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DIA 1. COLOMBO - NEGOMBO
Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Jantar (opção 1 e 2) e acomodação.

DIA 2. NEGOMBO-PINNAWALA- 
DAMBULLA-SIGIRIYA
Café da manhã. Saída para Pinnawala pa-
ra visitar o famoso orfanato de elefantes. 
Poderemos observar esses animais de per-
to, graças a este local criado em 1975 com 
sete elefantes órfãos. É fascinante admirar 
os filhotes de elefantes se alimentando e as 
manadas se banhando no rio. Almoço (2). 
Continuação para Dambulla, localizada no 
centro da ilha, conhecida por suas impres-
sionantes cavernas decoradas com afres-
cos e estátuas budistas. A decoração des-
sas cavernas começou mais de 2 mil anos 
atrás. Elas possuem mais de 150 imagens 
de Buda, das quais a maior é a colossal fi-
gura de 14 metros esculpida em rocha. O 
templo foi declarado Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. Saída para Sigiriya, um dos 
destinos mais turísticos do país. Chegada, 
jantar e acomodação.

DIA 3. SIGIRIYA
Café da manhã. Dia livre com possibilidade 
de fazer uma excursão opcional a Polon-
naruwa, a antiga sede dos reis cingaleses. 
Atravessaremos a floresta para chegar à 
antiga capital do Sri Lanka, declarada Pa-
trimônio Mundial pela UNESCO. Vamos ob-
servar as admiráveis ruínas do Palácio Real 
e outros edifícios e estruturas. Também vi-
sitaremos Gal Viharaya, três magníficas es-
tátuas de Buda em diferentes posições: de 
pé, sentado e reclinado. Outros destaques 
são a Sala de Audiências, o Banho de Lótus 
e a estátua do rei Parakramabahu. Almoço 
(2). Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 4. SIGIRIYA-MATALE-KANDY
Café da manhã. Saída para Matale, onde 
faremos uma visita interessante ao Jardim 
das Especiarias. Essa cidade é conhecida 
por seu clima acolhedor e suas perfuma-
das especiarias. No jardim, aprenderemos 
sobre os intrincados processos que per-
mitem que o Sri Lanka produza algumas 
das melhores especiarias do mundo. Além 
disso, poderemos assistir a uma demons-
tração de comida local que nos permitirá 
aprender como preparar curry utilizando 
especiarias nativas. Também desfrutare-
mos de uma massagem ayurvédica nos 
jardins de Matale. Almoço (2). Saída para 
Kandy, cidade cercada por belas planta-
ções de chá e vegetação selvagem. Na 

cidade, assistiremos a um show de dança 
cingalesa. Jantar e acomodação.

DIA 5. KANDY-PLANTAÇÃO DE CHÁ- 
NUWARA ELIYA
Café da manhã. Passeio percorrendo as 
principais atrações de Kandy. Essa cida-
de, Patrimônio Mundial da UNESCO, foi a 
capital do último estado cingalês da ilha, 
antes de cair sob domínio estrangeiro. 
Visitaremos o Templo do Dente do Buda, 
que faz parte de um conjunto arquitetônico 
de templos que preserva lendas do antigo 
Ceilão. Poderemos apreciar o palácio e 
os jardins que integram o complexo jun-
tamente com o templo e o belo lago artifi-
cial. Continuaremos a viagem rumo a uma 
plantação e fábrica de chá. Almoço (2). 
Além de observar todo o processo e fabri-
cação do chá, faremos uma degustação do 
autêntico chá do Ceilão, considerado um 
dos melhores do mundo. Atravessaremos 
verdes campos ondulantes, repletos de 
plantações de chá, a caminho de Nuwara 
Eliya (conhecida como a Cidade da Luz 
em cingalês), uma pitoresca cidadezinha à 
beira do lago. O distrito de Nuwara Eliya é 
conhecido como “Little England” por sua 
atmosfera exuberante e aparência colonial. 
Jantar e acomodação.

O melhor de Sri Lanka 
Negombo (1n), Sigiriya (2n), Kandy (1n), N. Eliya (1n), Embilipitiya (1n), Hikkaduwa (1n), Negombo (1n)

 Inclui: Galle (antiga Társis) - Parque Nacional de Udawalawe ou Yala - Plantação de chá de Nuwara Eliya
O Orfanato de Elefantes - O Jardim das Especiarias de Matale

9 dias  8 noites  10 visitas,  Meia Pensão ou Pensão Completa

 Tour exclusivo da Panavisión com guia falando espanhol durante toda a viagem • Saídas garantidas

Serviços inclusos em cada opção

 Dia Opc. 2:  Pensão C. Opc. 1:  M. Pensão

 1 Acomodação Acomodação 
 Negombo

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Pinnawala Visita orfanato de elefantes Visita orfanato de elefantes 
 Dambulla Almoço – 
 Sigiriya Visita cavernas de Dambulla Visita cavernas de Dambulla 
  Jantar Jantar

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Sigiriya Almoço – 
  Jantar Jantar

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Matale Visita Jardim das Especiarias Visita Jardim das Especiarias 
 Kandy Almoço –  
  Show de dança Show de dança  
  Jantar Jantar

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Kandy Visita Templo do  Visita Templo do 
 Nuwara Eliya Dente de Buda Dente de Buda 
  Almoço  – 
  Visita Plantação de chá  Visita Plantação de chá  
  Jantar Jantar

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Ella Visita cascata de Ravana Visita cascata de Ravana 
 Buduruwagala Almoço  – 
 Udawalawe Safári  Safári  
 Embilipitiya Jantar Jantar

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Galle Almoço –  
 Hikkaduwa Visita Fortaleza Galle Visita Fortaleza Galle  
  Jantar Jantar

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Hikkaduwa Visita a Colombo Visita a Colombo 
 Colombo Almoço – 
 Negombo Jantar Jantar

 9 Café da manhã Café da manhã

Super Oferta
 765 $ USA

 Meia pensão e
  visitas importantes incluídas

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante
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INCLUÍDO NO TOUR

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

Refeições e visitas incluídas - ver 
tabela de serviços inclusos na pág. 
anterior.

Duas garrafas de água no ônibus 
por pessoa e dia. Não inclui bebidas 
durante as refeições.

Guia acompanhante e assistência 
do primeiro momento de chegada a 
Colombo até o final. 

Ônibus Autopullman durante toda a 
viagem.

Estadia nos hotéis indicados ou 
similares.

Seguro de viagem Axa.

NOTAS DE INTERESSE
•  Gorjetas obrigatórias não incluídas no Tour.

•  Traslados de entrada e saída em datas 
diferentes das do circuito não estão incluídos.

•  A ordem das visitas pode ser alterada.

•  Visto para Sri Lanka: solicitação on-line na 
página www.eta.gov.lk Taxa aprox. visto: 35$ 
passaporte com 6 meses de validade no mínimo 
a partir da data do fim da viagem.

DIA 6. NUWARA ELIYA-ELLA- 
BUDURUWAGALA-UDAWALAWE-  
EMBILIPITIYA 
Café da manhã. Saída para Ella, passando 
ao longo das verdes e belas paisagens do 
Planalto Central, admirando lindas vistas, 
como a cascata selvagem de Ravana. De 
lá, seguiremos para o Buduruwagala, um 
antigo templo budista, onde contempla-
remos as incríveis imagens esculpidas na 
própria rocha. Almoço (2). Continuaremos 
rumo ao Parque Nacional Udawalawe ou 
Yala, onde faremos um safári de jipe   rús-
tico sem ar-condicionado. Durante a visi-
ta, poderemos observar elefantes, javalis, 
búfalos, leopardos, ursos, cervos e cro-
codilos, além de grandes bandos de aves 
nativas. Continuação em direção a Embili-
pitiya. Jantar e acomodação. 

DIA 7. EMBILIPITIYA-GALLE-HIKKADU-
WA
Café da manhã. Saída para Galle, antigo 
porto e cidade histórica situada no sudoes-
te do Sri Lanka. É o melhor exemplo de 
fortificação construída pelos portugueses 
durante seus 153 anos de domínio sobre o 
país. Almoço (2). Visitaremos a fortaleza, 
que ocupa toda a península e é, atualmen-
te, Patrimônio Mundial da UNESCO. No 

interior de suas muralhas, encontramos 
uma série de edifícios dos 140 anos da co-
lonização holandesa, o antigo hospital, a 
residência do governador etc. Saída para 
Hikkaduwa, uma região com praias magní-
ficas. Jantar e acomodação.

DIA 8. HIKKADUWA-COLOMBO- 
NEGOMBO

Café da manhã. Saída para 
Colombo, onde realizaremos a visita. 
Colombo é a maior cidade e a atual 
capital administrativa do Sri Lanka. 
Visitaremos lugares históricos, 
religiosos e comerciais. Conheceremos 
o bairro nobre de Cinnamon Gardens, 
a praça de Galle Face Green e o parque 
Viharamahadevi. Almoço (2). Tarde 
livre para continuar descobrindo os 
encantos da capital asiática. Jantar e 
acomodação. 

DIA 9. NEGOMBO
Café da manhã. No horário marcado, tras-
lado ao aeroporto para embarcar com des-
tino a sua cidade de origem. Fim da viagem 
e de nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS

Negombo Club Palm Bay ***  Cidade 

  Lavinia ***  Cidade

Sigiriya Sigiriya Village *** Cidade 

  Hotel Sigiriya ***

Kandy Royal Kadyan ***  Cidade 

  Skyloft *** Cidade

Nuwara Eliya Oak Ray Tea Bush *** Cidade 
  Ramboda Falls *** Cidade

Embilipitiya Centaura Lake *** Cidade

Beruwala  The Palms Hotel *** Cidade 
  Pandanus Beach *** Cidade

Colombo Grand Oriental *** Cidade 
  Best Western **** Cidade

Sigiriya

Dambulla

Matale

Kandy
Pinnawala

Negombo

Puttalam

Kandapola

Yala
Udawalawa
Ratnapura

Nuwara Eliya

Polonnaruwa

Embilipitya

Trincomalee

Batticaloa

Mullaittivu

Anuradhapura

Vavuniya

Kataragama

INDIA

Hikkaduwa
Galle

COLOMBO

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo)

Opção 1  ....................................   765

Opção 2  ....................................   865

• Suplemento por pessoa

Supl. quarto individual  ..........   435

n Média Temporada ...............   75

n Temporada Alta  ..................   110 

TOURS DE CARRO PRIVADO

¡¡Menos passageiros, maior segurança, mais conforto!!

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE CHEGADA A COLOMBO

2021

Maço 20

Abril 16

Maio 7 15 22

Junho 5 12 19

Julho 8 22

Agosto 4 11 18

Setembro 1 3 10 15 17 24

Outubro 1 8 15 22

Novembro 5 12

Dezembro 3

n T. Baixa  n T. Media  n T. Alta   n T. Extra


