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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι
Ετοιµάσαµε για σας ένα µεστό πρόγραµµα στην πανέµορφη Σρι Λάνκα που επιτρέπει στον
ταξιδιώτη όχι απλώς να δει κινηµατογραφικά τα «βασικά» αξιοθέατα του νησιού αλλά να
απολαύσει περιεκτικές ξεναγήσεις σε ένα µέρος που ο πολιτισµός άνθισε ήδη από τον 3ο π.Χ.
αιώνα. Έτσι θα ξεναγηθείτε στη Νουβάρα Ελίγια στα 1800 µ. υψόµετρο, η οποία υπήρξε το
θέρετρο για τις διακοπές των Άγγλων, στις δύο παλιές πρωτεύουσες του νησιού
Ανουρανταπούρα και Πολοναρούβα, µέρη που η Ουνέσκο προστατεύει ως µνηµεία
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα «σαφάρι» στο
εθνικό Πάρκο της Μινερίγια, να ανεβείτε στον βράχο της Σιγκιρίγια αλλά και να περπατήσετε
στους θαυµάσιους κήπους που κοσµούν τους πρόποδες του βράχου µε την θεαµατική τάφρο.
Θέλοντας επίσης να σας προσφέρουµε το καλύτερο περιλάβαµε στο πρόγραµµά µας τους
µοναδικούς βοτανικούς κήπους της Περαντένια καθώς και την εξαιρετική φολκλορική
παράσταση στο Κάντυ µε παραδοσιακούς χορούς και κοστούµια και> πυροβασία. Η επίσκεψη
στο νότιο τµήµα του νησιού και η ξενάγηση στο πορτογαλικό φρούριο στο Γκάλλε
πραγµατοποιείται µόνο από το γραφείο µας. Το πολιτιστικό πρόγραµµα συµπληρώνεται από
το ορφανοτροφείο των ελεφάντων στην Πιναβέλα και την µεστή και πλούσια ξενάγηση στην
πρωτεύουσα του νησιού.
Για αναχώρηση στις 10 Αυγούστου Κορυφαία στιγµή του ταξιδιού: Παρακολούθηση της
µεγάλης Βουδιστικής γιορτής Perahera, µε προκρατηµένες θέσεις.
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ


Εξαιρετικές πτήσεις µε Qatar Airways µε ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ χωρίς να χάνεται
άσκοπος χρόνος στις αίθουσες αναµονής στο αεροδρόµιο της Ντόχα.



ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ των δωµατίων σας κατά την άφιξη.



∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*sup & 5* µε ηµιδιατροφή.



∆ιανυκτέρευση στο Κολόµπο, στη Σιγκιρίγια, στο Κάντυ, στη Νουβάρα Ελίγια ή αλλιώς στη
“µικρή Αγγλία”, και στη Μπεντότα.



Επίσκεψη σε φυτεία τσαγιού και σε εργοστάσιο κατεργασίας τσαγιού.



Ξενάγηση στον Ναό του Ιερού ∆οντιού του Βούδα στο Κάντυ και παράσταση µε τοπικούς
χορούς και πυροβασία.



(Μόνο για αναχώρηση στις 10 Αυγούστου) Παρακολούθηση, µε προκρατηµένες θέσεις,
της Βουδιστικής γιορτής Περαχέρα, µε τις φαντασµαγορικές παρελάσεις και τους τοπικούς
χορούς.



Επίσκεψη στους βοτανικούς κήπους στη Περαντένια.



Θα θαυµάσουµε τον υπόσκαφο ναό στη Ντάµπουλα και το βράχο-φρούριο στη
Σιγκιρίγια.



Επίσκεψη σε φυτεία µπαχαρικών στο Μάταλε.



Επίσκεψη στην αρχαία πόλη Πολαναρούβα και σαφάρι µε 4Χ4 στο Εθνικό Πάρκο της
Μινερίγια.



Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα.



Πλήρης επίσκεψη και στο νότιο νησί, στο Γκάλλε, βασικό λιµάνι και οχυρό, από το οποίο
πέρασαν Πορτογάλοι, Ολλανδοί και Άγγλοι ενώ κατά τη διαδροµή θα έχουµε την ευκαιρία να
δούµε τους ψαράδες που ψαρεύουν ακόµα και σήµερα, παραδοσιακά, αναρριχηµένοι στα
καλάµια τους.



Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων στην περιοχή της Πιναβέλα.



Ενδελεχής ξενάγηση στο Κολόµπο.



Εµπειρότατος Αρχηγός – Συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ηµέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Κολόµπο
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Κολόµπο, µέσω ενδιάµεσου σταθµού.
Ηµέρα 2η: Κολόµπο
Άφιξη στη µητροπολιτική πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόµπο, µεγάλο εµπορικό και
οικονοµικό κέντρο της χώρας και µετά τις διαδικασίες βίζας θα µεταφερθούµε στο
ξενοδοχείο µας για σύντοµη ξεκούραση πριν τη γνωριµία µας µε την πόλη. Μεγάλο λιµάνι,
µε κοµβική θέση, ένωνε ανατολή και δύση, γεγονός που εκµεταλλεύτηκαν, κυρίως οι
Ολλανδοί και οι Άγγλοι. Όπως πολλές µεγαλουπόλεις, στις αναπτυσσόµενες χώρες, το
Κολόµπο αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς το πρόσωπό του. Σχεδόν εν µία νυκτί, εµφανίζονται
ουρανοξύστες παίρνοντας τη θέση των παλαιών κτηρίων. Ωστόσο υπάρχουν ακόµα σηµεία
της πόλης που αναδύουν τη γοητεία του παρελθόντος, καθώς προβάλουν υπέροχα
αποικιακά κτίσµατα. Κατά την περιήγησή µας θα επισκεφθούµε την κεντρική περιοχή της
πόλης, γνωστή µε το όνοµα «Φρούριο», χτισµένη από τους Πορτογάλους τον 16ο αιώνα.
Στη συνέχεια θα δούµε το Εθνικό Μουσείο µε θαυµάσιους αρχαιολογικούς θησαυρούς
Σινγαλέζικης Τέχνης, το ∆ηµαρχείο, την Πλατεία Ανεξαρτησίας, την περιοχή του Σίναµον
Γκάρντες και την γραφική αγορά του Πέταχ όπου µπορούµε να κάνουµε τις αγορές µας,
όπως κοσµήµατα από χρωµατιστές ηµιπολύτιµες και πολύτιµες πέτρες, ενώ για
χειροποίητες δαντέλες θα αναζητήσουµε τις “λασέ”, σε τραπεζοµάντιλα και σεντόνια.
Επιβάλλεται µία στάση για να απολαύσουµε ένα τσάι µε κανέλλα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
µας. ∆είπνο και διανυκτέρευση.
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Ηµέρα 3η: Κολόµπο – Πιναβέλα – Πολοναρούβα – Σιγκιρίγια
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουµε τη Σιγκιρίγια, µία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Σρι
Λάνκα γνωστή για τα µνηµεία της, που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως µνηµεία
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Καθοδόν προς την περιοχή της Πιναβέλα, που βρίσκεται στην
επαρχία Σαµπαραγκάµουβα, κοντά στην πόλη Κεγκάλλε, θα επισκεφτούµε το
Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων, που θεωρείται από τα µεγαλύτερα στον κόσµο, αφού
φιλοξενεί τους περισσότερους ελέφαντες που χρήζουν βοηθείας και είναι επισκέψιµο τόσο
από ξένους, όσο και από ντόπιους τουρίστες. Εκεί εξειδικευµένο προσωπικό παρέχει
απλόχερα φροντίδα και περίθαλψη στα εγκαταλελειµµένα µωρά και στους
τραυµατισµένους ελέφαντες. Μοναδική εµπειρία, να παρακολουθήσουµε το πρωί τα ζώα
να παίρνουν το µπάνιο τους στο ποτάµι, όταν ελέφαντες όλων των ηλικιών
πλατσουρίζουν στα νερά και ταΐζουν τα µικρά τους ή παίζουν µαζί τους.
Επόµενος σταθµός µας η Πολοναρούβα, µία από τις σηµαντικότερες πόλεις της Σρι
Λάνκα, γνωστή για τα εντυπωσιακά – πεντακάθαρα τοπία της, και τα πάµπολλα, σχεδόν
ανέγγιχτα από το χρόνο, που φτάνουν έως τις ηµέρες µας, λείψανα της αρχαίας πόλης,
των ναών της και του παλατιού. Ιστορικά τοποθετείται στο πρώιµο βασίλειο του νησιού
και προστατεύεται από την UNESCO σαν µνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Εδώ, θα
έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε το Βασιλικό Παλάτι, µε τα 4 υπέροχα, σκαλισµένα
στο βράχο, αγάλµατα του Βούδα, την αίθουσα ακροάσεων και τα λουτρά, κάποια ερείπια
παλαιών Ναών καθώς και τη µοναδική δεξαµενή Parakrama Samundra, χτισµένη το 1200.
Άφιξη στη Σιγκιρίγια αργά το απόγευµα, δείπνο και διανυκτέρευση.
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Ηµέρα 4η: Σιγκιρίγια - Ανουρανταπούρα - Μινερίγια - Σιγκιρίγια
Σήµερα, µετά το πρωινό µας θα µεταφερθούµε στην ιερή πόλη, βαθιά ριζωµένη στη συνείδηση
της Βουδιστικής κουλτούρας, Ανουρανταπούρα. Ορίστηκε ως πρώτη πρωτεύουσα του
κράτους, από το Βασιλιά Παντουκαµπάγια, τον 4ο π.Χ. αιώνα και παρέµεινε η µακροβιότερη,
ενεργή πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα έως τον 11 µ.Χ. αιώνα, αποτελώντας κέντρο πολιτιστικής
ζωής, δύναµης και εξουσίας για τη Νότια Ασία. Χτισµένη στις όχθες του ιστορικού Malvathu
Oya ποταµού, ξεχωρίζει για τους αρχαίους ναούς της, καθώς αποτελεί και αυτή µε τη
σειρά της, µία από τις 8 πόλεις της χώρας, που έχει χαρακτηριστεί από την Unesco ως
προστατευόµενη πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Εδώ µπορούµε να περιδιαβούµε τα ερείπια της αρχαίας πόλης µε το περίφηµο ιερό
δέντρο Jaya Sri Maha Bodhi, το αρχαιότερο στον κόσµο, που φέρεται να φυτεύτηκε το
288 π.Χ., τα ερείπια του Brazen Palace, µε τις 1.600 κολώνες του, την πανύψηλη
Ruwanveliseya, την πιο φηµισµένη Dagοba, τον καθισµένο Βούδα σε στάση
περισυλλογής και το Isurumuniya, έναν γραφικό «ναό-βράχο» που χρονολογείται από τον
3ο π.Χ. αιώνα και είναι γνωστός για τα όµορφα πέτρινα γλυπτά του.
Το απόγευµα είναι αφιερωµένο στην επίσκεψη, µε ειδικά διαµορφωµένα 4 x 4 οχήµατα,
του Εθνικού Πάρκου της Μινερίγια, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 182 χιλιοµέτρων
περίπου από την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόµπο, ενώ πιο κοντινή του σηµαντική
πόλη είναι η Πολοναρούβα. Η πρόσφατα ανακαινισµένη αρχαία δεξαµενή συλλογής
οµβρίων υδάτων, που βρίσκεται στην περιοχή, ποτίζει µία αξιοσηµείωτη έκταση στην
επαρχία της Πολοναρούβα και είναι αυτή που έδωσε ζωή στο πάρκο, που προσφέρει
καταφύγιο σε 24 είδη θηλαστικών: λεοπαρδάλεις, ελάφια, αγριογούρουνα,
αγριοβούβαλους, µαϊµούδες, σκαντζόχοιρους, µυρµηγκοφάγους, µαγκούστες και βέβαια
στα µεγάλα κοπάδια των ελεφάντων. Θα µας δοθεί η δυνατότητα να δούµε περισσότερα
από 300 από αυτά τα υπέροχα θηλαστικά, συνωστισµένα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόµετρα,
στην περιοχή κοντά στη δεξαµενή. Αυτή η σύναξη των ελεφάντων αποτελεί ένα θρυλικό
θέαµα, ανεξίτηλα χαραγµένο για µία ζωή στη µνήµη όσων είχαν την ευκαιρία να γίνουν
αυτόπτες µάρτυρες µίας τέτοιας επίδειξης. Επιστροφή στη Σιγκιρίγια και διανυκτέρευση.

Ηµέρα 5η: Σιγκιρίγια - Ντάµπουλα - Μάταλε - Κάντυ
Πριν αναχωρήσουµε για το Κάντυ θα γνωρίσουµε τη Σιγκιρίγια, µία από τις πιο τουριστικές
πόλεις της Σρι Λάνκα γνωστή για τα µνηµεία της, που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO
ως µνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Θα επισκεφτούµε το φρούριο, που δεσπόζει στην
κορυφή ενός κάθετου βράχου ύψους 200 µέτρων, στον οποίο βρίσκονται τα ερείπια του
κάστρου του Κασυάπα, που χτίστηκε τον 5ο αιώνα και αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο
σηµαντικά αξιοθέατα της χώρας. Κάθε βήµα, από την είσοδο έως τη κορυφή, µοιάζει ένα θαύµα
από µόνο του, µετατρέποντας µία απλή ανάβαση σε µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εµπειρία,
εξαιτίας της φαντασµαγορικής θέας. Στη µέση περίπου της διαδροµής, κρυµµένες µέσα σε
σπηλιά, προστατευµένες από το χρόνο, δεσπόζουν οι διάσηµες νωπογραφίες µε τις
γυµνόστηθες γυναίκες της Σιγκιρίγια, αναµφίβολα από τις ωραιότερες βουδιστικές τοιχογραφίες
του νησιού. Απολαύστε τη θέα από τον πρώτο εξώστη ή τολµήστε µια ανάβαση µέχρι την
κορυφή, εκεί όπου κάποτε ορθωνόταν ο θρόνος του κραταιού βασιλιά.
Στη διαδροµή για Κάντυ θα σταµατήσουµε στη Ντάµπουλα, έναν από τους πιο δηµοφιλείς
προορισµούς της Σρι Λάνκα, που έχει χαρακτηριστεί από την Unesco ως µνηµείο Παγκόσµιας
Κληρονοµίας. Στην ευρύτερη περιοχή της πόλης υπάρχουν πάνω από 80 σπήλαια, τα οποία
χρησιµοποιούσαν οι µοναχοί ως τόπο διαλογισµού. Ωστόσο, τόπος κατανύξεως θεωρείται ο
«Ναός του Σπηλαίου», χτισµένος κατά το 2ο π.Χ. αιώνα, που στην πραγµατικότητα
εξαπλώνεται σε 5 διαφορετικά σπήλαια στα οποία µπορεί κανείς να θαυµάσει 153, εκπληκτικού
κάλλους και διαφορετικού µεγέθους, αγάλµατα του Βούδα, 4 αγάλµατα µοναρχών της χώρας
και 4 Ινδουιστικές θεότητες. ∆ε θα µπορούσαµε να παραλείψουµε επίσκεψη στο υπεραιωνόβιο
δάσος Namal Uyana και τους κήπους που ιδρύθηκαν κατά το 10ο αιώνα και περιλαµβάνουν µία

5

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ – 11 ηµ.

ευρεία ποικιλία φυτών. Τέλος, θα δούµε το εντυπωσιακό βουνό από ροζ χαλαζία, που η ηλικία
του τοποθετείται στα 500 εκατοµµύρια χρόνια.
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Στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο Ματάλε, όπου θα επισκεφθούµε µια φυτεία µπαχαρικών
και θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε από κοντά τα πιο αρωµατικά φυτά και µπαχαρικά του
πλανήτη, ενώ παράλληλα θα παρακολουθήσουµε µία µαγειρική επίδειξη, για να καταλήξουµε
στο Κάντυ, όπου θα έχουµε διανυκτέρευση.
Μονο την αναχώρηση στις 10 Αυγουστου
Στο Κάντυ το βράδυ θα έχουµε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουµε το φαντασµαγορικό
φεστιβάλ Εσάλα Παραχέρα, ένα από τα αρχαιότερα, µεγαλοπρεπέστερα και σηµαντικότερα για
τη συνείδηση του Βουδιστικού κόσµου, αφιερωµένο στην πρώτη διδασκαλία του Βούδα, µετά
το φωτισµό του. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα δούµε να παρελαύνουν χορευτές,
τραγουδιστές, ακροβάτες και ζογκλέρ, αλλά και πυροβάτες, µε τους εντυπωσιακά στολισµένους
ελέφαντες να κλέβουν την παράσταση

Ηµέρα 6η: Κάντυ
Μετά το πρωινό θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε το δηµοφιλές και γοητευτικό Κάντυ,
ιδανικό µέρος τόσο για την αγορά αναµνηστικών και δώρων, όσο και για να αντιληφθεί κανείς
τον πλούτο του πολιτισµού και της ιστορίας της χώρας. Περιστοιχισµένο από λόφους, κοιλάδες,
ποτάµια, λίµνες και καταρράκτες, αποτελεί ίσως το κυριότερο πολιτιστικό κέντρο του νησιού και
χαρακτηρίζεται από την Unesco ως κέντρο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Το ιερό λείψανο του
δοντιού του Βούδα που βρίσκεται στη Dalada Maligawa και φυλάσσεται σε χρυσοποίκιλτη θήκη,
αποτελεί ιερό προσκύνηµα για τους απανταχού βουδιστές. Ενόσω βρισκόµαστε στο Κάντυ,
απαραίτητη είναι η επίσκεψη των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων, όπου φύονται άνω των 4000
διαφορετικών φυτών και των µοναστηριών Malwatta και Asgiriya. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούµε στο κέντρο της πόλης, θα περιηγηθούµε στα παζάρια και θα επισκεφθούµε το
κέντρο χειροτεχνηµάτων και το µικρό µουσείο µε τους πολύτιµους λίθους.
Η µέρα µας θα τελειώσει µε µια εντυπωσιακή παράσταση µε τοπικούς χορούς και πυροβασία.
∆ιανυκτέρευση στο ξενοδοχείο µας στο Κάντυ.
Ηµέρα 7η: Κάντυ – Καταρράκτες Ραµπόντα – Νουβάρα Ελίγια
Μετά το πρωινό µας κατευθυνόµαστε στην καρδιά του νησιού, στην ορεινή περιοχή της
Νουβάρα Ελίγια, ενώ στη διαδροµή θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε επίσης τους
καταρράκτες της Ραµπόντα.
Η Νουβάρα Ελίγια, στα 1800 µ. υψόµετρο ήταν το θέρετρο για τις διακοπές των Άγγλων,
γεγονός που µέχρι σήµερα αφήνει ανεξίτηλα τα σηµάδια της αποικιοκρατίας στην ατµόσφαιρα
της περιοχής. Η πόλη περιβάλλεται από φυτείες τσαγιού, ιδανικά ευνοηµένες από το υψόµετρο,
ενώ 20 χλµ. νοτιότερα βρίσκονται τα λιβάδια Χόρτον Πλέιν, απλωµένα σε οροπέδιο που
τελειώνει εντυπωσιακά απότοµα σε ένα κενό βάθους 700 µ. γνωστό σαν "Το Τέλος του
Κόσµου". Εµείς θα επισκεφθούµε µία φυτεία και ένα εργοστάσιο κατεργασίας τσαγιού. Θα
µάθουµε για τη διαδικασία παρασκευής αυτού του «ευγενούς» αφεψήµατος και θα έχουµε την
ευκαιρία να δοκιµάσουµε µερικές από τις πιο σπάνιες ποικιλίες. Το απόγευµα θα το
αφιερώσουµε στην ξενάγηση της πόλης και της γύρω περιοχής. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας
για δείπνο και διανυκτέρευση.
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Ηµέρα 8η: Νουβάρα Ελίγια – Μπεντότα
Σήµερα, θα κατευθυνθούµε στο παραθεριστικό θέρετρο Μπεντότα, Στη διαδροµή θα έχουµε
την ευκαιρία να επισκεφτούµε την Kithulgala, φηµισµένη για το ράφτιν στα αφρισµένα νερά του
ποταµού Kelani. Φθάνοντας στις νοτιοδυτικές παραλίες του νησιού, µας περιµένει ένα µοναδικό
θέαµα µε τους ψαράδες να ψαρεύουν ακόµα και σήµερα, παραδοσιακά, αναρριχηµένοι στα
καλάµια τους. Άφιξη στη Μπεντότα, γνωστή για τις ατέλειωτες αµµώδεις παραλίες της, µετά
από 5 περίπου ώρες και υπόλοιπο ηµέρας ελεύθερο για χαλάρωση στην παραλία ή στην πισίνα
του ξενοδοχείου µας.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ – 11 ηµ.
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Ηµέρα 9η: Μπεντότα - Γκάλλε - Μπεντότα
Μετά το πρωινό µας αναχωρούµε για το νότιο µέρος του νησιού. Θα επισκεφτούµε το Γκάλλε,
µία πανέµορφη αποικιοκρατικής µορφής πόλη, που απλώνεται στη Νότια ακτή της Σρι Λάνκα.
Το Γκάλλε είναι γνωστό για το 300 ετών κάστρο του, χαρακτηρισµένο από την Unesco ως
µνηµείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Τα 36 εκτάρια που καταλαµβάνει το κάστρο είναι
περιστοιχισµένα από τις 3 πλευρές από το ωκεανό γεγονός που το έκανε απόρθητο, ενώ οι
δρόµοι εντός του είναι σπαρµένοι από τα ερείπια του Πύργου του Ρολογιού, αναστηλωµένες
εκκλησίες, καθώς και το σπίτι του διοικητή µε το βρετανικό οικόσηµο στον εξωτερικό τοίχο. Θα
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έχουµε επίσης τη δυνατότητα να απολαύσουµε την πλούσια αποικιακή αρχιτεκτονική και να
επισκεφτούµε το Ναυτικό µουσείο, το φάρο και το άγαλµα του ξαπλωµένου Βούδα στο ναό.
Επιστροφή στη Μπεντότα και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουµε χαλαρές στιγµές στην
παραλία.
Ηµέρα 10η: Μπεντότα – Κολόµπο
Αναχώρηση για το Κολόµπο και κατά την άφιξή µας τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
Υπόλοιπο ηµέρας ελεύθερο για χαλαρές βόλτες στα πάρκα της πόλης, ή επίσκεψη στις
πολύβουες αγορές για τα αναµνηστικά της τελευταίας στιγµής. ∆είπνο στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.
Ηµέρα 11η: Κολόµπο – Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό µας µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας στην
Αθήνα/Θεσσαλονίκη, µέσω ενδιάµεσου σταθµού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράµµατος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΤΗΣΕΙΣ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ

Αθήνα – Ντόχα

19.00

23.35

Ντόχα – Κολόµπο

02.15

09.55

Κολόµπο – Ντόχα

11.25

14.05

Ντόχα – Αθήνα

15.35

20.35

ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
11 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχ/σεις
14, 28/7
1, 22/9
6, 20/10
10/8
10/11

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ – 11 ηµ.

∆ιατροφή

HB

∆ιαµονή

2κλινο

1κλινο

1.240

+680

4*sup, 5*

Φόροι
Είσοδοι

+790
890

+620
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Πτήσεις Αθήνα Ντόχα - Κολόµπο - Ντόχα - Αθήνα µε την Qatar Airways



∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*sup, 5* ως ακολούθως ή παρόµοια:
Cinnamon Lakeside 5* (Κολόµπο), The Paradise Resort and Spa 4*sup (Ντάµπουλα), The Grand
Kandyan 5* (Κάντυ), Araliya Green Hills 4*sup (Νουβάρα Ελίγια), Cinnamon Bay 5* (Μπεντότα)



Ηµιδιατροφή καθηµερινά



Μεταφορές, εκδροµές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται



Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.



Έµπειρο Αρχηγό/Συνοδό της εκδροµής

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×

Ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευµάτων/δείπνων

×

Βίζα εισόδου στη χώρα € 35

×

Προαιρετική ατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€

×
×

Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόµενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόµενο

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατήριό σας µε τουλάχιστον 6µηνη ισχύ από την ηµέρα εξόδου από τη
χώρα και φωτοτυπία αυτού.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραµµα του ταξιδιού, να έχετε ενηµερωθεί για τους
γενικούς όρους τους οποίους να έχετε υπογράψει την Σύµβαση Συµµετοχής.
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