
1  

 

 

I N F O R M A Ț I I P R E C O N T R A C T U A L E 
 
 
 
 
 

SRI LANKA – Cultura, Natura si Patrimoniu 
 

Dambulla – Pinnawala (Orfelinatul de Elefanti) – Polonnaruwa – Matale (Gradina de mirodenii) – Kandy (Templul Dintelui 

Sacru) – Nuwara Eliya – Bandarawela – Ella – Kataramama (Parcul Natonal Yala) – Beruwala – Kosgoda – Colombo 

 
 
 

 

Odinioară centrul culturii budiste în vremuri străvechi, Sri Lanka este renumită 

pentru monumentele sale vechi de mii de ani și pentru peisajul natural maiestuos 

ce creează o frumusețe uimitor de captivantă. Dacă ești o persoană care dorește să 

descopere minunile naturii sau festivalurile unice ale triburilor din Sri Lanka, 

atunci nu mai aștepta, Sri Lanka vă așteaptă să o descoperiti. 

 
 
 

De ce veţi iubi această călătorie : 
 

 Vizitați Orfelinatul Elefanților, fondat inițial pentru a oferi îngrijire și 

protecție pentru numeroși elefanți orfani găsiți în junglele din Sri Lanka. 

 Descoperiți cel mai mare și cel mai bine conservat complex de temple din 

peșteră din Sri Lanka, Templul din Peștera de Aur din Dambulla , ce se înalță la 

peste 160 m înălțime deasupra câmpiei Dambulla. 

 Vizitați plantația și fabrica de ceai, puteți fi martorul întregului proces din 

spatele preparării ceaiului și chiar să cumpărați cel mai proaspăt ceai produs din 

lume și să vă amintiți de vizita pe minunata insulă Sri Lanka în timp ce savurați o 

ceașcă de ceai Ceylon, acasă. 

 Descoperiți Sri Lanka, vizitând Vârful Mini Adams, Podul cu 9 Arcade și 

Cascada Ravana. Zona are o biodiversitate bogată, densă cu numeroase varietăți 

de floră și faună. Ella este înconjurată de dealuri acoperite cu păduri de nori și 

plantații de ceai. 

 
 
 

Program 
 

 Ziua 1. București – Colombo 

Prezentare în Aeroportul București Otopeni pentru zborul cu escala spre 

Colombo, nerăbdători să descoperim o parte din sufletul Asiei 

 
 Ziua 2. Sosire in Colombo – Orfelinatul de elefanti din Pinnawala - 

Peștera Templu din Dambulla - Dambulla 

Ajungem in Colombo unde dupa formalitațile vamale veți fi intâmpinați de 

catre ghidul local. După aceea veți merge la Pinnawala și veți vizita Orfelinatul 

Elefanților, fondat inițial pentru a oferi îngrijire și protecție pentru numeroși 

elefanți orfani găsiți în junglele din Sri Lanka. Pinnawala are cea mai mare turmă 

de elefanți captivi din lume iar zona de scăldat și vizionare a elefanților de-a 

 
De la 2009€ 1859 € 

(Reducere valabilapana pe data de 
28.02.2023) 

 
 
 

10 zile 

D A T E D E   P L E C A R E 

16.11 
 

 
S E R V I C I I I N C L U S E 

 Bilet de avion Bucuresti - Colombo - 

Bucureşti retur, zboruri cu escala 

(orarul de zbor se poate modifica); 

 Taxele de aeroport ; 

 Transport cu autocar/ microbuz cu 

climatizare, la dispoziţie conform 

programului; 

 7 nopţi de cazare în hoteluri de 4*-5*; 

 6 mic dejunuri + 7 cine; 

 Bilete tren ruta Nanu Oya - 

Bandarawela; 

 Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în program; 

 Taxele de intrare la obiectivele turistice 
menţionate în program; 

 Ghizi locali; 

 Conducător de grup român. 
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 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

 Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

 Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul va primi 

tichetele locale. 

 Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

contractate. Orice modificare aparuta 

ulterior va fi notificata in timp util. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; 

 Problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă de către 

turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 Preţurile sunt valabile pentru un 

număr limitat de locuri la zbor, după 

epuizarea cărora, turiştii vor putea să 

îşi dea acceptul pentru achitarea 

diferenţei de tarif faţă de preţul din 

ziua achitării pachetului turistic. 

 Se acceptă partaj în cameră dublă la 

înscriere, iar dacă nu se închide se va 

plăti suplimentul de single. 

lungul râului Oya se află chiar vizavi, iar turiștii pot observa elefanții care fac 

baie de pe malul larg al râului. Orfelinatul de elefanți este deschis publicului 

zilnic, iar toate taxele de intrare sunt folosite pentru îngrijirea elefanților. 

Vizitatorii parcului pot vedea îngrijirea și rutina zilnică a elefanților, cum ar fi 

hrănirea cu biberon a vițeilor de elefanți, hrănirea tuturor celorlalți elefanți și 

scăldat-ul în râul Ma Oya. 

Ne continuăm ziua cu vizită la Templul din Peștera de Aur din 

Dambulla , cel mai mare și cel mai bine conservat complex de temple din peșteră 

din Sri Lanka ce se înalță la peste 160 m înălțime deasupra câmpiei Dambulla. 

Regele Valagamba (103 – 77 î.Hr.), care a fost exilat din Anuradhapura, a căutat 

refugiu de invazia Indiei de Sud timp de 15 ani, la mănăstire. Odată ce și-a 

revendicat tronul, el a sponsorizat construcția și întreținerea templului. 5 din 

cele 80 de peșteri documentate sunt decorate cu picturi și statui din epoca 

Anuradhapura, Polonnaruwa și Kandy. Un total de 153 de statui ale lui Buddha, 3 

statui ale regilor din Sri Lanka și 4 statui ale zeilor și zeițelor, inclusiv Vishnu și 

Ganesh, pot fi văzute aici. Frescele acoperă o suprafață de 2100 de metri pătrați 

spunând povestea ispitei demonului Mara și prima predică a lui Buddha. Situl a 

fost recunoscut ca și patrimoniu mondial UNESCO în 1991. Până în prezent, 

mănăstirea peșteră Dambulla este funcțională și rămâne cea mai bine protejată 

structură antică din Sri Lanka. 

 
Cazare in Dambulla - Sigirana Resort & Spa (cameră Deluxe) 

Mese incluse: cina 

 
 Ziua 3. Dambulla - Sigiriya - Orașul antic Polonnaruwa – Dambulla 

După micul dejun, vizitați celebra Fortăreață de Stâncă Sigiriya (numita 

și Stânca Leului). Orașul antic Sigiriya a fost capitală guvernantă și fortăreață a 

regelui Kashyapa (473–495 d.Hr). Până în prezent, această minune arheologică 

este considerată unul dintre locurile de planificare urbană imperative ale 

primului mileniu. La poalele stâncii de 200 m înălțime se află trei grădini mari 

amenajate. Grădinile de apă, formate din iazuri și fântâni funcționale construite 

simetric pe o axă est-vest, grădini de bolovani, constând din mai mulți bolovani 

ce au pavilioane construite pe ei si conectate prin pasaje întortocheate si 

grădinile terasate, ce s-au format din dealul natural de la baza stâncii. Dincolo de 

grădini se află puținele fresce rămase ce în observații religioase, unii spun că 

reprezintă norii și fulgerele care înconjoară palatul pe cer. 

Sigiriya a găzduit mai târziu o mănăstire budistă până în secolul al XIV- 

lea, înainte ca sălbăticia să preia controlul. În 1831 maiorul Jonathan Forbes a 

descoperit situl, iar în 1890 arheologul H.C.P. Bell a început cercetări ample în 

Sigiriya, dezvăluind minunile sale unei epoci trecute. Sigiriya a fost declarată 

Patrimoniu Mondial UNESCO în 1982. După aceea, bucurați-vă de un tur în 

satul Sigiriya iar după-amiaza, vizitați orașul antic Polonnaruwa. 

Polonnaruwa a fost stabilită ca si capitală după ce Anuradhapura a fost 

invadată la sfârșitul secolului al X-lea. Sub regele Parakramabu, care a domnit la 

sfârșitul secolului al XI-lea, Polonnaruwa a devenit un oraș magnific. Unul dintre 

cele mai uimitoare situri este Gal Vihara sau Altarul Stâncii al lui Polonnaruwa. 

Buddha înclinat se află lângă o altă statuie care îl arată așezat în meditație 

profundă iar tronul său este împodobit cu lei și trăsnete. Un al doilea Buddha 

așezat, înconjurat de alte zeități, inclusiv Brahma și Vishnu, este așezat într-o 

peșteră în stânca ce încă poartă urme ale frescelor care decorau odată pereții. A 

patra statuie Gal Vihara se îndepărtează de ipostazele convenționale, 

înfățișându-l pe Buddha ca o figură în picioare , cu brațele încrucișate. În timp ce 

aceste statui sunt considerate capodopere ale artei din Sri Lanka, alte sculpturi 

remarcabile includ o figură cu barbă (probabil Regele Parakramabu) care ține 

ceea ce pare a fi o carte. 

 
 

T A R I F U L N U   I N C L U D E 

 Taxa de viza Sri Lanka 55 EURO/pers., 

care se achita la inscriere; 

 Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi 

(se achită la faţa locului); 

 Alte servicii decât cele menţionate în 
program; 

 Taxe foto + video locale (se achită 

opţional la faţa locului daca este 

cazul). 

 Taxa de iesire de pe aeroporturi, daca 

se aplica; 

 Asigurarea medicală de călătorie și 
asigurarea storno. 

 
R E D U C E R I & S U P L I M E N T E 

 Supliment de single 395 € 

 
A C T E N E C E S A R E   P E N T R U 

C Ă L Ă T O R I E 

 Paşaport valabil cel putin inca 6 luni 

de la data returului din excursie, care 

sa contina cel putin 2 coli albe; 

 Nu se accepta pasaport temporar. 

 Dovada vaccinarii sau test negativ RT- 

PCR cu max 72 h inainte de plecare 

 
B I N E D E   Ș T I U T 

 Autoritătile vamale isi rezervă dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricarei persoane care nu 

prezintă suficientă incredere chiar 

dacă aceasta a obtinut acordul pentru  

obtinerea vizei turistice. Agentia de 

turism nu poate fi facută 

răspunzatoare pentru astfel de situatii  

ce nu pot fi depistate anterior plecării.  

Turistul isi asumă riscurile de a-i fi 

refuzată intrarea si de aceea este 

obligat să informeze agentia asupra 

oricarui incident petrecut vreodată in 

afara granitelor României, precum si 

asupra oricarei tangente pe care o are 

cu statele in care are loc desfasurarea 

programului. 

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a 

modifica valoarea taxelor de aeroport 

în cazul în care valoarea acestora este 

schimbată de compania aeriană; 

valoarea exactă a taxelor de aeroport 

va fi comunicată cu două săptămâni 

înaintea plecării, odată cu emiterea 

biletelor de avion. 

 Se accepta partaj in camera dubla. 

Daca partajul nu se inchide pana la 

plecare, se va achita suplimentul de 

single. 
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Cadrangulul, cu 12 clădiri superbe care stau pe o platformă în centrul 

orașului antic, și imaginea casei Lankatilleke, o clădire vastă din cărămidă cu un 

Buddha în picioare, se numără de asemenea printre multele vestigii magnifice. 

 
Cazare in Dambulla - Sigirana Resort & Spa ( cameră Deluxe) 

Mese incluse: mic dejun si cina 

 
 Ziua 4. Dambulla – Gradina de Mirodenii Matale - Templul Dintelui 

Sacru (Sri Dalada Maligawa) - Kandy 
Servim micul dejun si dupa check-out pornim spre Grădinile de 

mirodenii Matale. Condimentele din Sri Lanka au fost principala atracție de mii 
de ani. Romanii, arabii și lumea occidentală au făcut comerț cu Sri Lanka în anii 
trecuti. Astăzi rămâne unul dintre cei mai importanți exportatori de condimente 
de calitate din întreaga lume. Dominanța insulei în lumea condimentelor se 
reflectă în faptul că atât scorțișoara, cât și cardamomul sunt originare din Sri 
Lanka, iar țara este, de asemenea, un furnizor important de piper, cuișoare și 
nucșoară. Sri Lanka furnizează aproape 90% din scorțișoara mondială - între 
7.500 și 10.000 de tone annual. O serie de grădini de mirodenii terapeutice se 
găsesc pe rutele către Kandy din Colombo. Aici puteți vedea și gusta nu doar 
condimente, ci și o gamă largă de produse din păstăi de vanilie și cacao, frunze de 
curry, cardamom, scorțișoară, cuișoare, nucșoară și lemn de santal, banane roșii, 
nucă de cocos, boabe de cafea, aloe vera și multe altele. Apoi ajungeți în Kandy și 
vă bucurati de un tur ghidat al orașului. Kandy, capitala provinciei Centrale, 
este unul dintre cele mai pitorești orașe din Sri Lanka și se află în mijlocul 
dealurilor. Kandy este foarte renumit printre turiști din trei motive principale: 
găzduiește relicva dinților sacrii a lui Buddha (Templul Relicvei Dintelui Sacru - 
Dalada Maligawa) și Grădina Botanică (situată în Peradeniya). Orașul Kandy este, 
de asemenea, foarte popular datorită festivalului anual cunoscut sub numele de 
Esala Perahera, în care unul dintre sicriurile folosite pentru acoperirea relicvei 
dinților lui Buddha este dus într-o procesiune grandioasă pe străzile orașului. 
Acest sicriu este luat pe un tuker regal iar procesiunea include dansatori și 
toboșari tradiționali, purtători de steaguri din provinciile vechiului regat 
Kandyan, nilamii purtând rochiile lor tradiționale, purtători de torțe și, de 
asemenea, elefanti măreț decorați. Vizitarea orașului Kandy este obligatoriu 
pentru itinerariul oricui atunci când ajunge in Sri Lanka. Este considerat unul 
dintre cele mai frumoase locuri din din aceasta țară care, în același timp, prezintă 
cultura locala la cel mai înalt nivel. 

Ce au în comun regina din Saba, celebrul calif al Bagdadului, Haroun al- 
Raschid, ducesa de Windsor, regina Elisabeta a II-a și prințesa Diana? Sunt doar 
câteva dintre nume celebre destul de norocoși să dețină pietre prețioase rafinate 
extrase în Sri Lanka unde solul produce o aprovizionare aparent nesfârșită din 
aceste pietre. Sri Lanka este renumită pentru producerea celor mai fine și mai 
mari safire albastre din lume și are, de asemenea, cea mai mare varietate de 
pietre prețioase din lume, cu 40 din cele 85 de pietre prețioase existente pe 
insulă. O mare parte din suprafața țării conține minerale de pietre prețioase, de 
la safire albastre și galbene, rubine stele și safire stele, Pathparaja, Topaz, 
ametist, granat, acvamarin, piatră de lună, alexandrit și ochi de pisică , le puteti 
vedea la Muzeul de Pietre Pretioase ce il vom vizita. 

Vă veți bucura de un spectacol cultural iar mai târziu, seara, vizitați 

Templul Relicvei Dinților. 

Templul Relicvei Dintelui Sacru sau Sri Dalada Maligawa este situat în 

complexul antic al palatului regal din Kandy. Relicva Dintelui Sacru al lui Buddha 

a fost adusă în Sri Lanka de Prințul Dantha și Prințesa Hemamala în perioada 

regelui Keerthi Sri Megawarna în secolul al IV-lea EC. Relicva Dintelui Sacru a 

devenit un paladiu al conducătorilor din Sri Lanka și a fost protejată în mod vital 

într-un altar special construit lângă reședința regală din Kandy. 

Kandy a fost declarată Patrimoniu Mondial UNESCO în 1988, datorită 

valorii istorice a Templului Relicvei Dintelui Sacru. Toate artele și arhitectura din 

incinta Templului aparțin stilului Kandyan. 

N O T E F I N A L E : 

 Termen de inscriere : Minim 4 

saptamani inainte de data plecarii 

 Grup minim 20 de persoane. 

 Pentru grupuri mai mici de 20 de 

persoane (intre 15-19 persoane) se 

percepe un supliment de 110 € /pers. 

 
 

 
 

 
Prezentul program este parte 

integrantă a contractului de 

prestări servicii 
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Cazare in Kandy - Hotel Thilanka ( cameră Deluxe) 

Mese incluse: mic dejun si cina 

 
 Ziua 5. Kandy – Plantatia si fabrica de Ceai din Kandy – Nuwara Eliya – 

Nanu Oya – Bandarawella 

Incepem dimineata cu micul dejun, ne pregatim bagajele pentru check-out 

de la hotel și pornim spre vizitarea unei plantații și fabrici de ceai. Ceaiul 

Ceylon este o marcă de băuturi renumită la nivel global. Fiind al patrulea cel mai 

mare producător de ceai din lume, Sri Lanka contribuie cu 20% la producția 

globală de ceai. În 1867 d.Hr., James Taylor din Scoția a inițiat industria ceaiului 

prin începerea unei plantații de ceai de 19 acri în moșia Lulkandura din Kandy. 

Astăzi, ceaiul face parte din cultura și identitatea Sri Lanka. Zilnic, la plantații, 

tufărișurile superioare ale plantei de ceai, în general cele două frunze de sus și 

mugurii sunt culese și aduse la centrele de colectare pentru a fi cântărite iar apoi 

frunzele sunt aduse la fabricile de ceai. Aici sunt împrăștiate pe tăvi mari, cu 

ventilatoare de aer uscat, îndepărtând umezeala din frunze pentru a le ofili. 

Frunzele sunt aerate și uscate într-o cameră de ardere până la consistența dorită, 

dând ceaiului culoarea și forma sa distinctă. Ceaiul este apoi clasificat și ambalat 

pentru vânzare. În timpul vizitei la plantația de ceai și a fabricii, puteți fi 

martorul întregului proces din spatele preparării ceaiului și chiar să cumpărați 

cel mai proaspăt ceai produs din lume și să vă amintiți de vizita pe minunata 

insulă Sri Lanka în timp ce savurați o ceașcă de ceai Ceylon, acasă. 

Ajunși in Nuwara Eliya , deseori denumită de industria turistică din Sri 

Lanka „Little England”, bucurați-vă de un tur ghidat al acestui oraș. În timp ce 

majoritatea vizitatorilor britanici se luptă să recunoască Anglia modernă în 

Nuwara Eliya, atmosfera orașului are o senzație de sat englezesc, deși vine cu un 

aspect suprarealist dezorientator. În vremuri mai vechi, Nuwara Eliya 

(însemnând „Orașul luminii”) a fost evadarea favorită în climă rece pentru 

pionierii englezi și scoțieni, băutori ai industriei ceaiului din Sri Lanka. Răsfățați- 

vă cu momente petrecute in Nuwara Eliya, jucați o rundă de golf și biliard și 

evadați în combinația curioasă a orașului. După aceea, bucurați-vă de o călătorie 

cu trenul de la Nanu Oya la Bandarawela. 

 
Cazare in Bandarawela - The Orient Hotel, (cameră Deluxe) 

Mese incluse: mic dejun si cina 

 
 Ziua 6. Bandarawela – Ella ( Varful Mini Adams) – Demodara ( Podul 

Nine Arches) - Cascada Ravana – Kataragama 

Astăzi pornim către Ella, vizitând Vârful Mini Adams, Podul cu 9 Arcade 

și Cascada Ravana. Zona are o biodiversitate bogată, densă cu numeroase 

varietăți de floră și faună. Ella este înconjurată de dealuri acoperite cu păduri de 

nori și plantații de ceai. Orașul are o climă mai rece decât zonele joase din jur, 

datorită înălțimii sale. Ella Gap oferă vederi peste câmpiile sudice ale Sri Lankai. 

Într-o dimineață însorită, puteți vedea chiar și strălucirea farurilor de-a lungul 

coastei de sud. Seara, vizitați Templul Kataragama. 

Kirivehera este situat în Katharagama, în districtul Monaragala. Este unul 

dintre cele 16 locuri sacre din Sri Lanka. Se crede că - Kirivehera a fost construită 

de regele Mahasena, un fost un conducător regional al Katharagama. Se spune că 

regele Mahasena l-a întâlnit pe Buddha și a ascultat discursul acestuia și ca semn 

de recunoștință a fost construită stupa. 

 
Cazare in Kataragama - Hotel Grand Tamarind Lake (camera Dexuxe) 

Mese incluse: mic dejun si cina 
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 Ziua 7. Kataragama – Parcul National Yala ( Jeep Safari) – Fortul Galle 

Dutch – Beruwala 

La răsăritul soarelui bucurați-vă de un joc sălbatic în Parcul Național 

Yala. Cu maimuțe care se ivesc printre copaci, păuni în cele mai frumoase straie 

ale lor, elefanți plimbându-se și leoparzi vicleni alunecând ca umbre prin tufăr, 

Parcul Național Yala (cunoscut și sub numele de Ruhunu) este Cartea Junglei 

adusă la viață. Această regiune vastă de păduri uscate și zone deschise de pajiști 

este marea atracție a acestui colț din Sri Lanka. După aceea, vă întoarceți la hotel 

pentru micul dejun ca mai apoi să mergeți la Galle și să vizitați Old Dutch Fort. 

Galle (pronunțat „gawl” în engleză și „gaar-le” în sinhala) este marea 

destinație de neratat din sud. Este în același timp exotic la nesfârșit, plin de 

miros de mirodenii și vânturi sărate și, totuși, cu minunata sa colecție de clădiri 

coloniale olandeze, un oraș de o mare frumusețe. Arhitectura clasică se îmbină 

cu un cadru tropical dramatic pentru a crea o realitate care este la nesfârșit 

interesantă. Construit de olandezi, începând cu 1663, Fortul de 36 de hectare 

ocupă cea mai mare parte a unui promontoriu care este înconjurat pe trei laturi 

de ocean. Gloriile sale au câștigat statutul de Fort ca sit al Patrimoniului 

Mondial UNESCO. 

 
Cazare in Beruwala - The Palms Resort ( cameră Deluxe) 

Mese incluse: mic dejun si cina 

 
 Ziua 8. Beruwala – Raul Madu (Safari cu Barca) – Kosgoda (Centrul de 

conservare a țestoaselor) – Beruwala 

Incărcați-vă cu energie in această dimineață si dupa micul dejun bucurați- 

vă de un safari cu barca de-a lungul râului Madu. Faceți o plimbare magică cu 

barca cu motor pe frumosul râu Madu, un estuar ce se întinde pe 900 de hectare, 

dintre care 770 de hectare sunt acoperite cu apă și populat cu 64 de insule. 

Plimbarea cu barca este o modalitate minunată de a arunca o privire mai atentă 

asupra acestui ecosistem complex; un sit din patrimoniul mondial protejat de 

Convenția Ramsar privind zonele umede, fiind una dintre ultimele zone umede 

din Sri Lanka care conține o pădure de mangrove. Călătoriți prin păduri masive 

de mangrove, alunecați sub baldachinul tunelurilor forestiere în timp ce acestea 

se curbează jucăuș către cursul apei. Priviți biodiversitatea unică a râului Madu 

și a insulelor din jur, care se mândrește cu sute de păsări, plante, pești și animale. 

După aceea, vizitați Centrul de conservare a țestoaselor Kosgoda. 

Apele din jurul Sri Lanka sunt pline de viață marină. Deși amenințările la 

adresa vieții marine există și aici, centrele de conservare iau măsuri ample 

pentru a reduce amenințările. Cinci din cele șapte tipuri de țestoase marine fac 

cuib pe plajele din Sri Lanka. Toate sunt pe cale de dispariție. 

 
Cazare in Beruwala - The Palms Resort ( cameră Deluxe) 

Mese incluse: mic dejun si cina 

 
 Ziua 9. Beruwala – Colombo 

După micul dejun facem check- out și plecăm din Beruwala către 

Colombo si suntem ghidati spre turul orașului. Colombo, centrul comercial plin 

de viață al Sri Lanka, este situat pe coasta de vest a țării, cu o populație între 

800.000 și un milion (estimările variază) este de departe cel mai mare oraș al 

țării, precum și cel mai dezvoltat. Portul său natural de la gura râului Kelani a 

fost un magnet pentru comercianții și cuceritorii succesivi – inițial negustorii 

arabi, apoi imperialiștii portughezi, olandezi și britanici. Orașul este un amestec 

zguduitor de vechi și nou, cu un grup central de blocuri de birouri înalte și 

hoteluri care umbrează clădirile din epoca colonială cu gresie roșie și piețe 

stradale întinse, care debordează cu fructe și legume îngrămădite, mătăsuri 

colorate și bumbac, și mirodenii delicios de parfumate. 
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Pe străzile sale aglomerate se află lăcașuri de cult, simbolice pentru moștenirea 

multietnică a Sri Lanka: vihara (temple) grațioase budiste, de exemplu, stau 

aproape de temple extravagante încrustate cu statuare hindusă, împreună cu 

moschei musulmane cu minarete împrăștiate de-a lungul străzilor din Colombo. 

Există o viață de noapte plină, cluburi, pub-uri și restaurante cu standard 

international. 

În timpul zilei, piețele stradale colorate din Colombo, clădirile din epoca 

colonială, muzeele și galeriile, bisericile, moscheile și templele, precum și 

minunatul Parc Viharamahadevi, îl fac un loc minunat de explorat pe jos. Numit 

inițial Kolomthota, Colombo a fost principalul port al Kotte, capitala țării din 

secolele al XV-lea și al XVI-lea. 

Zona centrală a orașului este încă cunoscută sub numele de Fort, dar 

rămășițele crenelurilor coloniale au fost de mult demolate sau încorporate în 

clădiri mai noi. Există mai multe amintiri ale perioadei britanice, inclusiv clădirea 

veche a parlamentului neoclasic, Casa Președintelui din epoca victoriană (încă 

adesea numită „Casa Reginei”) și fațada grandioasă de cărămidă a Cargill's, un 

splendid magazin universal din secolul al XIX-lea. care s-a schimbat puțin de la 

perioada de glorie a plantatorilor britanici de ceai din Sri Lanka din secolul al 

XIX-lea. 

Pe seară ne bucurăm de cină si de timp liber pentru explorarea orasului. 

Spre miezul noptii vom fi transferati către aeroport pentru zborul de noapte spre 

Bucuresti. 

 
 

 Ziua 10. Transfer catre Aeroportul International Colombo - zbor catre 

Bucuresti 

 
 

Orar de zbor : Companie aeriana Q̯ atar Airways 

 
QR 222 16NOV  OTP - DOH 16:50 22:30 16NOV 

QR 664 17NOV DOH - CMB 01:15 08:25 17NOV 

QR 663 25NOV CMB - DOH 04:00 06:30 25NOV 

QR 221 25NOV DOH - OTP 08:50 13:00 25NOV 
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