
1º DIA – LISBOA / DUBAI / 
COLOMBO

Comparência no aeroporto da 
Portela 180 minutos antes da 

partida. Formalidades de embarque 
e saída, às 13h35, em voo regular 

da Emirates, com destino ao Dubai. 
Chegada ao Dubai à 01h15. Trânsito 

para voo da Emirates e saída, às 02h35, 
com destino a Colombo.

2º DIA – COLOMBO
Chegada pelas 08h25 a Colombo, capital do 

Sri Lanka. Formalidades de entrada no país e 
continuação para o Hotel Cinnamon Lakeside 

5* ou similar. Chegada, check-in e distribuição 
dos quartos. Almoço no hotel. Saída para visita 

panorâmica da cidade. Colombo é uma cidade 
fascinante, com uma agradável mistura do 

passado com o presente. Os antigos comerciantes 
que aí se fixaram – Portugueses, Holandeses e 

Britânicos – todos eles deixaram as suas marcas, 
tanto nas igrejas, monumentos, nomes e religiões, 

usos e costumes, comida, as quais foram sendo 
absorvidas pelo povo do Sri Lanka. Destaque para a 

impressionante Casa do Parlamento, desenhada pelo 
arquiteto Geoffrey Bawa. Destaque, ainda, para a visita 

do Antigo Hospital Holandês, o qual foi completamente 
restaurado, albergando hoje em dia inúmeros restaurantes, 

bares, lojas e spas. A visita finaliza com um divertido 
passeio nos típicos tuk tuk. Regresso ao hotel. Jantar no 

hotel e alojamento.

3º DIA – COLOMBO / PERADENIYA / KANDY
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Kandy, conhecida como 
capital das Montanhas. A cidade, Património Mundial, destaca-
se pela sua beleza e por ser o coração do Budismo. Paragem 
em Peradeniya e almoço em restaurante. Em Peradeniya, visita 
do Real Jardim Botânico, onde se pode ver uma das melhores 
plantações de orquídeas. Continuação da viagem para Kandy, 
visita do famoso templo budista de Sri Dalada Maligawa, 
também conhecido por “Templo do Dente “, construído dentro 
do complexo do palácio real e que abriga a única relíquia 
remanescente do Buda, um dente, que é venerado pelos 
Budistas. Passeio no centro onde poderemos apreciar dezenas 
de lojas de artesanato, bazares e o Kandi Market, cheio de frutas 
e vegetais frescos. Após a visita, continuação para o Hotel 
Mahaweli Reach 5*ou similar. Jantar no hotel e alojamento.

4º DIA – KANDY / SIGIRIYA / HIRIWADUNA / KANDALAMA
Pequeno-almoço no hotel. Partida rumo a Sigiriya. Visita 
à Fortaleza de Sigiriya, situada no topo de uma montanha 
rochosa, em que o único acesso é uma escadaria com cerca de 
1200 degraus. Esta espetacular fortaleza, declarada Património 
Mundial pela UNESCO, é uma das maiores atrações do Sri Lanka. 
É também conhecida por “Fortaleza do Céu” devido à existência 
de uma fortaleza do séc. V construída no seu topo. Exatamente 
no topo desta imensa rocha existiu um grande e sumptuoso 
palácio, complementado por jardins e uma piscina. Do palácio 
inferior conservam-se antigos restos de templos. A subida de 
Sigirya, divide-se em duas etapas. Uma primeira, onde a cerca 
de metade do caminho se podem ver as pinturas restauradas 
das “Celestial Maidens” e após se ter chegado ao nível 
intermédio ascende-se por uma escada até ao topo do rochedo, 
de onde se tem vistas espetaculares sobre a planície e terras 
altas que rodeiam este marco. Continuação da viagem para a 
aldeia Hiriwaduna, com os seus caminhos de gravilha rodeados 
de floresta e que nos levam por um caleidoscópio de cores das 
borboletas e libélulas da região. Almoço típica numa casa da 
aldeia. Após a visita, continuação para Kandalama. Chegada ao 
Hotel Heritance Kandalama 5* ou similar. Jantar no hotel.

5º DIA – KANDALAMA / POLONNARUWA / MINNERIYA / 
KANDALAMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da antiga cidade 
de Polonnaruwa, Património da Humanidade pela Unesco, 
capital do Sri Lanka entre os sécs. XI e XIII, onde ainda hoje 
se encontram diversos vestígios da sua antiga riqueza, como 

as ruínas dos Templos de Lankatileke, Tivanka e Thuparama; 
as estupas de Rankot Vihara e Kiriwehera; as ruinas do Palácio 
Real Galviharaya com as suas esplendidas estátuas de Buddha 
(em pé, sentado e reclinado), a Sala de Audiência e o Banho 
de Lotus bem como a estátua do rei Parakramabahu, o lago 
artificial Parakrama Samudraya a obra prima de irrigação, 
a casa das Relíquias – Watadage – com as suas esculturas 
em pedra. Visita do Templo de Shiva, o mais antigo templo 
hindu das ruínas de Polonnaruwa, Património Mundial da 
UNESCO. É conhecido, simplesmente, como Shiva Devale Nº 2 
e foi construído pelo rei Rajaraja no século X. De acordo com 
uma inscrição escrita em Tamil num dos lados, o lugar estava 
dedicado ao rei precedente, Vanavanmadevi. No centro do 
templo existe uma pequena pedra, objeto principal de adoração, 
que conta a Sivalinga. Durante as escavações foram encontradas 
várias pequenas estátuas de deuses, que agora estão no museu. 
A estátua de Namdi que representa o deus Shiva, está exposta 
na frente do templo e os hindus da cidade, continuam a ir lá 
para rezar. Almoço em restaurante e continuação do passeio 
com a realização de um jeep safari no Minneriya National Park. 
Com mais de 8800 hectares este reúne manadas de veados e 
amplas espécies de pássaros e é um verdadeiro santuário para 
os elefantes, é sem dúvida, o maior parque de recolhimento de 
elefantes do mundo o que faz deste parque uma delícia para 
os entusiastas da vida selvagem. Regresso ao hotel ao final da 
tarde. Jantar no hotel e alojamento.

6º DIA – KANDALAMA /DAMBULLA / PINNAWALA / CHILAW
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Dambulla e visita do 
Templo da Rocha classificado como Património da Humanidade. 
Mandado construir no séc. I a.C. pelo Rei Walagambahu, é um 
dos mais impressionantes templos rochosos do Sri Lanka, sendo 
constituído por um complexo de cinco grutas, com cerca de 
2.000m2 nas quais as paredes e tetos são pintados, contendo 
mais de 150 imagens e esculturas do Buddha, sendo a maior 
delas uma figura colossal gravada na rocha, numa extensão 
de cerca de 14m. Continuação rumo a Pinnawala para visitar 
o campo de proteção e orfanato de elefantes, criado em 1975 
para albergar os paquidermes abandonados. Atualmente, este 
campo tem mais de 65 elefantes jovens e adultos, bem como 14 
elefantes-bebé já nascidos no parque. O primeiro bebé elefante 
nasceu em 1984. Trata-se de um orfanato bem como um centro 
de proteção e estudo de elefantes, os quais evoluem no seu 
meio natural. Famoso em todo o mundo, é uma comovente 
lição ecológica e uma oportunidade única para interagir com 
elefantes-bebé. Almoço em restaurante. Continuação para 
Chilaw. Chegada ao Hotel Anantaya 5* ou similar. Alojamento 
em regime de Tudo Incluído.

7º DIA – CHILAW
Alojamento em regime de Tudo Incluído. Dia livre para desfrutar 
da tranquila praia e das infraestruturas do hotel.

8º DIA – CHILAW / COLOMBO / DUBAI
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar da 
tranquila praia e das infraestruturas do hotel. Almoço. Após o 
almoço, saída com destino a Colombo onde haverá tempo livre 
para compras ou outras atividades de carácter pessoal. O jantar 
terá lugar no restaurante “Gallery Cafe”, localizado nos antigos 
escritórios do arquiteto de renome Geoffrey Bawa, natural do 
Sri Lanka. Um local imperdível! Após o jantar, continuação para 
o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular 
da Emirates, às 03h15, com destino ao Dubai. Refeições e noite 
a bordo.

9º DIA – DUBAI / LISBOA
Formalidades de embarque e saída em voo regular da Emirates, 
às 03h15, com destino ao Dubai. Refeições e noite a bordo. 
Chegada às 06h00. Trânsito para voo da Emirates e saída às 
07h25 com destino a Lisboa. Chegada pelas 12h35.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa / Dubai / Colombo / Dubai / Lisboa, em 
voos regulares da Emirates;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 355,57 
€ (à data de 23.01.2018 – a reconfirmar na altura da emissão do 
bilhete);
• Todos os transportes mencionados no programa, com ar 
condicionado e assistência local;
• 6 noites de alojamento em hotéis de 5* mencionados ou 
similares;
• Refeições de acordo com o presente programa (7 almoços e 
7 jantares);
Nota: Em Chilaw no regime de bebidas incluídas, as mesmas 
serão servidas a copo e em horas e locais específicos. As 
bebidas abrangidas neste regime são bebidas e marcas locais 
como: Arrack, Gin, Vodka, Rum, refrigerantes, cerveja local, chá/
café. Estão excluídas deste regime as seguintes bebidas: vinho, 
bebidas energéticas, coca-cola diet, etc.
• Guias locais a falar espanhol;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário;
• Passeio em tuk tuk em Colombo;
• Acompanhamento por um representante da Tryvel;
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de documentação e saco Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (para além das mencionadas como 
incluídas);
• Gratificações (bagageiros, motorista, guia e restaurantes);
• Tudo o que não esteja devidamente informado como incluído 
de forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como extras;
• Despesa de obtenção de visto para o Sri Lanka (Usd 35, à data 
da elaboração deste programa);
• Obtenção de passaporte.

NOTA IMPORTANTE: A presente cotação está sujeita a 
reconfirmação mediante as disponibilidades de voo, hotéis e 
serviços, aquando da formalização da reserva. Os valores acima 
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais, de custos de combustível e/ou 
taxas. O câmbio utilizado na elaboração deste programa, à data 
de 23.01.2018, foi de: Usd 01 = Eur 0,81

Conhecida como a lágrima da Índia, o antigo Ceilão 
oferece-lhe um misto de beleza natural, cultura 
e património, invejáveis. O seu povo, que tanto 
se identifica comos portugueses, os primeiros 
europeus a visitar e colonizar o território, é de 
uma simplicidade e doçura únicas. Aqui, toda 
a natureza ainda permanece no seu estado 
virgem, só interrompida, aqui e ali, por 
belos templos budistas, salpicados de tons 
laranja, velhos complexos arqueológicos, 
encantadores campos de chá, antigos 
fortes, e orfanatos de elefantes.

A Majestosa 
Ilha de 
Ceilão
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17 A 25 NOVEMBRO 2018

SRI LANKA

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.300€ 510€


