Esperámos juntos, viajamos juntos

SRI LANKA &
COMBOIO PANORÂMICO
8 Dias / 5 Noites

A partir de

1.733

€*

pt.tui.com

POR PESSOA

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO EM VIAGENS
*Os preços incluem: Passagem aérea em voo regular e classe económica; 5 noites de alojamento no Sri Lanka em regime de meia
pensão (não inclui bebidas); Assistência à chegada e partida de Colombo; Transporte em veículo com ar condicionado, acompanhado
por guia/motorista em inglês; Entrada nos locais mencionados no programa; Seguro de viagem; Taxas de aeroporto e de combustível
(no valor de 420€ - sujeitas a alterações até à data de emissão dos bilhetes).
TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100.000,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488 - COD: CMB060820

Sri Lanka & Comboio Panorâmico
Dambulla, Sigiriya, Matale, Kandy, Nuwara Eliya e Colombo
Novembro 20 a Abril 21
8 Dias / 5 Noites - Desde 1.733€ por pessoa
Partidas diárias - Mínimo 2 pessoas
Dia 1 – Portugal / Colombo
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Colombo. Refeições e noite no
avião.
Dia 2 – Colombo / Dambulla ou Sigiriya (Meia Pensão)
Chegada e transfere de Colombo para Dambulla. O Templo de Dambulla foi construído pelo Rei Walagambahu no século I A.C. e é considerado
Património Mundial. O complexo de 5 caves, com mais de 2000 m2 de paredes pintadas é a maior área de pinturas encontrada no mundo e
contém mais de 150 imagens de Buda. Jantar e alojamento na zona de Dambulla ou Sigiriya.
Dia 3 – Dambulla / Sigiriya / Matale / Kandy (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Saída para Sigiriya. Subida à fortaleza de pedra do século V, que é considerado Património Mundial. A “Pedra do Leão” é uma
cidadela de uma beleza única com jardins, piscinas, fontes e edifícios. Visite os frescos de Sigiriya que estão numa pequena cavidade da pedra
com acesso a partir de uma escadaria em espiral. Estes frescos foram pintados com pigmentos da terra em gesso. A viagem continua até Matale,
onde se visitará o jardim de especiarias onde podemos ver como estas são plantadas e processadas, seguida de uma demonstração de culinária
e de uma massagem durante 5 minutos à cabeça e ombros. De Matale seguimos para Kandy. Kandy foi a última capital dos reis de Sri Lanka e
é considerado Património Mundial. Visita ao Templo do Dente de Buda. Jantar e alojamento.
Dia 4 – Kandy / Nuwara Eliya (Meia Pensão)
Depois do pequeno-almoço e viagem de Kandy para a estação de Peradeniya. Continuação até Nuwara Eliya numa viagem de comboio que
durará aproximadamente 4 horas onde poderemos observar paisagens de cortar a respiração. Chegada a Nuwara Eliya, onde está localizada a
maior montanha do Sri Lanka - Pidurutalagala. Jantar e alojamento.
Dia 5 – Nuwara Eliya / Yala (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Viagem até Yala para fazermos um safari no Parque Nacional de Yala. Este parque tem, aproximadamente, 126,786 hectares
de extensão e é o maior parque nacional de Sri Lanka. Está localizado a sudeste da ilha e deste podemos avistar o oceano. O parque é famoso
pelos seus grandes rebanhos e um grande número de elefantes, javalis, búfalos, leopardos, ursos, veados e crocodilos, entre outros. Jantar e
alojamento.
Dia 6 – Yala / Galle / Negombo (Meia Pensão)
Pequeno-almoço no hotel e viagem até Galle, outrora o mais importante porto do Ceilão e uma cidade rica em história. Cidade muralhada permanece desde o início do século XVI, através dos períodos coloniais dos portugueses, holandeses e britânicos, o Forte de Galle é o testemunho
deste facto. A cidade de Galle é uma das cidades bem conservadas da era colonial no Sudeste da Ásia e foi declarada Património Mundial. O
museu e igreja holandeses são duas atrações turísticas famosas em Galle. Continuação da viagem até Negombo. Jantar e alojamento.
Dia 7 – Negombo / Colombo / Portugal (Pequeno-almoço)
Após o pequeno-almoço no hotel, em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Colombo. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal (voo com escala). Noite a bordo.
Dia 8 – Portugal
Chegada.
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Hotéis previstos ou similares:
Localidade

Standard

Superior

Deluxe

Dambulla / Sigiriya

Fresco Water Villa 4*
(Standard)

Amaya Lake 5*
(Superior)

Jetwing Lake 5*
(Deluxe)

Oak-Ray Serene Garden
3* Sup.
(Standard)

Amaya Hills 5*
(Standard)

The Golden Crown 5*
(Deluxe)

Heaven Seven Boutique 3*
(Deluxe)

Jetwing St. Andrews 5*
(Superior)

Araliya Green Hills 5*
(Deluxe)

Oak-Ray Wild 4*
(Standard)

EKHO Safari 5*
(Deluxe)

Jetwing Yala 5*
(Superior)

Goldi Sands 5*
(Standard)

Suriya Resort 5*
(Deluxe)

Jetwing Blue 5*
(Deluxe)

(1 noite)

Kandy
(1 noite)

Nuwara Eliya
(1 noite)

Tissamaharama/Yala
(1 noite)

Negombo
(1 noite)

Preços por pessoa em Duplo:
Datas

Cat. Standard

Cat. Superior

Cat. Deluxe

De 01 Novembro 20 - 23 Abril 21

1.733 €

1.788 €

1.993 €

Os nossos preços incluem: Passagem aérea em voo regular e classe económica; 5 noites de alojamento no Sri Lanka em regime de meia
pensão (não inclui bebidas); Assistência à chegada e partida de Colombo; Transporte em veículo com ar condicionado, acompanhado por
guia/motorista em inglês; Entrada nos locais mencionados no programa; Seguro de viagem; Taxas de aeroporto e de combustível (no valor
de 420€ - sujeitas a alterações até à data de emissão dos bilhetes).
Os nossos preços não incluem: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, extras de carácter pessoal e
qualquer serviço não mencionado no programa.
Observações: O itinerário está sujeito a alterações dependentes da confirmação dos voos, condições das estradas, disponibilidade nos
hotéis e alterações do clima. Em dias festivos e comunicados pelo governo não é servido álcool nos hotéis.
Períodos Festivos no Sri Lanka, Natal e Fim de Ano sujeitos a suplementos. Consulte-nos.
Preços sujeitos a alteração e reservas sujeitas a disponibilidade
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