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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

SRI LANKA 
El Festival de la Dent Sagrada 

a l’illa resplendent 

Sortida especial: 07 d’agost 2019 

13 dies | Dif. Horaria +3 | Cal visat 

ITINERARI: COLOMBO - NEGOMBO - ANURADHAPURA - MIHINTALE - SIGIRIYA - 
DAMBULLA - POLONNARUWA - MATALE - KANDY - PERADENIYA - NUWARA ELIYA - 
HORTON PLAINS - ELLA - UDAWALAWE - WELIGAMA - GALLE 

UNESCO: Ciutat Sagrada d’Anuradhapura - Sigiriya - Dambulla - Polonnaruwa - Kandy - 
Horton Plains - Galle  

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat
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DIA 1.  BARCELONA - COLOMBO 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la companyia aèria per a fer els tràmits 
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida 
del vol en direcció a Colombo. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka. Nit a bord. 

DIA 2: COLOMBO - NEGOMBO 

A l’arribada, el nostre guia local ens donarà la benvinguda i assistència a l’aeroport, i ens 
traslladarem a l'hotel. Sopar i allotjament. 

DIA 3: NEGOMBO - ANURADHAPURA 

Esmorzar. Al matí, sortirem cap a Anuradhapura, ciutat sagrada per al budisme. Va ser la 
primera capital del país des del segle V fins al segle X. Podrem visitar les seves espectaculars 
ruïnes, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Destaquen les dagobas 
Ruvanveliseya, Jetawanarama (una de les estructures més grans del món antic) i Thuparama. 
També veurem el sagrat arbre Bo, amb una edat de 2.250 anys i relacionat amb la vida de 
Buda. Sopar i allotjament. 
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DIA 4: ANURADHAPURA - MIHINTALE - SIGIRIYA - DAMBULLA 

Esmorzar. Sortida cap al temple de Mihintale, considerat com el bressol del budisme, on el monjo 
Mahinda (fill de l’emperador Ashoka de l’Índia) predicava la doctrina budista fa més de 2.000 anys, 
després d’haver estat inspirat per un petit monjo de nom Nigrodha. El rei, que estava afligit per la 
pèrdua de vides causada per les guerres 
que lliurava per expandir el seu imperi, va 
quedar impressionat pel semblant tranquil 
d'un monjo tan jove. El contacte amb 
aquest jove monjo va suposar un punt 
d'inflexió en la seva vida i, a partir de 
llavors va renunciar a la guerra. Estava 
decidit a difondre el missatge de la pau, 
per neutralitzar els efectes dels danys 
causats per les seves lluites prèvies. Com a 
resultat, el seu fill i la seva filla van ser 
ordenats deixebles de Buda, van 
aconseguir la il·luminació i es van fer 
arhats. Actualment és un lloc de 
peregrinatge i seu de diversos edificis de 
caràcter religiós, alguns d’ells abandonats.  

A la tarda visita al llogaret de Sigiriya per experimentar la vida local, desplaçant-nos en llanxa, 
carreta de bous i tuk-tuk. Sopar i allotjament a Dambulla. 
 

DIA 5: DAMBULLA - SIGIRIYA - 
POLONNARUWA - DAMBULLA 

Esmorzar. Sortirem per realitzar la visita a Sigiriya, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO l’any 1982. Sigiriya és una gran roca 
volcànica que s'alça uns 300 metres, destacant 
sobre una extensa planura, que conté les ruïnes 
d'un antic palau - fortalesa construïda durant el 
regnat del rei Kassapa, al segle V. Les restes 
d’aquesta edificació sorprenen i impressionen 
amb l’enginy i creativitat dels constructors. Dinar.  

A la tarda continuarem cap a Polonnaruwa, segona capital de Sri Lanka, un gran complex 
arqueològic que consisteix en diversos temples, palaus, Budes esculpits i una piscina en 
forma de lotus. Sopar i allotjament a Dambulla. 
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DIA 6: DAMBULLA - MATALE - KANDY 

Esmorzar. Visita a Dambulla, un conjunt de petits 
temples esculpits dins d'antigues coves on encara es 
conserven algunes belles pintures i frescos i es poden 
veure unes 150 estàtues de Buda de mida natural. Ens 
dirigim cap a Kandy i en camí vam visitar un jardí 
d'espècies en Matale. Arribada a Kandy, darrera 
capital de regne singalès i conquerida pels britànics el 
1815. Kandy està situada al voltant d'un llac artificial, 
sobre cinc turons. Farem la visita al Dalada Maligawa 
o temple de la Dent de Buda, on es diu que la sagrada 
relíquia de la Dent de Buda va arribar a principis del 
segle IV amagada entre el cabell d'una princesa índia. 
A continuació assistirem al Festival Esala Perahera. 
Sopar i allotjament. 
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DIA 7: KANDY - PERADENIYA - NUWARA ELIYA 

Esmorzar. Avui farem una sortida cap al 
Jardí Botànic de Peradeniya. Amb les 
seves 60 hectàrees delimitades per un 
capritxós meandre del riu Mahaweli, 
aquest jardí conté la millor col·lecció 
d'arbres tropicals del país. Destaca la 
seva gran diversitat d'orquídies, 
b a o b a b s , b a m b ú s i p a l m e r e s . 
Continuarem cap a Nuwara Eliya, 
recorrent la zona de cascades i 
plantacions de te. Durant el recorregut 
farem la visita a una Fàbrica de Te que 
ens mostrarà tots els processos que es 
realitzen en el seu procés d'elaboració. 
Arribarem a la ciutat de Nuwara Eliya, 
situada a 1.815 metres d’altura, que en 
el seu dia va ser un balneari i sanatori 
militar de l'època colonial, i on els 
britànics residents a l'illa passaven les 

seves vacances, fugint de la calor. En aquesta ciutat envoltada de plantacions de te i 
considerada l'hort de Sri Lanka, els vestigis colonials encara avui poden apreciar-se en les 
seves mansions estil Tudor o Victorià i en el seu camp de polo. Sopar i allotjament. 

DIA 8: (NUWARA ELIYA) HORTON PLAINS 

Esmorzar. Ben aviat al matí realitzarem 
una excursió al parc nacional d'Horton 
Plains amb una caminada fins a la roca 
World's End i les cascades Bakers. El 
parc nacional forma part dels Altiplans 
Centrals de Sri Lanka i és Patrimoni de 
la Humanitat UNESCO. Els srilanquesos 
el coneixen com Mahaeliya i avui porta 
el nom de Sir Robert Horton, el 
governador anglès (1831-1837). Retorn 
a Nuwara Eliya i tarda lliure per gaudir 
de la ciutat colonial. Sopar i allotjament. 
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DIA 9: NUWARA ELIYA - ELLA - UDAWALAWE 

Esmorzar. A l'hora convinguda ens dirigirem cap a Udawalawe. En la nostra ruta farem una 
parada a Ella per gaudir de la ciutat, envoltada de muntanyes. Arribada a Udawalawe. Sopar i 
allotjament. 

DIA 10: UDAWALAWE - WELIGAMA - 
GALLE 

Esmorzar. Al matí sortirem de safari en jeep pel Parc 
nacional d'Udawalawe, un dels principals hàbitats 
d'elefants salvatges a tot Àsia, es calcula que uns 500 
exemplars habiten el parc, a més dels elefants asiàtics, es 
poden observar búfals, diferents espècies de cérvols, 
senglars, mangostes o cocodrils. 

Sortida cap a Galle. Al llarg del camí anirem efectuant 
diverses parades per la costa sud, on podrem observar els 
típics pescadors xanquers, una tradicional forma de pesca 
de la zona. Arribada a Galle, un dels principals ports de la 
ruta de la seda. Fundat pels portuguesos al segle XVI. És el 
millor exemple de ciutat fortificada i demostra la interacció 
entre els estils arquitectònics europeus i les tradicions 
autòctones. Visitarem el seu emblemàtic fortí, vestigi 
colonial holandès. Sopar i allotjament. 

DIA 11: GALLE - COLOMBO 

Esmorzar. Visitarem Galle i el fort holandès, Patrimoni de la Humanitat UNESCO. Es creu que 
l'actual ciutat de Galle era el port de l'antiga Tharsis, al qual el rei hebreu Salomó enviava a 
cercar l'ivori i els paons que indica la Bíblia. Tot seguit sortirem cap a Colombo. En ruta pararem 
per veure el refugi de tortugues a Ahungalla. Arribada a Colombo. Sopar i allotjament. 
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DIA 12: COLOMBO - BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel. Al matí farem una visita a la capital del país. El nom "Colombo", li va ser 
donat pels colonitzadors portuguesos en 1505, i es creu que es deriva de la paraula singalesa 
Kolon thota, que significa "Port sobre el riu Kelani”. També s'ha suggerit que el nom podria 
estar relacionat amb la paraula singalesa Kola-amba-thota que significa "Port amb frondosos 
arbres de mango”. 

A l’hora prevista ens traslladarem de l’hotel a l’aeroport, on agafarem el vol de tornada. Nit a 
bord.  

DIA 13: BARCELONA 

Arribada a Barcelona i finalització dels nostres serveis.  

Fi del viatge  
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EL PREU INCLOU: 
• Vols Barcelona - Colombo - Barcelona, 

en classe Turista. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport. 

• 10 nits d’allotjament en hotels 
indicats, en habitació doble. 

• Pensió completa: esmorzars en 
hotels, dinars i sopars en excel·lents 
restaurants seleccionats locals o 
hotels. 

• Transport en autocar climatitzat  
durant la ruta. 

• Guia acompanyant Baraka per a 
grups de 10 o més viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de la guia Baraka.  
En cas de grups de menys de 10 viatgers, 

hi haurà assistència a l’aeroport de sortida 

i guia local per a tot el viatge. 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Servei de maleters en hotels. 

• Aigua mineral embotellada.  

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Reunió prèvia al viatge. 

• Visat per a Sri Lanka. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 
• Extres en els hotels tal com minibar, 

bugaderia, telèfon, … 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 

VISITES INCLOSES 
• Visites al Triangle Cultural amb guia especialitzat (Anuradhapura, Polonnaruwa i 

Sigiriya) 

• Entrades al Triangle Cultural (Anuradhapura, Mihintale, Polonnaruwa, Sigiriya i 
Dambulla), Temple de Kandy, jardí botànic, safari a Udawalawe (inclòs jeep i 
entrada), visita a la plantació i fàbrica de te, visita i caminada a Horton Plains. 

• Assistència a la celebració de l’Esala Perahera. 
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HOTELS 
• Negombo: Hotel Amagi Aria, 4**** o similar 

• Anuradhapura: Hotel Palm Garden Village, 3*** o similar 

• Dambulla: Hotel The Paradise Resort & Spa, 4**** o similar 

• Kandy: Hotel Ozo Kandy, 4**** o similar 

• Nuwara Eliya: Hotel Blackpool, 4**** o similar 

• Udawalawe: Hotel Grand Udawalawa,  4**** o similar 

• Galle: Hotel The Heritage, 4**** o similar 

• Colombo: Hotel Manderina Colombo, 4**** o similar
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 30 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 10 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. En cas de ser menys de 10 viatgers confirmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport 

de Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.  
9. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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