
SRI LANKA  
 

Dzień 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot na Sri Lankę przez jeden z europejskich portów lotniczych. 

Przerwa tranzytowa i wylot do Kolombo.  

Dzień 2. Przylot na lotnisko Bandaranaike w Katunayake koło Kolombo. Transfer do hotelu. Po zakwaterowaniu test 

PCR na obecność wirusa Covid-19. Kolacja. 

Dzień 3. Śniadanie Wykwaterowania z hotelu. Zwiedzanie miasta Kolombo m.in. Stara Siedziba Parlamentu, Nowa 

Siedziba Parlamentu, Plac Niepodległości, Jami Ul-Alfar Mosque (Czerwony Meczet) przypominający baśniowy pałac, 

Park Viharamahadevi, zabytkowy budynek centrum handlowego w dawnym Szpitalu Holenderskim oraz wizyta na 

widowiskowym Pływającym Targu Pettah. Wyjazd do Sigiriya - Lwiej Skały, gdzie czeka nas „wspinaczka” do pałacu 

na szczycie. Odwiedzamy twierdzę z V w. (wpisaną 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. Późnym popołudniem chwila odpoczynku przy 

odświeżającym napoju kokosowym „Thambili”. Przejazd do hotelu. Nocleg. 

Dzień 4. Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie drugiej stolicy Sri Lanki  - Polonnaruwy - „śpiącego miasta” 

z imponującymi ruinami pałaców, rzeźbami z okresu między X a XIII w. (wihara Gal, Lotosowa Sadzawka oraz zespół 

klasztorny Alahana Pirivena). Następnie jeep safari w Parku Minneriya (ok. 2,5 godz.). Może uda się dojrzeć: słonie, 

jelenie, lamparty, langury, bogate królestwo ptaków ok. 130 gatunków. Powrót na nocleg do Sigiriya.  

Dzień 5. Wyjazd w kierunku Anuradhapury pierwszej stolicy Sri Lanki. 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. 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 rejs katamaranem po 

malowniczym jeziorze Kandalama, możliwość podglądania kąpiących się słoni. Powrót do hotelu w Sigiriya.  

Dzień 6. Od rana zwiedzanie świątyń skalnych w Dambulli. 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 przystanek w  ogrodach 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 

wycieczka panoramiczna wokół jeziora Kandy, zobaczymy również budynek starego więzienia, Brytyjski cmentarz. 

Czas na sesje fotograficzną w punkcie widokowym Bahirawakanda przy świątyni o tej samej nazwie. 

Zakwaterowanie. Nocleg w Kandy.  

Dzień 7. Po śniadaniu wizyta w szkole nauki tańca, możliwość odkrycia ukrytych talentów podczas gry na lokalnych 

instrumentach oraz nauki tańca. Wizyta w Sanktuarium Świętego Zęba Buddy z XVI w. Po powrocie do hotelu czas 

wolny na spacery lub kąpiele w hotelowym basenie z przepięknymi widokami na bujna zieleń. Nocleg w Kandy. 

Dzień 8.  Rano fakultatywnie (za dodatkową opłatą) udział w sesji jogi z lokalnym  guru. Przejazd pociągiem 

malowniczą trasą do Ella (ok. 6 godz.), uznawaną za jedną z najpiękniejszych tras kolejowych na świecie. Przejazd do 

hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg w Ella.  

Dzień 9. Przed wschodem słońca udamy się na Szczyt Małego Adama (Little Adams’ Peak) leżący na wysokości 1141 

m n.p.m. Półgodzinny spacer wynagrodzi nam niesamowity spektakl wschodu słońca.  Następnie odwiedzimy słynny 

kolejowy Most Dziewięciu Łuków (Nine Arch’s Bridge)  znajdujący się na wysokości 3100 m n.p.m. oraz Wodospad 

Rawana. Wizyta na plantacji herbaty wraz z degustacją wyśmienitych cejlońskich herbat. Nocleg w Ella. 

Dzień 10.  Po śniadaniu przejazd do Sinharaja. Po drodze przystanki w lokalnych wioskach, możliwość nawiązania 

kontaktu z lokalnymi mieszkańcami.  Podpatrywanie lokalnych kobiet w ich codziennych czynnościach oraz 

bawiących się dzieci… Nocleg w Sinharaja.  



Dzień 11.  Po śniadaniu spacer z lokalnym przewodnikiem po pierwotnym  lesie deszczowym, porośniętym przez 

ponad 100 gatunków drzew, licznie występują tutaj także storczyki, paprocie oraz pnącza. W Rezerwacie leśnym 

Sinhararaja (wpisany na listę UNESCO) można spotkać endemiczne oraz zagrożone wyginięciem gatunki nie tylko 

roślin, ale również zwierząt (motyli, owadów, ptaków oraz ssaków , takich jak lampart, czy słoń cejloński, lutung 

białobrody z rodziny koczkodanowatych). Nocleg w Sinharaja. 

Dzień 12.  Przejazd na zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO miasta Galle. Spacer po mieście, gdzie mieścił się 

najstarszy i najważniejszy port Sri Lanki do czasu utworzenia Portu Kolombo. Przejazd do nadmorskiej miejscowości 

Induruwa. Nocleg w hotelu położonym nad brzegiem oceanu. 

Dzień 13.  Czas wolny na harce wodne i kąpiele słoneczne. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą ok. 8 USD) 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. 

Dzień 14. Czas wolny na spacery czy snorkeling. Fakultatywnie (za dodatkowa opłatą ok. 45 USD) dla chętnych osób 

wizyta w Bevis Bawa Brief Garden w Beruwala.  Nocleg w Induruwa.  

Dzień 15. Po śniadaniu przejazd na lotnisko, wylot do Europy. Przylot, przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy, 

przylot w godzinach wieczornych. 

 

TERMINY: 

15.10  –  29.10.2021 

20.11 – 04.12.2021 * 

28.12 – 11.01.2022 ** 

* wysoki sezon - dopłata 400 PLN+100 USD 

** termin sylwestrowy – dopłata 980 PLN + 340 USD (kolacja sylwestrowa 31.12.2021) 

 

CENA: 5 970 PLN + 980 USD 

5 970 PLN + 980 USD 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 5 970 PLN + 980 USD x kurs sprzedaży Pekao SA, płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

 

CENA ZAWIERA: 

- przeloty na trasie: Warszawa-Colombo-Warszawa 

- zakwaterowanie: Sri Lanka - hotele 3*/4* 

- wyżywienie: Sri Lanka - śniadania i kolacje 

- transport: mikrobusy, autobusy 

- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika na całej trasie 

- opiekę lokalnych przewodników 

- test PCR na miejscu 40 USD 

- obowiązkowe dodatkowe ubezpieczenie 12 USD 



- 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 480 USD 

 

Wycieczka objazdowo-pobytowa o średnim stopniu trudności. 


