ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
0 1 ΑΠ Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 9 – 3 1 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 9
Καθηµερινές αναχωρήσεις µε ελάχιστη συµµετοχή 2 ατόµων!!!

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΣΙΑ/ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ/ΓΑΜΗΛΙΑ
ΣΤΥΛ: ΕΞΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι
Το Cosmorama ετοίµασε για σας ένα µεστό πρόγραµµα, επιτρέποντας στον ευέλικτο
ταξιδιώτη να µπορεί να το πραγµατοποιήσει χωρίς να χρειάζεται συµµετοχή πολλών ατόµων,
απλά µόνο δύο, στην πανέµορφη Σρι Λάνκα 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. Αυτός είναι και ο λόγος που το πρόγραµµά
µας έχει τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην περιοχή του Αρχαιολογικού τριγώνου. Έτσι θα
ξεναγηθείτε σωστά στις δύο παλιές πρωτεύουσες του νησιού Ανουρανταπούρα και
Πολοναρούα, µέρη που η Ουνέσκο προστατεύει ως µνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς και παράλληλα θα δείτε και το θρησκευτικό κέντρο του Μιχιντάλε. Έχετε την
ευκαιρία να απολαύσετε τον βράχο της Σιγκιρίγια 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 αλλά καιD πυροβασία. Επίσης θα σας
δείξουµε κήπους µε µπαχαρικά, το µοναστήρι της Ντάµπουλα και τις φυτείες τσαγιού καθώς
και την επεξεργασία του στη Γκιριγκάµα. Τέλος το πρόγραµµα θα καταλήξει στο Κολόµπο,
την παραθαλάσσια πρωτεύουσα του νησιού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ηµέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη – Κολόµπο
Αναχώρηση µέσω ενδιάµεσου σταθµού και άφιξη την εποµένη στο Κολόµπο.
Ηµέρα 2η: Κολόµπο – Ανουρανταπούρα
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα και µετάβαση οδικώς για την ιστορική Ανουρανταπούρα. Η καταπράσινη περιοχή που θα µας φιλοξενήσει για τις τρεις επόµενες µέρες
κρύβει µέσα της µερικά από τα
πιο καλοφυλαγµένα µυστικά του
νησιού.
∆ιανυκτέρευση
στο
ξενοδοχείο
στην
Ανουρανταπούρα.
Ηµέρα 3η: Ανουρανταπούρα
Πολοναρούα – Γκιριτάλε /
(Χαµπαράνα) (3 ώρες
διαδροµή)
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για
µια
εξαιρετική
ολοήµερη
ξενάγηση
µια
που
θα
γνωρίσουµε από κοντά τον
αρχαιολογικό
χώρο
της
Ανουρανταπούρα
που
συγκαταλέγεται στα µνηµεία της
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της
Ουνέσκο. Για 1000 περίπου
χρόνια η Ανουρανταπούρα ήταν η
πρωτεύουσα των Σινγαλέζων βασιλιάδων που κυριαρχούσαν στη χώρα. Σήµερα µπορείτε να
περιδιαβείτε τα ερείπια της αρχαίας πόλης µε το περίφηµο ιερό δέντρο «Μπό Τρι», το
αρχαιολογικό µουσείο και τις κοµψές "ντάγκοµπες”. Στην συνέχεια επισκεφθούµε το
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Μιχιντάλε, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησε ο βουδισµός στο νησί. Απολαύστε έναν πλούσιο
βραδινό µπουφέ, ενώ αν αισθάνεστε πολύ κουρασµένοι, τα έµπειρα χέρια των θεραπευτών
«αγιουρβέρδα» θα σας χαρίσουν στιγµές χαλάρωσης.
Συνεχίζουµε την πορεία µας προς το δεύτερο κορυφαίο αξιοθέατο της περιοχής που είναι η
αρχαία πόλη Πολαναρούα. Πρόκειται για έναν από τους σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους
της Σρι Λάνκα, µε ερείπια της αρχαίας πόλης, ναών αλλά και του παλατιού, µε τα τέσσερα
σκαλισµένα στο βράχο αγάλµατα του Βούδα, τα λουτρά, την αίθουσα συµβουλίων, και την
αίθουσα ακροάσεων. Ιστορικά αναφέρεται στο πρώιµο βασίλειο του νησιού και έχει
χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο, ως µνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Μετά την ξενάγηση
συστήνουµε µια µικρή βόλτα µε ποδήλατο στα δροµάκια της αρχαίας πόλης. Καθοδόν, στην
επιστροφή µας για το ξενοδοχείο, θα σταµατήσουµε σε παραδοσιακό µαγαζί µε όλων των
ειδών ξυλόγλυπτα της χώρας, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε και τον
τρόπο κατασκευής τους. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της
Σιγκιρίγια / Χαµπαράνα.
Ηµέρα 4η: Χαµπαράνα – Σιγκιρίγια - Ντάµπουλα, Ματάλε – Κάντυ (2,5 ώρες διαδροµή)
Πρωινό και ξεκινάµε για την ιερή πόλη Κάντυ µέσω διαφόρων σηµαντικών σταθµών. Ο
πρώτος από αυτούς θα είναι ο βράχος-φρούριο της Σιγκιρίγια. Στην κορυφή του κάθετου
βράχου ύψους 200 µ. βρίσκεται το κάστρο του Κασυάπα, από τον 5ο αιώνα, ένα από τα πιο
σηµαντικά αξιοθέατα της Σρι Λάνκα. Στη µέση περίπου της διαδροµής κατά την ανάβασή µας
στον βράχο, υπάρχουν µέσα σε σπηλιά, οι διάσηµες ζωγραφιές µε τις γυµνόστηθες γυναίκες
της Σιγκιρίγια, από τις ωραιότερες βουδιστικές τοιχογραφίες του νησιού. Απολαύστε τη θέα
από τον πρώτο εξώστη ή τολµήστε µια ανάβαση µέχρι εκεί που κάποτε στεκόταν ο θρόνος
του κραταιού βασιλιά. Κατευθυνόµαστε νότια και συναντάµε τον υπόσκαφο ναό της
Ντάµπουλα. Το µοναστήρι χρονολογείται από τον 1ο π.Χ. αιώνα και αποτελείται από πέντε
σπήλαια µε έκταση πάνω από 2.000
τετραγωνικά µέτρα µε εξαιρετικές τοιχογραφίες
και αγάλµατα του Βούδα, περίπου 150 στον
αριθµό, όπου ξεχωρίζει ένα τεράστιο, ύψους 14
µέτρων. Στη συνέχεια και στον δρόµο προς την
Κάντυ, θα κάνουµε µια στάση στο Ματάλε για
να επισκεφθούµε µια φυτεία µπαχαρικών. Έτσι
θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε µερικά από τα
πιο αρωµατικά φυτά και µπαχαρικά του
πλανήτη. Αφού παρακολουθήσουµε και µια
µαγειρική επίδειξη, µην διστάσετε να δοκιµάσετε
ένα χαλαρωτικό µασάζ µε αιθέρια έλαια.
Καταλήγουµε στην Κάντυ (την τελευταία αρχαία
πρωτεύουσα της χώρας), τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
Ηµέρα 5η: Κάντυ (Γκιραγκάµα – Περαντένια)
(1 ώρα διαδροµή)
Μετά το πρωινό, αναχωρούµε για τις φυτείες
τσαγιού Γκιραγκάµα µε το οµώνυµο εργοστάσιο
κατεργασίας όπου βρίσκεται το καλύτερο τσάι
του κόσµου. Θα ενηµερωθούµε για τη
διαδικασία παρασκευής αυτού του «ευγενούς»
αφεψήµατος και θα έχουµε την ευκαιρία να
δοκιµάσουµε µερικές από τις πιο σπάνιες
ποικιλίες. Συνεχίζοντας, θα επισκεφθούµε κάτι µοναδικό, τους Βοτανικούς κήπους στη
Περαντένια, που φιλοξενούν µια τεράστια ποικιλία σπάνιων τροπικών φυτών µε έκταση 147
εκτάρια. Απολαύστε µία χαλαρωτική βόλτα στα εξαιρετικά διαµορφωµένα παρτέρια µε τα
µεθυστικά αρώµατα ενώ δεν πρέπει να παραλείψετε το θερµοκήπιο µε τις ορχιδέες. Νωρίς το
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απόγευµα επιστρέφουµε στην Κάντυ, όπου θα επισκεφθούµε τα κτίρια του Πανεπιστηµίου και
την τοπική αγορά. Η πανοραµική θέα της λίµνης θα σας ενθουσιάσει.
Το βραδάκι θα µας βρει στο κορυφαίο αξιοθέατο της απογευµατινής µας ξενάγησης που είναι
ο Ναός του Ιερού ∆οντιού του Βούδα. Το λείψανο-δόντι του Βούδα φυλάσσεται σε
χρυσοποίκιλτη θήκη στο κέντρο του ναού και αποτελεί ιερό προσκύνηµα των απανταχού
Βουδιστών. Η µέρα µας θα τελειώσει µε µια εντυπωσιακή παράσταση µε τοπικούς χορούς και
πυροβασία. Επιστροφή και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο µας στην Κάντυ.

Ηµέρα 6η: Κάντυ – Πιναβάλα – Κολόµπο (3,5 ώρες διαδροµή)
Μετά το πρωινό µας ξεκινάµε για το Κολόµπο αφού βέβαια επισκεφτούµε την περιοχή όπου
βρίσκεται το Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων. Εκεί, εξειδικευµένο προσωπικό παρέχει
φροντίδα και περίθαλψη σε εγκαταλελειµµένους και τραυµατισµένους ελέφαντες. Το πρωί,
την ώρα που τα ζώα παίρνουν το µπάνιο τους στο ποτάµι, το θέαµα είναι µοναδικό.
Ελέφαντες όλων των ηλικιών πλατσουρίζουν στα νερά και παίζουν µε τα µικρά τους.
Στην απογευµατινή µας ξενάγηση θα επισκεφθούµε την κεντρική περιοχή της πόλης του
Κολόµπο γνωστή µε το όνοµα “Φρούριο” χτισµένο από τους Πορτογάλους τον 16ο αιώνα. Στη
συνέχεια θα δούµε το ∆ηµαρχείο, την Πλατεία ανεξαρτησίας, την περιοχή του Σίναµον
Γκάρντενς και την γραφική αγορά του Πέταχ. Μετά το τέλος της ξενάγησης επιστρέφουµε στο
ξενοδοχείο µας για διανυκτέρευση.
Ηµέρα 7η: Κολόµπο – Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Νωρίς το πρωί µεταφορά στο αεροδρόµιο (1 ώρα διαδροµή) και πτήση επιστροφής για την
Ελλάδα µέσω ενδιάµεσου σταθµού ή µπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας στις ονειρικές
Μαλδίβες που απέχουν µόνο 1-2 ώρες µακριά!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράµµατος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΤΙΜΕΣ
Κατ’ άτοµο σε δίκλινο από :
Ελάχιστη συµµετοχή για 2 άτοµα
Επιβάρυνση ηµιδιατροφής

930,00 €
60,00 €

Ξενοδοχεία 4*

Τοποθεσία

Palm Garden Village 3+* http://www.palmgardenvillage.com
Sun Green Resort http://sungreenhabarana.com
Thilanka Hotel https://thilankahotel.com
Ozo Colombo www.ozohotels.com

Anuradhapura
Habarana
Kandy
Colombo

Επιβάρυνση ξενοδοχείων 01/07-31/08/19

60,00 €

Περιλαµβάνει


Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα µε πτήσεις της Turkish Airlines µέσω Κωνσταντινούπολης ή
µε άλλη αεροπορική εταιρεία µε την ανάλογη επιβάρυνση
∆υνατότητα πτήσεων από / προς Θεσσαλονίκη



(5) διανυκτερεύσεις, σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*, 5* µε πρωινό µπουφέ καθηµερινά



Ξεναγήσεις

µε

αγγλόφωνο

οδηγό/ξεναγό

όπως

αναφέρονται

στο

πρόγραµµα

µε

κλιµατιζόµενο αυτοκίνητο


Μεταφορά από και προς το αεροδρόµιο



Εισιτήρια εισόδου στα σηµεία ξεναγήσεων όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα της εκδροµής



Ασφάλεια αστικής ευθύνης



Ενηµερωτικά έντυπα

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

×

Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι µε την Turkish Airlines 395 € το άτοµο από Αθήνα

×

Βίζα Σρι Λάνκα περίπου 35,00 €, φιλοδωρήµατα ξεναγών, οδηγών, προσωπικά έξοδα, έξοδα
κάµερας ή φωτογραφικής µηχανής, υποχρεωτικά εορταστικά δείπνα.

×

Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόµενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό / προτεινόµενο
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ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατήριό σας µε τουλάχιστον 6µηνη ισχύ από την ηµέρα εξόδου από τη
χώρα και φωτοτυπία αυτού.
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