
Circuito O encanto do Sri Lanka 

 

 

Uma magnífica viagem de 13 noites visitando os mais fabulosos  locais  

deste país fantástico, com estadia na praia (costa este e oeste) !! 

 



 

Dia 1 – Lisboa / Colombo 

Chegada, acolhimento e transfer para o hotel. Dependente do horário de 

chegada, visita à cidade de Colombo, capital do Sri Lanka. 

 

 

 

Dia 2 - Colombo / Pinnawela / Anuradhapura 

Partida para o orfanato de elefantes de Pinnawela, onde terá uma inesquecível experiência de contacto com 

elefantes, alguns deles bebés encontrados 

abandonados na selva. Continuação para a cidade 

histórica de Anuradhapura, a primeira capital do Sri 

Lanka, fundada há 5000 anos e ostentando a enorme 

estrutura em tijolo de Jetavanaramaya Dagoba e a 

sagrada “árvore mais velha do mundo”, a Sri Maha 

Bodhi. A cidade está classificada como Património da 

Humanidade pela UNESCO. Check in no hotel.    

 

 

Dia 3 – Anuradhapura / Polonnaruwa / 

Sigiriya / Dambulla ou Sigiriya  

Após o pequeno almoço, partida para Polonnaruwa, a capital medieval do Sri Lanka, com os seus fabulosos 

motivos de interesse, incluindo as célebres estátuas de Buda. À tarde, subida ao fabuloso local que é a 

espectacular Fortaleza de Sigiriya, classificada pela UNESCO como “Património da Humanidade”. Estadia no hotel 

em Sigiriya ou Dambulla. 



 

Dia 4 – Dambulla ou Sigiriya  / Trincomalee  

Após o pequeno almoço, partida para a costa este, em direcção a Trincomalee, cidade junto ao mar, com belíssimas 

praias e abundantes motivos de interesse, alguns 

deles testemunhas da presença secular 

Portuguesa. 

Dias 5 e 6 - Trincomalee  

Estadia em Trincomalee. Visita desta muito 

interessante cidade e desfrutar das belas praias 

de areia branca e águas cálidas, ainda pouco 

descobertas pelo turismo de massas. 

Possibilidade de fazer mergulho (em particular na 

Pigeon Island). 

 

 

 

 



 

Dia 7 – Trincomalee / Dambulla / Matale / Kandy 

Hoje visitaremos dois fantásticos locais, ambos classificados pela UNESCO como Património da Humanidade:  

Dambulla e os seus fabulosos templos, e a 

belíssima cidade sagrada de Kandy incluindo o 

magnífico templo budista de Dalada Maligawa, onde 

se atribui estar um dente do sagrado Buda). No 

caminho, tempo para uma interessante visita a uma 

quinta de especiarias em Matale. Ao final da tarde, 

possibilidade de assistir a um espectáculo de 

danças tradicionais. Alojamento em Kandy. 

 

 



 

Dia 8 - Kandy / Peradeniya / Nuwara Eliya 

Após o pequeno almoço, partida para Nuwara Eliya, parando para visita ao Jardim Botânico de Peradeniya, com 

observação de belíssimas e raras espécies de flores e plantas. A viagem para Nuwara Eliya é, em si própria, uma 

atracção, com belíssimos cenários das montanhas verdes das infindáveis plantações do melhor chá do mundo. 

Paragem para visita a uma fábrica de chá. Check in e alojamento no hotel em Nuwara Eliya. 

 

Dia 9 - Nuwara Eliya / Kataragama (Parque Nacional de Yala) 

Após o pequeno almoço, partida para Kataragama, perto do Parque Nacional de Yala – 

um riquíssimo paraíso ecológico com numerosas fauna e flora – onde à tarde poderá 

realizar um safari em jipe 4 X 4. Em Kataragama poderá ainda visitar um muito 

interessante templo, sagrado para Budistas, Hindus e Muçulmanos.  

Dia 10 -  Kataragama / Galle / hotel na praia 

Partida em direcção ao hotel escolhido na praia, com paragem para visita à imponente Fortaleza de Galle 

(construída pelos Portugueses, depois destruída e reconstruída pelos Holandeses), também classificada pela 

UNESCO como “Património da Humanidade”. Veremos ainda (em Weligama) uma das imagens mais emblemáticas 

do Sri Lanka : a arte dos pescadores  empoleirados em postes cravados na areia. Ainda, uma muito interessante 

visita a uma “maternidade” de tartarugas, em Kosgoda. Check in no seu hotel na praia.  



 

Dias 11, 12 e 13 - Estadia na Praia 

Estadia numa das magníficas praias do Sri Lanka (Negombo, Kalutara, Mirissa, Bentota, ...), sendo possível também, 

e para além do desfrutar da praia, realizar interessantes visitas. 

 

Dia 14 - Voo Colombo/Portugal.  

Transfer para o aeroporto internacional e embarque no voo com destino a Lisboa. 

 

PREÇOS 

 

 

 2 pessoas : 1795 €  

3 - 6 pessoas : 1693 €  

 



 

Os preços podem variar segundo a data de partida e da evolução cambia; sujeitos a disponibilidade. 

 

O preço indicado inclui : 

 Voos internacionais, com taxas de aeroporto/combustível; 

 13 (treze) noites no Sri Lanka, sendo 9 no circuito “O essencial do Sri Lanka” (incluindo 3 noites na praia de Nilaveli, costa este) e  4  

noites de estadia adicionadas  na praia (costa oeste), em quarto duplo e em regime de pequeno almoço; 

 Transporte em veículo privado com ar condicionado e chauffeur / guia falando Inglês; 

 Todos os transferes; 

 O muito útil guia de viagem, editado por nós, Sri Lanka, a ilha das surpresas felizes; 

 O melhor seguro de viagem do mercado 

 

Não inclui :  

 Visto de entrada no Sri Lanka (nós daremos todas as indicações); 

 Despesas pessoais; 

 Entradas nos monumentos / parques naturais / outros locais, quando aplicáveis; 

 Gorjetas ou outras gratificações voluntárias. 

 

Por favor, NOTE que : 

• É total a flexibilidade das nossas propostas para o Sri Lanka. O programa que apresentamos inclui 9 noites 

no circuito (este incluindo já 3 noites na praia na costa este) + 4 noites na praia (costa oeste) - mas podemos 

construir a sua viagem ao seu gosto e tempo que tem disponível. Por exemplo, poderá realizar circuitos de 3, 

4, 5, ..., 9 noites, adicionando e/ou diminuindo (se o pretender) noites na praia. Poderá também acrescentar 

noites em qualquer um dos locais visitados. Ou, simplesmente, se quiser, poderá ficar apenas nas 

magníficas praias, podendo realizar a partir dali algumas visitas. 

• Os nossos programas para o Sri Lanka são realizados em transporte PRIVADO, i.e, apenas com as pessoas 

que efectuarem a reserva como únicos participantes. Esta é uma vantagem evidente, dada a sua 

personalização e evitamento dos inconvenientes da massificação (dependência do colectivo, cumprimento 

de rígidas directrizes de horários, contactos não desejados, etc). 

• O programa descrito prevê apenas alojamento e pequeno almoço – encontrará numerosos restaurantes 

servindo excelente (e barata) comida, permitindo-lhe o contacto estreito com as pessoas e ambiente locais. 

No entanto, há a possibilidade de outros regimes alimentares (meia pensão, pensão completa e, durante a 

estadia na praia, de “tudo incluído”). 

 

 


