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INCRÍVEL SRI LANKA 
Colombo, Pinnawala, Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya, Udawalawe e Hikkaduwa

 pensão completa e visitas incluídas

• Panorâmica de Colombo e visita de Sigiriya e Kandy.

• Orfanato dos elefantes de Pinnawala.

• Cavernas de Dambulla.

• Jardim de especiarias em Matale.

• Espetáculo cultural de dança cingalesa.

• Safari Parque Nacional de Yala ou Udawalawe.

INDIA

DIA 1 (quinta-feira) BRASIL - COLOMBO
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Colombo. Noite a bordo.

DIA 2 (sexta-feira) COLOMBO - NEGOMBO
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 3 (sabado) COLOMBO - PINNAWALA - DAMBU-
LLA - SIGIRIYA (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida para Pinnawala 
para visitar o famoso orfanato de elefantes (entrada 
incluída). Podemos observar este animal de perto 
graças a este lugar criado em 1975 com sete ele-
fantes órfãos. É fascinante ver bebês elefantes se 
alimentando e assistir os rebanhos tomar banhos 
no Rio. Almoço no restaurante. Continuação para 
o Dambulla, localizada no centro da ilha, conhecida 
por suas impressionantes cavernas decoradas com 
afrescos e estátuas budistas (entrada incluída). A de-
coração dessas cavernas começou há mais de 2.000 
anos. Ela contém mais de 150 imagens de Buda, das 
quais a maior é a figura colossal de 14 metros escul-
pidos na rocha. O templo foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Partida para Sigiriya, um 
dos destinos mais turísticos do país. Chegada, jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 5 (domingo) SIGIRIYA
Buffet de café da manhã. Dia em estadia de pensão 
completa. Possibilidade de uma excursão opcional 
para Polonnaruwa, antiga sede dos reis cingaleses. 

Vamos atravessar a selva para chegar à antiga capital
Sri Lanka, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Vamos observar as ruínas apreciadas do
Palácio Real e outros edifícios e estruturas. Visitare-
mos também Gal Viharaya, três magníficas estátuas
Buda em diferentes posições: ereto, sedentário e re-
clinado. Destaca-se também o Salão de Audiências, 
o Banho de Lótus e a estátua do Rei Parakramabahu. 
Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 5 (segunda-feira) SIGIRIYA-MATALE-KANDY 
(Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida para Matale, onde 
faremos a interessante visita do Jardim das Especia-
rias. No jardim, conheceremos os processos intri-
cados que fazem que Sri Lanka produza alguns dos 
melhores temperos do mundo. Além disso, podere-
mos testemunhar uma demonstração de comida 
local que lhe permitirá aprender como preparar curry 
com especiarias nativas. Também vamos desfrutar 
de uma massagem ayurvédica nos jardins de Matale 
antes de comer. Almoço no restaurante. Partida para 
Kandy, cidade cercada por belas plantações de chá e 
vegetação selvagem. Na cidade, vamos assistir a um 
show de dança cingalesa (entrada incluída). Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 6 (Terça-feira) KANDY - Plantação de chá - 
NUWARA ELIYA (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Passeio pelas maiores 
atrações de Kandy. Esta cidade, Patrimônio da Hu-

manidade pela UNESCO, foi a capital do último es-
tado Cingalesa na ilha, antes de cair sob o domínio 
estrangeiro. Vamos visitar o Buddha Tooth Temple, o 
principal centro religioso dos budistas e incluído no 
complexo arquitetônico de Dalada Maligawa. Pode-
mos apreciar o palácio e os jardins que compartilham 
o complexo com o templo e o belo lago artificial que 
é cercado por grande parte da cidade. Almoço no 
restaurante. Continuaremos a jornada rumo a uma 
plantação e fábrica de chá (entrada incluída). Iremos 
observar todo o processo e fabricação do mesmo. 
Vamos desfrutar de uma degustação do autêntico 
chá de Ceylán, considerada uma das melhores mis-
turas de mundo. Atravessaremos campos ondulan-
tes verdes, cheio de plantações de chá, estrada para 
Nuwara Eliya (“Cidade da luz” em cingalês), uma ci-
dade pitoresca nas margens de um lago. O distrito de 
Nuwara Eliya é conhecido como “Little England” por 
causa de seu ambiente exuberante e sua aparência 
colonial. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (quarta-feira) NUWARA ELIYA-ELLA-BUDU-
RUWAGALA-UDAWALAWE- Embilipitya
Café da manhã. Partida para Ella, circulando pelas 
paisagens verdes e belas do Planalto Central, des-
frutando de vistas como a cachoeira selvagem de 
Ravana. De lá, continuaremos até Buduruwagala, 
um antigo templo budista onde contemplaremos 
as incríveis figuras esculpidas na própria rocha. Al-
moço. Continuamos no Parque Nacional de Udawa-
lawe, onde realizaremos um safári de jipe rústico, 

sem ar condicionado. Durante esta visita, podemos 
observar elefantes, javalis, búfalos, leopardos, ursos 
veados e crocodilos, bem como grandes bandos de 
aves nativas. Continuamos para Embilipitya. Jantar 
e alojamento.

DIA 8. (quinta-feira) EMBILIPITYA - GALLE-  
HIKKADUWA
Café da manhã. Partida para Galle, porto antigo e 
cidade histórica no sudoeste do Sri Lanka. É o me-
lhor exemplo de força construída pelos portugueses 
durante os seus 153 anos de domínio sobre o país. 
Almoço. Visitaremos a fortaleza, que ocupa toda 
a península, hoje Patrimônio da Humanidade da 
UNESCO. Dentro de suas paredes, encontramos 
uma série de edifícios dos 140 anos de colonização 
holandesa, o antigo hospital, a residência do gover-
nador, etc. Partida para Hikkaduwa, uma área com 
magníficas praias. Jantar e alojamento.

DIA 9 (sexta-feira) HIKKADUWA-COLOMBO-NE-
GOMBO
Café da manhã. Partida para Colombo, onde visita-
remos a cidade. Colombo é a maior cidade e a atual 
capital administrativa do Sri Lanka. Visitaremos lo-
cais históricos, religiosos e comerciais. Visitaremos a 
elite Cinnamon Gardens, o Galle Face Green Square 
e o Viharamahadevi Park. Almoço. Tarde livre para 
continuar descobrindo os cantos da capital asiática. 
Jantar e alojamento.

DIA 10 (Sábado) NEGOMBO
No horário indicado, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e nossos serviços.

Datas de saídas do Brasil

Maio 9 23

Junho 6 13 20

Setembro 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 765

Spto. habitación individual ....................... 420

Hotéis  previstos ou similares 

Negombo Lavinia  3***
Ocean Glory Negombo  3***
The Villa Green Inn  3***

Sigiriya Fresco Water Villa  3***

Kandy Oak Ray Regency  3*** 

Ramboda-Nuwara 
Eliya 

Tea Bush Oakray 3***

Embilipitya Centauria Lake  3***

Pegasus Reff 3*** 

Hikkaduwa Citrus  3***  

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• Em ocasiões quando o Parque Nacional de Yala está 
fechado para manutenção, o Safari será feito em 
Udawalawe.

• A câmara de vídeo não pode ser utilizada no orfanato 
de elefantes ou no dente do Templo do Buda.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando em espanhol durante todo o 
passeio.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 8 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 7 almoços e 8 
jantares.

• Água no ônibus (2 garrafas por pessoa por dia).

• Excursões de dia inteiro: 
Orfanato dos elefantes de Pinnawala 
e Dambulla. Spice Garden of Matale, 
demonstração de comida local, massagem 
ayurvédica e Espetáculo de Dança cingalesa. 
Tour em torno de Kandy, Buddha Tooth Temple, 
Plantação de chá com degustação. Ella, 
Buduruwagala e Yala National Park / Udawalawe 
com safari incluído.

• Outras visitas e excursões: 
Visita à Colombo. 
 Visita de Galle.

• Entradas incluídas: 
Orfanato dos elefantes de Pinnawala. 
Cavernas de Dambulla. 
Jardim de especiarias da Matale. 
Mostra cultural da dança cingalesa. 
Visite o dente do Templo do Buda. 
Plantação de fábrica e chá. 
Buduruwagala 
Parque Nacional de Yala ou Udawalawe com 
safári incluído. 
Fortaleza de Galle.

• Ônibus para todo el recorrido.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Propinas a guías, chófer y maleteros.

Afresco mosteiro Sigiriya

Templo Budista (Colombo) Pesca tradicional

Orfanato elefantes (Pinnawala) Pagoda

Hikkaduwa

Nuwara Eliya

Kandy

Udawalawe

Pinnawala

Sigiriya

Colombo

10  dias  ... a partir de  765 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


