
Sri Lanka
com Podi Menike 
Train Express

1º DIA – LISBOA – DUBAI 
- …

Comparência no Aeroporto 
Humberto Delgado. 

Formalidades de embarque, 
e pelas 13h35 partida em voo 

regular Emirates com destino 
ao Dubai. Mudança de avião e 

continuação com destino ao Sri 
Lanka. Noite e refeições a bordo. 

2º DIA – … - COLOMBO – GALLE
Chegada a Colombo pelas 08h25. 

Continuação para Galle, a mais 
importante cidade do sul. Foi um 

importante porto até há 100 anos 
e atualmente ainda mantém os seus 

barcos em porto natural. Visita da parte 
antiga da cidade onde ainda se vêm os 

pescadores a remendarem as suas redes de 
pesca, e visita do Forte Holandês, Património 
da Humanidade. Almoço em restaurante. 
Check-in no Jetwing Lighthouse 5*, ou 
similar. Resto da tarde livre para gozarmos 
as belas e paradisíacas praias do sul do Sri 
Lanka. Jantar e alojamento.

3º DIA – GALLE – WELLIGAMA – YALA 
NATIONAL PARK
Viagem, pela costa sul, até Weligama, 
local onde ainda hoje se podem ver muitos 
pescadores pendurados em estacas dentro 
de água a pescarem à linha. Almoço durante 
o percurso. Entrada no Yala National Park, 
para um Safari em jeep 4×4. Cobre uma área 
de 1.259 km2 e é famoso pelas suas manadas 
de elefantes, leopardos, veados, javalis, 
crocodilos, búfalos, entre outros, contando-
se também com mais de 130 espécies de 
pássaros residentes. Jantar e alojamento no 
Jetwing Yala 5*, ou similar.

4º DIA - YALA NATIONAL PARK - 
BUDURUWAGALA - ELLA - (PODI MENIKE 
EXPRESS) - NUWARA ELIYA
Saída para norte, visitando Buduruwagala, 
que significa “rocha com estátua de 
Buddha”, um grupo escultórico em que a 

figura central é Buddha com 15,5 metros, 
dos séculos IX e X. No percurso, passagem 
ainda pela Cascata Ravana, com uma 
altura de 25 metros. Continuação para 
Ella. Aqui embarcaremos, com destino 
a Nuwara Eliya, numa das mais incríveis 
linhas férreas do mundo – Podi Menike 
Express. Viajaremos, durante cerca de 
4 horas, através de pontes e túneis, 
atravessando povoações tradicionais, por 
incríveis paisagens de montanha, vales e 
por uma imensidão de plantações de chá. 
Uma verdadeira experiência cultural e 
paisagística. Box lunch a bordo. Chegada 
a Nuwara Eliya ao final da tarde. Jantar e 
alojamento no Jetwing St Andrews Hotel 
4* sup, ou similar. 

5º DIA - NUWARA ELIYA - KANDY
Frequentemente apelidada de Little 
England, Nuwara Eliya apresenta um 
belíssimo cenário das montanhas do Sri 
Lanka (a 1.889 metros), numa cidade 
colonial rodeada por verdes colinas, onde 
se produz o melhor chá do mundo. Aqui 
sente-se a influência inglesa, quer nas suas 
casas de campo, quer nas suas mansões 
em estilo Queen Anne. Viagem, por uma 
bela estrada de montanha, rodeada de 
plantações de chá, até Kandy, localizada 
na zona central do país, bem no centro 
de uma luxuriante vegetação. Visitaremos 
uma plantação de chá e respetiva fábrica, 
onde poderemos observar o processo de 
tratamento, com provas do verdadeiro 
chá do Ceilão. Chegada a Kandy e visita 
ao Jardim Botânico Real em Peredenya, 
de 1374, como jardim real dos reis de 
Gampola e Kandy. Nos seus 60 hectares, 
alberga 5.000 espécies de árvores e 
plantas, muitas delas raras. A cidade, 
real e sagrada, foi capital do estado 
independente do Sri Lanka, sobrevivendo 
durante 2 séculos às incursões coloniais 
portuguesas e holandesas, até se entregar 
às mãos britânicas em 1815. É Património 
da Humanidade pela UNESCO e foi a 
última capital real do reino do Sri Lanka. 

Jantar e alojamento no The Golden 
Crown 5*, ou similar. 

6º DIA – KANDY – MATALE – DAMBULLA
Visita da cidade de Kandy, com 
destaque para o bazar; o centro de 
artesanato; o Museu de Gemas e de 
Lapidação e do Templo do Dente 
de Buda. Partida com destino a 
Dambulla, e, em Matale, visitaremos 
o Jardim de Especiarias, ervas pelas 
quais o Sri Lanka se tornou tão 
conhecido. Contacto com as diferentes 
especiarias e demonstração de como 
as utilizar para fins terapêuticos, seja 
em chás, na gastronomia, ou até em 
massagens. Almoço durante o percurso. 
Continuação para Dambulla. Check in 
no Jetwing Lake 5*, ou similar. Resto 
da tarde livre para descanso. Jantar e 
alojamento no hotel. 

7º DIA – DAMBULLA - ANURADHAPURA 
- MIHINTALE - DAMBULLA
Visita à antiga capital e a maior cidade 
do antigo Ceilão - Anuradhapura, 
Património Mundial da UNESCO desde 
2006. A antiga cidade, sagrada para o 
mundo budista, é atualmente rodeada 
de mosteiros, com uma área de 40 km². 
Os maiores tesouros de Anuradhapura 
são os dagobas, locais sagrados e de 
veneração para os budistas. Destaque 
para as ruínas do Palácio Real dos reis 
Sinhalese, com mais de 1000 quartos; 
Dagoba Jetawanarama e Dagoba 
Thuparama. Visita ao Palácio Brazen; 
a Estátua do Buddha Samadhi e o 
Isurumuniya Rock Temple, cravado na 
rocha. A mais importante relíquia local 
é a Bo Tree, que segundo a lenda ainda 
possui um ramo da árvore onde Buddha 
terá sido Iluminado e que foi plantada 
há 2.250 anos. Almoço em restaurante. 
De tarde, visita de Mihintale, a 
montanha sagrada, apelidada como o 
Berço do Budismo no Sri Lanka dado 
que foi o local onde foi inicialmente 

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 com os 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 isto 
adicionamos, e por muitos considerada, 
uma das linhas férreas mais incríveis do 
mundo – Podi Menike Train Express.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Emirates, Lisboa / Colombo / Lisboa ou 
Porto, via Dubai, com direito ao transporte de 23 
kgs de bagagem de porão, com taxas de aeroporto, 
segurança e combustível no valor de 389.70€ (à data 
de 27/07/2020 – a reconfirmar na altura da emissão 
do bilhete); 
• Circuito em autocarro de turismo;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares; 
• Pensão completa, desde o almoço do 2º dia ao 
jantar do 10º (18 refeições - 9 almoços e 9 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo, com wifi e com 
águas incluídas a bordo;
• Viagem no Comboio Podi Menike Express, em classe 
económica, de Ella a Nuwara Eliya (4º dia);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua 
castelhana ou portuguesa, durante toda a viagem; 
• Todas as visitas, entradas e safaris, conforme itinerário; 
• Visto de entrada no Sri Lanka;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção); 
• Livro de viagem e saco Tryvel; 
• Kit Higiene e Segurança Covid 19

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

Nota: A realização do Podi Menike Express está sujeito 
a alterações e / ou cancelamento por condições 
atmosféricas, manutenções ou fretamento por parte 
do governo cingalês.

Partida do Porto – 
Consulte-nos

18 A 28 MARÇO 2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO 

DE VIAGEM

2.240€

415€

35€

pregado o budismo pelo 
Monge Mahinda, há mais 

de 2.000 anos. Mihintale, 
ou Colina de Mahinda, tem 

uma antiga escada de pedra 
com 1.840 degraus que dão 

acesso ao topo. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento. 

8º DIA – DAMBULLA - 
POLONNARUWA - MEDIRIGIRIYA 

- DAMBULLA
Visita da antiga cidade de 

Polonnaruwa, Património da 
Humanidade pela Unesco, capital do 

Sri Lanka entre o séc. 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; o Banho de 
Lotus; a estátua do rei Parakramabahu; o 
lago artificial Parakrama Samudraya a obra 
prima de irrigação e 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. Almoço em restaurante. 
Seguimos viagem para Medirigiya. Visita 
a este belo templo, construído sobre uma 
rocha e cercado pela natureza. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento. 

9º DIA – DAMBULLA – FORTALEZA 
SIGIRIYA - MINNERIYA NATIONAL PARK - 
DAMBULLA
Visita à Fortaleza rochosa de Sigiriya - 
conhecida como Lion Rock - e subir, quem 
assim o pretender, os seus 1.200 degraus 
até ao topo. Esta magnífica rocha-fortaleza, 
Património Mundial pela UNESCO, é 
também conhecida por Fortaleza do Céu, 
devido à fortaleza do século V construída 
no seu topo. Almoço em restaurante. 
Durante a tarde, safari fotográfico no 

Minneriya National Park. Com mais de 
8.800 hectares que reúne manadas de 
veados e amplas espécies de pássaros, é 
um dos maiores parques de recolhimento 
de elefantes do mundo, o que faz desta 
área um maná para os entusiastas da vida 
selvagem. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento. 

10º DIA – DAMBULLA – COLOMBO - …
Saída para visita à capital cingalesa. 
Colombo era somente um pequeno 
porto até à chegada dos portugueses em 
1505. A cidade e o porto desenvolveram-
se durante o período de dominação 
inglesa e o que permanece do tempo 
dos portugueses, holandeses e ingleses 
pode ainda ser visto em toda a cidade. As 
fortificações portuguesas ou holandesas 
são uma realidade do passado, mas 
a influência destes povos é visível em 
alguns dos seus edifícios e igrejas 
existentes nas zonas do Fort e Pettah. 
Visita do Fort, antiga zona administrativa 
inglesa; Sea Street e dos bairros de 
ourives no coração de Pettah e o Bazaar 
Pettah. Passagem por Kaymans Gate; a 
Torre do Relógio Khan; a Igreja holandesa 
de Wolfendhaal do século XVIII; o 
Templo budista de Kelaniya; o Templo 
Budista Gangaramaya; a Mesquita, 
assim como o Bandaranaike Memorial 
International e o novo parlamento em Sri 
Jayawardenapura. Teremos algum tempo 
livre para gozarmos as praias da costa 
oeste do Sri Lanka. Despedimo-nos do Sri 
Lanka com um jantar na praia. Transporte 
ao aeroporto de Colombo.

11º DIA – … - COLOMBO – DUBAI – LISBOA
Pelas 02h55, saída em voo regular com 
destino ao Dubai. Noite a bordo. Mudança 
de avião e continuação para Lisboa, com 
chegada pelas 12h35, ou para o Porto, 
com chegada pelas 14h30.

Fim da viagem


