
Dels càlids budes daurats a les 
platges turquesa.

Durada: 15 DIES 
Sortides: 10 agost / 14 novembre

COLOMBO – DAMBULLA
ANURADHAPURA – MIHINTALE
POLONNARUWA – MINERIYA
SIGIRIYA – AUKANA – KANDY
PINNAWELA – PERADENIYA
NUWARA ELIYA – HAPUTALE
TANGALLE – WELIGAMA – GALLE

En la sortida d’agost, assistència a la 
celebració de l’Esala Perahera

SRI LANKA

VIDEO

Anuradhapura - Polonnaruwa - Dambulla - Sigiriya
Kandy - Galle 
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plana. També conté les ruïnes d’un antic palau 
– fortalesa construïda durant el regnat del rei 
Kasyapa, al segle V. Dinar. Continuarem cap a 
Aukana. D’Aukana en destaca el seu temple 
construït al segle V, i on podem veure l’estàtua de 
Buda més gran del país amb 12 metres d’altura, 
esculpida a la mateixa roca. La seva mà està en la 
posició anomenada “Ashisha Mudra” (pose de la 
benedicció). Tornarem a l’hotel. Sopar.

 6 DAMBULLA – KANDY
Esmorzar. Després d’esmorzar, sortirem cap a 
Kandy. Durant el recorregut visitarem un Jardí 
d’espècies i un taller de batiks. Arribarem a Kandy, 
darrera capital de regne Sinalès i conquerida 
pels britànics en 1815. Kandy està situada al 
voltant d’un llac artificial, sobre cinc turons. Dinar. 
Assistirem a un espectacle cultural de dansa i 
foc. Continuarem realitzant 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 en el pèl 
d’una princesa Índia. Aquest ullal sagrat es treu un 
cop a l’any en una processó pels carrers de Kandy, 
on va a llom d’un elefant. Aquest ritual es coneix 
com l’Esala Perahera amb el que coincideix el grup 
d’agost. Aquesta festa concentra elefants de tota 
la illa que van arribant a Kandy en el decurs dels 
dies que dura aquest espectacular festival. Sopar.

 7 (KANDY) PINNAWELA – PERADENIYA
Esmorzar. Sortida cap a Pinnawela, on realitzarem 
la visita de l’Orfenat d’Elefants creat l’any 1972, 
per recollir els elefants abandonats. Podrem 
veure com és el seu dia a dia, donar el biberó als 
nadons elefants, el seu bany, etc... Dinar. Acabada 
la visita ens dirigirem a visitar el Jardí Botànic de 
Peradeniya, creat l’any 1371. Amb les seves 60

 1 BARCELONA  COLOMBO
Presentació a l’aeroport de Barcelona, on 
trobarem el nostre guia que ens ajudarà amb els 
tràmits de facturació i embarcament dels vols que 
ens duran a Colombo. Nit a bord.

 2 COLOMBO – DAMBULLA
A l’arribada ens ajudaran amb els tràmits de duana 
i sortirem cap a Dambulla, on visitarem el 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. Sopar i allotjament al nostre 
hotel de Dambulla.

 3 DAMBULLA – ANURADHAPURA – MIHINTALE
Esmorzar. Al matí, sortirem cap a Anuradhapura 

 , ciutat sagrada per al budisme, que es divideix 
en dues zones: la ciutat antiga i la ciutat vella. Va 
ser la primera capital del país. Podrem visitar les 
seves espectaculars ruïnes, declarades patrimoni 
de la humanitat per la UNESCO. Continuarem la 
visita al temple de Mihintale, considerat com el 
bressol del budisme. Retorn a l’hotel. Sopar.

 4 (DAMBULLA) POLONNARUWA – MINERIYA 
Esmorzar. Després d’esmorzar sortirem cap a 
Polonnaruwa, segona capital de Sri Lanka i lloc on 
contemplar els Budes del Gal Vihara o tres grans 
budes esculpits en una paret rocosa. Després del 
dinar, farem un safari 4x4  al Parc Nacional 
Mineriya. Sopar i allotjament.

 5 (DAMBULLA) SIGIRIYA – AUKANA   
Esmorzar. Sortirem per realitzar la visita a Sigiriya. 
Sigiriya és una gran roca volcànica que s’alça 
uns 300 metres, destacant sobre una extensa 

LES RUÏNES DEL PASSAT IL·LUMINEN EL PRESENT D’AQUESTA CULTURA
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visitarem el Llac Tangalle. Dinar. Tarda lliure. Sopar 
i allotjament a l’hotel.

 11 TANGALLE
Pensió completa. Tindrem el dia lliure per gaudir 
de les platges de Tangalle. Es pot visitar el litoral 
de la costa, famosa per acollir les tortugues que hi 
van per pondre els seus ous. 

 12 TANGALLE – WELIGAMA – GALLE
Esmorzar. Al matí, sortirem 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. Dinar en ruta. Arribarem 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 al seu emblemàtic fort 
vestigi colonial holandès. Sopar.

 13 GALLE – COLOMBO
Esmorzar. Sortirem cap a Colombo. Arribarem 
cap al migdia. Dinar. És una ciutat fascinant que 
uneix el passat amb el present en un ambient 
marcadament colonial. Veurem l’àrea del fort 
fins al basar del Pettah i la seva zona residencial. 
Sopar.

 14 COLOMBO-GAMPAHA  BARCELONA
Esmorzar. Tindrem un temps lliure a Colombo abans 
d’anar a Gampaha on farem el nostre dinar de 
comiat. En finalitzar, anirem a l’aeroport. Nit a bord.

 15 BARCELONA
Un cop fet l’enllaç aeri, arribarem a Barcelona.

hectàrees delimitades per un capritxós meandre 
del riu Mahawelli ganga, aquest jardí conté la millor 
col·lecció d’arbres tropicals del país. Destaca la 
seva gran diversitat d’orquídies, baobabs, bambús 
i palmeres. Retorn a l’hotel. Sopar.

 8 KANDY – NUWARA ELIYA
Esmorzar. Avui sortirem 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. Dinar. 
Arribarem a la ciutat de Nuwara Eliya, situada 
a 1.815 metres d’altura, que al seu dia va ser un 
balneari i sanatori militar de l’època colonial, on els 
britànics residents a l’illa fugint de la calor passaven 
les seves vacances. 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 
el seu camp de polo. Sopar i allotjament al nostre 
hotel a Nuwara Eliya.

 9 NUWARA ELIYA – HAPUTALE
Esmorzar. Matí lliure per poder relaxar-nos 
una mica en aquest bell paisatge. Després del 
dinar sortirem en el tren de muntanya que 
circula sense pressa amb destinació Haputale. 
Ens dirigirem fins al Lipton‘s Seat, on farem 
una caminada en aquest lloc tan especial que 
ofereix unes vistes privilegiades sobre Uva, 
Sabaragamuwa i les regions central i oriental de la 
illa. Sopar i allotjament.

 10 HAPUTALE – TANGALLE
Esmorzar. A l’hora convinguda ens dirigirem cap a 
Tangalle, on podrem gaudir de les seves blanques 
i llargues platges adornades amb palmeres, i 

EL TE ÉS UN DELS GRANS TRESORS COMERCIALS D’AQUESTA ILLA Preu: 3.920 euros

El preu inclou:
* Vols internacionals amb Qatar Airways.
* Allotjament en hotels de 4*.
* Esmorzars bufet en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 10 persones.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
En el cas de grups inferiors a 10 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Visat.
* Tot l’especificat en el programa.
En la sortida d’agost, assistència a la 
celebració de l’Esala Perahera.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 730 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -150 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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Informació d’interès:

Min 4 / 20 Max +5:30 h SÍ



SRI LANKA - 3 NITS A MALDIVES - BARCELONA
Arxipèlag conegut com el darrer paradís sobre la Terra, veurem la 
seva natural singularitat des de l’aire. En aterrar a Male, la capital de 
les Maldives, ens dirigirem en ràpides embarcacions a l’atol situat al 
nord de Male. A la petita illa de Lankanfinolhu es troba el nostre hotel, 
on disposarem de l’allotjament i esmorzar, situat a peu de platja. 
Els dies a Maldives són lliures per descansar en aquest paratge 
natural, i gaudir de les instal·lacions i activitats que l’hotel ofereix (no 
incloses en el preu). L’últim dia, novament a bord de ràpides llanxes, 
ens dirigirem a Male, des d’on emprendrem el vol de retorn cap a 
Barcelona. Nit a bord. 
Activitats que ofereix l’hotel (no incloses en el preu):
- Sopar en un banc de sorra privat, amb servei de majordom inclòs.
- Sopar de barbacoa romàntica de peix a la platja.
- Nit de “boduberu” (dansa i música local).
- Tractaments de spa vigoritzadors o relaxants.
- Submarinisme per l’escull local i el vaixell enfonsat Rannamaari.
- Busseig fent un safari aquàtic per l’escull més gran de Maldives.
- Plantació de coralls en el laboratori de conservació marina. 
- Esports: catamarà, windsurf, pesca esportiva, tubbing, wakeboard... 
- Visita a Male i illes verges dels atol·lons.
- Creuer al capvespre en un dhoni maldivès, amb copa inclosa.

Consulteu suplements per altres opcions de règim alimentari (mitja 
pensió o pensió completa), o per un allotjament “over-water”.

EX

El preu inclou: 
* Vol en línia regular Sri Lanka - Maldives. 
* Trasllats aeroport - hotel - aeroport en llanxa. 
* Allotjament en hotel 5 * Luxe  
* Esmorzar a l’hotel.   
* Taxes d’aeroport.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats que coincideixin amb horaris de vol o 
aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
* Descompte per venda anticipada sobre import 
base del viatge Sri Lanka. 
* Consulteu suplement per habitació individual.
* Consulteu suplements per vol en classe 
business.

Preu: 1.100 euros
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Informació d’interès: Min. 2 +5:30 hores SÍ

EXTENSIÓ A MALDIVES


