Wycieczka na SRI LANKĘ
zwiedzanie części północnej i środkowej
wypoczynek nad oceanem - 2021

I dzień – wylot z Polski na Sri Lankę
Wylot z Polski do stolicy Sri Lanki - Colombo przez jeden z europejskich lub bliskowschodnich
portów lotniczych

II dzień – przylot - Chillaw, Anuradhapura
Przylot do Colombo w godzinach rannych. Odprawa wizowo - paszportowa. Spotkanie z
lokalnym przewodnikiem. Przejazd autokarem do miasteczka Chillaw ze wspaniałą różową katedrą
i hinduistyczną świątynią Munneswaram. Dalsza podróż do Anuradhapura – średniowiecznej
stolicy Sri lanki, starożytnego miasta z buddyjskimi świątyniami, pałacem i szczepem drzewa
Bodhi, pod którym Budda osiągnął oświecenie. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

III dzień – północna Sri lanka - wyspa Mannar, Madu, Talupaadu
Śniadanie, wyjazd na północ Sri Lanki do Dystryktu Mannar zamieszkałego głównie przez
Tamilów - ludność pochodzącą z Indii południowych. Zwiedzanie kościoła katolickiego w Madu z
cudownym obrazem NMP. Dalsza podróż do Talupaadu – wioski założonej przez polskiego
zakonnika Andrzeja Cierpkę zasłużonego dla lokalnej społeczności. Przejazd kilkukilometrową
groblą na wyspę Mannar - zwiedzanie świątyni hinduskiej Thiruketheeswaram, XVI-w fort
zbudowany przez Portugalczyków. Krótki relaks nad Oceanem. Powrót do Anuradhapura.
Obiadokolacja i nocleg.

IV dzień – Sigirya, Dambulla
Po śniadaniu przejazd pod górującą nad okolicą skałę Sigirya. Prawie 200-metrowy skalny szczyt
jest jedną z największych atrakcji Sri Lanki. Znajdują się tu ruiny pałacu króla Kashyapy, fortece i
zbiorniki wodne pochodzą z V wieku. Piesza wspinaczka schodami. Na trasie naskalne freski
przedstawiające postaci kilkunastu pięknych kobiet. Dalsza podróż do Dambulla. Zwiedzanie 5
świątyń jaskiniowych z posągami Buddy pochodzących z I w p.n.e. - jedno z najważniejszych
miejsc kultu buddyjskiego na Sri Lance. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Dambulla.
Możliwość wieczornego wyjazdu do Centrum Ayurwedy i skorzystania z tradycyjnego masażu
relaksacyjno - leczniczego olejami ziołowymi i indywidualną roślinną sauną (płatne indywidualnie
na miejscu).

V dzień – Matale, Kandy
Po śniadaniu wyjazd do Kandy dawnej stolicy Sri lanki. Miasto jest malowniczo położone na
wzgórzach nad jeziorem Kandy. Znajduje się tu główna buddyjska świątynia na Sri Lance –
Świątynia Zęba z najważniejszą relikwią kraju (UNESCO). Na trasie postój w Matale zwiedzanie ogrodów przypraw i ziół, warsztaty pokazujące ich zastosowanie - możliwość zakupów.
Zakwaterowanie i kolacja w hotelu w Kandy.

VI dzień – Kandy, Peradenya, herbaciane pola, Nuwara Eliya
Śniadanie, muzeum z ekspozycją prezentującą sposoby wydobywania szafirów i innych kamieni
szlachetnych oraz półszlachetnych (np. słynnych lokalnych kamieni księżycowych) tradycyjnymi
metodami. Możliwość zakupów. Przejazd do Peradenya – zwiedzanie Królewskiego Ogrodu
botanicznego. Dalsza podróż w kierunku Nuwara Eliya. Zwiedzanie manufaktury herbaty
założonej w okresie międzywojennym przez Anglików, zapoznanie się z procesem produkcji,
degustacja różnych gatunków, okazja do zakupów. Przejazd górskimi serpentynami wśród
malowniczych plantacji herbaty do „lankijskiego Zakopanego” miasteczka Nuwara Eliya.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

VII dzień – wyspa Madu
Śniadanie, wyjazd nad Ocean. Na trasie malownicze krajobrazy górskie z wodospadami i polami
herbacianymi. Przyjazd na rzekę Madu – rejs łodziami na Wyspę Cynamonową, na trasie
obserwacje ptaków i zwierząt m.in.: węży, krokodyli i waranów, przepłynięcie przez lasy
namorzynowe. Na wyspie plantacja cynamonu – możliwość zakupów m.in.: olejku cynamonowego,
świec i herbaty cynamonowej z lokalnej manufaktury. Fish spa w basenach przepływowych na
rzece. Przejazd do hotelu nad Oceanem Indyjskim. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

VIII – X dzień – wypoczynek – zwiedzanie Galle, farmy żółwi
Wypoczynek. Śniadania i obiadokolacje. W trakcie pobytu popołudniowa wycieczka tuk tukami do
Galle. Na trasie postój nad Oceanem, zwiedzanie żółwiej farmy i wylęgarni. Zwiedzanie Galle –
doskonale zachowanego Fortu Holenderskiego (UNESCO) oraz kolonialnej Starówki. Powrót z
Galle lokalnym pociągiem (niektóre wagony lankijskich pociągów pochodzą z lat 40-tych z czasów
brytyjskiego panowania kolonialnego).

XI dzień - stolica Colombo, wylot do Polski
Śniadanie, wykwaterowanie do godz. 11.00. O godz. 14.00 wyjazd do Colombo. Przyjazd na
zwiedzanie stolicy Sri Lanki m.in.: świątynia Gangarayama, dzielnica Ogrody Cynamonowe z
pięknymi postkolonialnymi willami, które obecnie są siedzibami ambasad, kościół Wolvendhal z
czasów panowania Holendrów, Ratusz, świątynia hinduistyczna. Przyjazd na lotnisko w Colombo
w godzinach wieczornych. Wylot do Polski przez jeden europejskich lub bliskowschodnich portów
lotniczych.

XII dzień – powrót do Polski
Przylot do Polski, zakończenie imprezy.
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