
125www.wyprawy.pl

D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot na 
Sri Lankę przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przerwa tranzytowa i wylot do Kolombo.

D ZIEŃ 2. Przylot na lotnisko Bandaranaike w Katunayake 
koło Kolombo. Wyjazd w kierunku Anuradhapury. Po drodze 
przystanek na krótki odpoczynek w miejscowości Puttalam. 
Po przyjeździe do pierwszej stolicy Sri Lanki - Anuradhapury 
(ok. 177 km) zakwaterowanie i odpoczynek. Wieczorem ( 
dla chętnych - fakultatywnie rowerem) zwiedzanie miasta. 
Tu znajdują się jedne z największych stup buddyjskich 
(Ruwanwalisaja zwana Wielką Stupą czy wihara Abhajagiri) 
oraz święte drzewo Bo - „potomek” oryginalnego drzewa, 
pod którym siadał i medytował sam Budda. Kolacja i nocleg 
w dawnej stolicy.

D ZIEŃ 3. Po śniadaniu zwiedzanie najstarszego 
i największego kompleksu zabytków cejlońskich pierwszej 
stolicy Sri Lanki: dagoba Dźetawanarama i zespół 
świątynny Abhajagiri. Anuradhapura zaliczona jest do 
najstarszych miast stale zamieszkanych na ziemi, wpisana 
na listę UNESCO, była stolicą Cejlonu przez niemal 1500 lat 
(od IV w p.n.e. do początku XI w n.e.). Po południu przejazd 

do miejscowości Ritigala. Spacer lankijską dżunglą do 
pozostałości leśnego klasztoru. Kontynuacja przejazdu 
do Polonnaruwy - „śpiącego miasta”. Kolacja, nocleg 
w bungalowach, położonych nieopodal pól ryżowych.

D ZIEŃ 4. Po śniadaniu zwiedzanie drugiej stolicy Sri 
Lanki - Polonnaruwy z imponującymi ruinami pałaców, 
rzeźb z okresu między X a XIII w. (wihara Gal, Lotosowa 
Sadzawka oraz zespół klasztorny Alahana Pirivena). Obiad 
w lokalnym gospodarstwie z widokiem na pola ryżowe. 
Wizyta w tradycyjnym młynie, który produkuje 10 ton 
ryżu na godzinę. Następnie jeep safari w Parku Minneriya. 
Powrót na nocleg do Polonnaruwy. 

D ZIEŃ 5. Rano spacer po mieście, podziwianie sieci kanałów 
i zbiorników wodnych, które magazynowały wodę w porze 
suchej za czasów świetności. Podglądanie lokalnych 
kobiet, piorących w zbiornikach ubrania oraz bawiących 
się w wodzie dzieci… Wyjazd do Sigirii - Lwiej Skały, 
gdzie czeka nas „wspinaczka” do pałacu na szczycie. 
Odwiedzamy twierdzę z V w. (wpisana na listę UNESCO) 
z malowniczym Ogrodem Wodnym, Ogrodem Skalnym 
i schodami prowadzącymi na taras pałacowy, Lustrzaną 
Ścianą oraz znanymi na całym świecie skalnymi freskami, 
które po XV wiekach nadal promienieją kolorami. Kolacja 
i nocleg.

D ZIEŃ 6. Wyjazd do Kandy, malowniczego miasta 
położonego na wzgórzach, które było ostatnią królewską 
twierdzą broniącą się przed portugalską, holenderską 
i brytyjską dominacją kolonialną do roku 1815. Sanktuarium 
średniowiecznej kultury, sztuki, rzemiosła artystycznego 
i życia wyższych sfer. Po drodze zwiedzanie świątyń 
skalnych w Dambulli i ogrodu przypraw w Matale 
(pieprz i wanilia, kolendra i kardamon, cynamon i gałka 
muszkatołowa, itp. oraz sporządzone z nich ekstrakty 
i mikstury w celach kulinarnych i leczniczych). Po przyjeździe 
wizyta w  centrum, skupiającym się wokół jednej głównej 
ulicy oraz w Sanktuarium Świętego Zęba Buddy z XVI w. 
Odwiedzimy Centrum Kultury, gdzie odbędzie się pokaz 
tradycyjnych tańców przy rytmach lokalnej muzyki. Kolacja 
i nocleg w Kandy.

D ZIEŃ 7. Po śniadaniu czas wolny na spacery po okolicy albo 
fakultatywnie do wyboru: przejazd do Pinnaweli ( wizyta 
w niezwykłym miejscu jakim jest sierociniec dla słoni, 
gdzie otacza się opieką te ogromne, porzucone zwierzęta) 
lub rafting - spływ dość leniwą rzeką w okolicach Kitulgali 
(dostępny dla wszystkich średnio sprawnych fizycznie). 
Dla chętnych - bardzo wczesny wyjazd z hotelu, przejazd 
ok. 2,5 godziny). Po południu przejazd do Nuwary Eliyi 
górskiego uzdrowiska położonego na wysokości 1890 m 
n.p.m. pośród wysokich pasm górskich i plantacji herbaty. 
Po drodze wizyta na plantacji herbaty wraz z degustacją 
wyśmienitych cejlońskich herbat. Po przyjeździe zwiedzanie 
kolonialnego miasteczka. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 8. Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego Równiny 
Hortona, który leży na wysokości ponad 2000 m n.p.m. 
dlatego należy się spodziewać chłodniejszego i bardziej 

wietrznego klimatu niż na nizinach. Park obejmuje obszar 
31 km2 i jest mieszaniną górskich lasów i wilgotnych 
łąk. Jest ostoją dla niektórych gatunków roślin i zwierząt 
nie występujących nigdzie indziej. Jedną z atrakcji jest 
niepowtarzalny punkt widokowy, usytuowany na krawędzi 
płaskowyżu (870 m) tzw. Koniec Świata (World’s End). 
Opuszczamy miasto Nuwara Eliya i zjeżdżamy z gór na 
południe do Tissamaharamy. Po przyjeździe zwiedzanie 
miasteczka i lokalnej wytwórni napoju ( zbliżonego do 
naszego jogurtu). Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 9. Wcześnie rano jeep safari do Parku Narodowego 
Yala. Jest to drugi największy park narodowy w Sri Lance, 
który obejmuje obszar 960 km2. W rezerwacie występują 
liczne gatunki ssaków, ptaków oraz gadów. Może uda się 
dojrzeć: słonie, bawoły, niedźwiedzia-wargacza, dziki, 
krokodyle, małpy a zwłaszcza lamparty. Park Narodowy 
Yala uznany jest za jedno z najlepszych na świecie 
miejsc do obserwacji właśnie lampartów (ze względu na 
największe zagęszczenie na km2). Powrót do hotelu na 
śniadanie. Przejazd do nadmorskiej miejscowości. Po 
drodze zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO miasta 
Galle. Spacer po mieście, gdzie mieścił się najstarszy 
i najważniejszy port Sri Lanki do czasu utworzenia Portu 
Kolombo. Kolacja i nocleg w Beruweli/ Bentocie.

D ZIEŃ 10. Dalsza jazda w kierunku Kolombo. Po drodze 
wizyta na farmie żółwi w miejscowości Kosgoda. 
Możliwość obserwacji kilku gatunków żółwi, szczególnie 
zagrożonego wymarciem żółwia szylkretowego. 
Większość jego jaj jest narażona na zniszczenie, gdyż 
samica pozostawia je na plaży bez żadnej osłony. Jaja 
można spotkać rozsiane na piasku, wzdłuż całego 
wybrzeża. W przeciągu dwóch lat od momentu otwarcia 
wylęgarni, dzięki pomocy rybaków, którzy zbierają jaja 
z plaż, udało się uratować i wypuścić na wolność około 100 
tys. żółwi. Po przyjeździe do Kolombo zwiedzanie stolicy: 
Muzeum Narodowe, park Viharamahadevi (dawniej Park 
Victorii), ratusz, budynki postkolonialne i nowoczesne 
World Trade Centre, bazary, reprezentacyjne nabrzeże 
przy Domu Prezydenta. Kolacja. Wieczorem przejazd na 
lotnisko. Przelot do Male - stolicy Malediwów. Następnie 
transport motorówką lub samolotem na jedną z licznych 
wysepek archipelagu Malediwów. Zakwaterowanie. 
Nocleg.

D ZIEŃ 11-12. Wypoczynek. Dni wolne na leżenie na 
niebiańskich plażach i harce wodne lub inne formy 
aktywności, a raczej nieaktywności na złocistej plaży.

D ZIEŃ 13. Po południu wykwaterowanie i transfer na 
wyspę Male. Jeśli czas pozwoli fakultatywnie zwiedzanie 
stolicy Male (ok. 10 USD) Przelot do Kolombo. Ostatnie 
tęskne spojrzenia ku wyspie... Wylot do Polski przez jeden 
z portów lotniczych w Europie.

DZIEŃ 14. Przylot do Warszawy.

TERMINY:
18.01 - 31.01.2017*
15.02 - 28.02.2017*
21.04 - 04.05.2017
04.07 - 17.07.2017*

14.09 - 27.09.2017
22.10 - 04.11.2017
09.11 - 22.11.2017
28.12 - 07.01.2018**

* wysoki sezon - dopłata 400 PLN+100 USD
**termin noworoczny - tylko Sri Lanka  inna cena 

CENA: 
5 970 PLN + 1 975 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 970 PLN + 1 975 USD x kurs sprzedaży Pekao 
SA, płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie: Warszawa-Colombo-Warszawa, 

Colombo -Male-Colombo
-  zakwaterowanie: Sri Lanka - hotele 3*, Malediwy - 

hotele 4* 
-  wyżywienie: Sri Lanka - śniadania i kolacje, Malediwy - 

śniadanie, obiad, kolacja
-  transport: mikrobusy, autobusy, motorówka
-  opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika na całej 

trasie
-  opiekę lokalnych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  opłaty za wizę na Sri Lankę - 30 USD
-  biletów wstępu ok. 260 USD
-  zwyczajowych napiwków 50 USD
-  opłaty za fotografowanie i filmowanie
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego 750 USD

SRI LANKA - MALEDIWY


