezat si culcat, sculptate in granit –
unde cea mai impresionanta dintre ele masoara 14 m si este reprezentativa pentru arta Sinhaleza;
spectaculoasa sala de audiențe, apoi Lotus Bath – cu cele 7 fantani in forma de lotus, statuia
Polonnaruwa (secolul al 12-lea) și rezervorul lacului artificial Parakrama Samudra, construit de regele
Parakramabahu cel mare. Exista, de asemenea, ruine el locurilor de cult celebre, cum ar fi templul
Shiva, Lankatileka, Watadage, Galpotha, Kiri Vihare Dagoba si ramasite ale fostului Templu al
Dintelui. Cu siguranta vom avea multe de aflat de la ghidul nostru!
La numai o ora distanta se afla Parcul National Kaudulla, unde ajungem si noi dupa-amiaza si
vom trai experienta unui jeep safari de neuitat, in natura pura, pentru a admira viata salbatica!
Celebru pentru turmele sale salbatice de elefanti care se aduna la marginea raurilor si a rezervoarelor
pentru a se imbaia si socializa, este unul dintre cele mai recomandate parcuri din Sri Lanka pentru a
vedea elefanti salbatici, dar si leoparzi, cerbi, maimute – inclusiv langurul cu fata violet si maimuta
asiatica macaque. Parcul acopera 8.890 de hectare si consta dintr-o padure mixta de arbusti vesnic
verzi, un habitat preferat de animale. Cazare cu mic dejun si cina: Fresco Water Villas, Deluxe room
(sau similar)
ZIUA 5: SIGIRIYA – KANDY

Dupa micul dejun facem check out de la hotel si pornim spre Kandy. La sosirea in Kandy, vizitam
Templul Dintelui Sfant (gazduieste un dinte apartinand lui Buddha) si ne bucuram de un tur al
frumosului oras Kandy. Neinfrant timp de secole, aceast oras important a tinut in siguranta cultura
Sinhaleza si relicvele budiste sacre, impotriva atacului nereusit al invaziei olandeze si portugheze,
inainte de a cadea in final datorita jocurilor politice britanice, la inceputul secolului al XIX-lea. Printre
alte atractii, Kandy este casa Templului Dintelui, unul dintre cele mai sacre locuri de inchinare din
lumea budista. Ne cazam la un hotel inconjurat de verdele nesfarsit al zonei. Ne cazam la un hotel
inconjurat de verdele nesfarsit al zonei.Cazare cu mic dejun si cina: Oak Ray Serene Garden Hotel,
Standard room (sau similar)
Z IUA 6: KANDY – PERADENIYA – NUWARA ELIYA

Mic dejun la hotel, si pornim sa vizitam in racoarea diminetii Gradinile Botanice Regale din
Peradeniya, considerate una dintre cele mai frumoase si cuprinzatoare gradini botanice din Asia!
Initiata în 1374 ca o gradina de agrement a Regilor din Gampola si Kandy, gazduieste in prezent mai
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mult de 4.000 de specii de copaci si plante,unele rare si endemice, precum si flora din lumea
tropicala. Gradina de Condimente si Gradina Orhideelor sunt de neratat. “Bulevardele cu Palmieri” – 5
la numar, infrumuseteaza gradinile, cea mai veche si cea mai inalta Aleea a Palmierilor (Royal Palm
Avenue) fiind plantata in 1905.Dupa plimbarea in lumea mirifica a plantelor, pornim spre zona
Nuwara Eliya. Drumul strabatut catre Nuwara Eliya ne va tine cu sufletul la gura- este paradisul
fotografilor! Ne vom opri din loc in loc, pentru a admira cascade, plantatii de ceaiuri si campuri de
legume de-a lungul drumului. Odata ce ajungem in Nuwara Eliya, vom observa scaderea brusca a
temperaturii. Cu focurile arzand in semineele din bungalourile in stil victorian si cu peluzele si
gradinile de flori frumos intretinute, nu este de mirare ca aceasta parte a tarii a devenit cunoscuta
sub numele de "Mica Anglie". Ne putem plimba prin pietele orasului pentru a observa comunitatea
locala din aceasta parte a lumii. Cazare cu mic dejun si cina : Araliya Red Hotel, Deluxe room (sau
similar).
ZIUA 7: NUWARA ELIYA – COLOMBO

Astazi, dupa ce luam micul dejun, ne indreptam spre Colombo. Drumul de cca 6 ore ne va
permite sa revedem cu ochii mintii toate frumusetile pe care le-am vazut si experientele care ne-au
imbogatit in zilele petrecute in Sri Lanka. Ne trezim din reverie pentru o dupa-amiaza petrecuta in
Colombo, un oras care este o imbinare intre vechi si nou, traditional si modern, pentru turisti fiind un
punct de plecare spre explorarea insulei. Colombo este centrul comercial și de afaceri al insulei, iar
noua capitala este Sri Jayawardhanapura Kotte, la numai cativa kilometri distanta. Mic port maritim,
Colombo a inceput sa se dezvolte odată cu sosirea portughezilor in 1505, iar dezvoltarea acestuia ca
un important port a avut loc in perioada britanică. Colombo a devenit capitala Sri Lanka in 1815, dupa
ce Kandyan Kingdom a fost cedata britanicilor. Urme ale cladirilor din perioada guvernarii portugheze,
olandeze si britanice se gasesc in fiecare zona a orasului.
Facem un tur de oras si observam arhitectura, oamenii si obiceiurile locului, vom ajunge si intr-un
bazaar , vom vedea si un templu hindus cu sculpturi in piatra. Fortul – din epoca coloniala, Colegiul
Regal, “Sea Street” – sediul atelierelor de bijuterii din cartierul Pettah, ne vor atrage atentia in
periplul nostru. Cazare cu mic dejun si cina: ME Colombo, Standard room (sau similar).
ZIUA 8: COLOMBO- MALDIVE: MALE - PARADISE ISLAND

In zorii acestei zile zburam in paradis! La 07:20 aeronava Sri Lankan Airlines ne poarta spre
Maldive. Aterizam in Male, de unde o barca cu motor ne va transfera pe insula noastra! Maldive este
un loc paradisiac in Oceanul Atlantic, o salba de mici insule cu nisip alb si apa turcoaz – atat de mici
incat pe majoritatea insulelor este un singur resort. Iar in acest tinut paradisiac noi am ales insula
care si-a revendicat numele “Paradise Island”! Si pe care oamenii au construit un resort de 5* in care
masajele ayurvedice, cazarea in bungalouri pe malul oceanului sau chiar deasupra apelor oceanului
completeaza experienta de relaxare totala. Aici Oceanul Indian scalda plajele cu nisip fin si alb,
umbrite de palmierii aplecati parca intr-o reverenta permanenta in fata maretiei oceanului. Cazare cu
mic dejun si cina: Paradise Island, Maldive – Superior beach bungalow.
ZIUA 9: PARADISE ISLAND, MALDIVE
Timp liber pentru relaxare si activități disponibile pe insulă sau chiar excursii opționale în insulele din jur. Cazare
și cină: Paradise Island, Maldive – Superior beach bungalow.
ZIUA 10: PARADISE ISLAND, MALDIVE
Timp liber pentru relaxare si activități disponibile pe insulă sau chiar excursii opționale în insulele din jur. Cazare
și cină: Paradise Island, Maldive – Superior beach bungalow.
ZIUA 11: PARADISE ISLAND, MALDIVE - MALE - DUBAI

Petrecem toata ziua pe insula noastra, avand in vedere ca zborul il avem tarziu (23:55 ). Barca
rapida ne asteapta cu cca 3 ore inainte de decolare si ne transporta spre Male de unde vom lua
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avionul spre casa, cu escala in Dubai. (23:55-03:25 Male-Dubai, 09:05-13:00 Dubai-Belgrad)
ZIUA 12: DUBAI-BELGRAD –TIMIȘOARA

In Dubai avem o escala suficient de lunga cat pentru o tura scurta de shopping, chiar daca
suntem pe timp de noapte. Sau ne cautam un loc bun la “sleeping room” pentru un somn de cateva
ore. Desigur, in aeroportul ultra modern din Dubai sunt tot felul de facilitati – lounge-uri, restaurante
si cafenele, magazine cu de toate, disponibile non-stop. După zborul Dubai-Belgrad urmează
transferul auto spre casă (Belgrad – Timișoara sau altă localitate de domiciliu).
Odata ajunși acasă … începem să planificăm următoarea vacanță!

Servicii incluse
·

Bilete de avion pentru zborurile internaționale Belgrad -Dubai- Colombo/Male-Dubai-Belgrad,

taxe de aeroport incluse;

·

Biletul de avion Colombo – Maldive, cu taxe de aeroport incluse;

·

Bagaj de cală de 20 Kg plus bagaj de mana de pana la 7 Kg

·

Transferuri de la/către aeroporturi în Sri Lanka și Maldive și asistență în aeroporturi la sosiri/plecări;

·

Cazare - 9 nopți la hotelurile menționate;

·

Mesele: mic dejun și cina in Sri Lanka, full board in Maldive;

·

Toate activitățile descrise în program, cu intrările la obiectivele descrise (Sigiriya, Polonnaruwa

Ancient City, Kaudulla National Park -game drive, Temple of the Tooth relic, Peradeniya
Botanical Garden, etc);
·

Transport pe parcursul programului în Sri Lanka, în autovehicule cu aer condiționat, pe itinerariul
descris. Ghizii si soferii sunt testati PCR periodic si aplică toate măsurile de protecție sanitară;

·

Apă minerală 500 ml – 2 sticle/persoană/zi, în zilele de excursii din Sri Lanka;

·

Ghid local vorbitor de limbă engleză pe tot parcursul turului în Sri Lanka;

·

Însoțitor de grup pe toată perioada călătoriei.

Servicii neincluse
•
Taxe de viza in Sri Lanka: 40 euro;
•
Transfer Timisoara( sau altă localitate de domiciliu) – aeroport Belgrad si inapoi. Pret pentru
transfer Timisoara- aeroport Belgrad – Timisoara – total 50 euro;
•
Testele COVID obligatorii sau optionale;
•
Tipsurile pentru soferi si ghizi in Sri Lanka: 50 $/pers./intregul tur. Acesti bani ii aduna
insotitorul de grup in timpul calatoriei;
•
Mesele de pranz in Sri Lanka;
•
Masaje si tratamente ayurvedice disponibile la hotelurile unde suntem cazati;
•
Excursiile optionale, sporturile acvatice in Maldive;
•
Cheltuieli personale, mini bar, telefoane, etc;
•
Taxe foto/video;
•
Supliment camera single pentru cele 9 nopti, in cazul in care acest lucru este solicitat este de
550 euro.

Informatii utile
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Up-grade cazare si masa:
·

Supliment cazare in Maldive - Water Villa: 139 euro/persoana/noapte, cazare in camera dubla(235

euro/noapte/camera single)
·

Supliment cazare in Maldive - Jacuzzi Water Villa: 169 euro/persoana/noapte, cazare in camera dubla (310

euro/nopate/camera single)
·

Supliment All inclusive Maldive, Paradise Island : 165 euro/persoana/3 zile.

TERMENE ȘI CONDIȚII DE PLATĂ:

Avans, la confirmarea rezervarii, minim 30%, rest de plata 1 martie 2021.
Tarifele sunt exprimate in euro/pers/in camera dubla, plata se face in euro sau in lei (curs
BNR+2%).
In cazul indisponibilitatii unitatilor de cazare propuse, la momentul rezervarii, vom oferi alternative
similare.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Zbor
Autocar
Transfer
Cazare
Mic dejun
Ghid
Insotitor de grup
Activitati

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 04:13)

