
Sri Lanka / 8 dias 2021 
Colombo - Habarana - Polonnaruwa - Sigiriya - Kandy - Pinnawala 
Nuwara Eliya - Yala - Beruwala 
 
Tour Code: MY100 
Guia em espanhol 
Categoria: Índia, Nepal, Butão, Tibet  
 
Dia 1 / Ter: Chegada a Colombo (Sri Lanka) 
Chegada ao Sri Lanka, recepção por nosso representante no aeroporto e traslado ao hotel, check-in e tempo livre 
para descansar. Jantar e acomodação. 
Colombo - A capital comercial do país. Como muitas capitais dos países em desenvolvimento, Colombo está 
mudando rapidamente. Foi um importante assentamento comercial para os portugueses bem no início do século 
XVII, para um século e meio mais tarde ser utilizado pelos holandeses, que tiveram que entregá-la aos ingleses 
em 1976, embora em algumas partes ainda exista o encanto do mundo antigo. Por exemplo, há uma torre do 
relógio de 100 anos e vários edifícios coloniais construídos pelos britânicos. Outros locais de interesse são o bazar 
de Pettah, onde pode-se comprar pechinchando, um templo hindu e um templo budista e áreas residenciais onde 
pode-se encontrar majestosas casas da classe abastada. Acomodação no Hotel Mount Lavinia****. 
 
Dia 2 / Qua: Colombo - Dambulla - Habarana 
Café da manhã no hotel. Pela manhã nos familiarizamos com a cidade de Colombo, passamos pela área colonial, 
com paradas para fotos, e depois saída para Habarana. No percurso, visita ao ‘Templo da Caverna Dambulla’, 
Patrimônio Mundial da UNESCO, uma rocha com cerca de 150 metros de altura. As cavernas protegeram o rei 
Walagama em seus 14 anos de exílio. Jantar e acomodação no Hotel Habarana Village by Cinnamon****. 
 
Dia 3 / Qui: Habarana - Polonnuruwa - Sigiriya - Habarana 
Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade de Polonnaruwa, localizada a sudeste de Anuradhapura, em 
uma área de lagoas construídas séculos atrás pelos reis do Sri Lanka. Por incrível que pareça, essas lagoas 
continuam funcionando hoje. É importante destacar o impressionante complexo fortificado de Parakrama Samudra, 
que ocupa cerca de 2.400 hectares. Depois, visita às impressionantes ruínas de Polonnaruwa, a joia medieval e 
segunda capital do Sri Lanka, séculos XI e XII. Famosa por sua beleza artística e onde veremos, entre outras, as 
quatro estátuas gigantes, esculpidas na rocha do Gal Vihara, de um dos maiores reis de Polonnaruwa, 
Parakramabahu. Visita a Sigiriya, subida à Rocha do Leão, conhecida pelos afrescos das Donzelas de Ouro. Visita 
aos Jardins Reais de Lazer, que acredita-se ser uma das primeiras paisagens jardinadas da Ásia. A Muralha 
Es[elho, outra das características distintivas de Sigiriya, situada bem ao lado das pinturas. Jantar e acomodação 
no Hotel Habarana Village by Cinnamon****. 
 
Dia 4 / Sex: Habarana - Matale - Kandy 
Café da manhã no hotel. Saída para Kandy. No caminho, visitar a um jardim de especiarias em Matale. Esta área 
é muito famosa por especiarias. Continuação para Kandy, chegada e visita ao Templo do Dente, traslado ao hotel. 
Kandy - A cidade mais sagrada do Sri Lanka, onde é permanentemente conservada a preciosa relíquia que é o 
Dente do Buda. Estabelecida primeiro em Anuradhapura, depois em Polonnaruwa, e definitivamente na belíssima, 
inesquecível e cativante Kandy. Também aqui acontece em seu maior esplendor o festival Perahera, entre julho e 
agosto. Em 1590 os governantes de Kotte fizeram de Kandy sua capital. Por mais de dois séculos, Kandy foi um 
reino independente, resistindo aos portugueses, holandeses e ingleses. Somente em 1815 os britânicos 
dominaram esta bela cidade no chamado país das montanhas. 



Templo do Dente - Construído entre 1678 e 1782, sob o reinado de vários monarcas. Há um belo edifício 
octogonal, construído no tempo de Sri Wickrama Rajasinghe, que conserva uma impressionante biblioteca. Todas 
as tardes as pessoas circulam pelos corredores do templo esperando impacientemente o moneto de desfilar para 
ver a preciosa relíquia. Tudo isso ao ritmo intrépido das trombetas e tambores kayanianas, que anunciam o tão 
esperado instante da contemplação religiosa. Jantar e acomodação no Hotel Cinnamon Citadel****. 
 
Dia 5 / Sab / Kandy - Pinnawala - Kandy 
Café da manhã no hotel. Excursão ao Orfanato de Pinnawela, lar de jovens elefantes deslocados de seus habitats 
naturais. Pode-se observar o banho e alimentação desses afetuosos animais. Retorno para a Kandy e resto do 
tempo livre. Jantar e acomodação no Hotel Cinnamon Citadel****. 
 
Dia 6 / Dom:  Kandy - Nuwara Eliya - Yala 
Café da manhã no hotel. Saída para Yala, passando no caminho pela área de Nuwara Eliya. Faremos um passeio 
inesquecível pelas plantações de chá e apreciaremos a vista das montanhas ao redor. A cidade está localizada a 
cerca de 1.900 metros acima do nível do mar. O mais famoso chá do Ceilão vem desta área do Sri Lanka. 
Continuação para Yala, chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação no Hotel Chaarya Resort & Spa****. 
Importante: Nos meses de setembro e outubro o governo do Lanka fecha o parque Yala, e neste caso lhe 
levamos a outro parque anexo ao parque Yala, o Parque Nacional Lunugamvehera, no qual pode-se ver também a 
mesma flora e fauna que no parque de Yala.   
 
Dia 7 / Seg: Yala - Galle - Bentota / Beruwala 
Safári no parque nacional e café da manhã no hotel no retorno. Neste parque pode-se ver aves, pássaros, animais 
muito diversos, lugares bonitos, bangalôs no bosque e belos rebanhos de cervos. O parque cobre uma área de 
100.000 hectares. Pode-se ver cerca de 100 pássaros. A vegetação da parte ocidental de Yala consiste em selva, 
lagoas salobras e áreas rochosas. A melhor hoa para ver o leopardo em Yala é geralmente no início da manhã e 
ao entardecer. Saída para Bentota / Beruwala, no caminho visitando ‘os pescadores que ficam no ar’ (sujeito às 
condições climáticas) e fazendo um passeio pela fortaleza de Galle. 
Pescadores: Sobem em estacas e se sentam em pequenos apoios a quase dois metros acima da água tornando-
se pitorescos “pescadores aéreos”. Algumas dessas estacas têm uma posição mais estratégica do que outras, 
sendo propriedades herdadas de pai para filho.  
A cidade de Galle: Galle é um desses lugares encantadores e adoráveis que deixam uma marca indelével no 
visitante. Os portugueses chegaram a Galle em 1505 e fortificaram o porto, que foi o mais importante da ilha até a 
construção do de Colombo. Os holandeses tomaram a cidade no século XVII, e no século XIX passaram para os 
britânicos; Os vestígios que ficaram da gente dessas três nacionalidades são um dos encantos da cidade. A 
fortaleza construída pelos holandeses em 1663 ocupa 63 hectares. Chegada a Bentota / Beruwala e jantar e 
acomodação no Hotel Cinnamon Bey****. 
 
Dia 8 /Ter: Beruwala - Aeroporto de Colombo 
Traslado ao aeroporto de Colombo. 
 
 
Serviços Incluídos: 
- 7 noites em hotéis 4* 
- 7 cafés da manhã 
- 7 jantares 
- Traslado aeroporto-hotel v.v. 
- Ônibus com ar condicionado 
- Ingressos conforme itinerário 
- Guia em espanhol 
 
 



SAÍDAS 2021  TARIFAS EM US$ POR PESSOA: 

Saídas regulares: Diariamente 
Saídas privativas: Mínimo 2 pessoas 

Em apt. Duplo $ 1285,- 
Suplemento individual $ 428,- 
Suplemento Março $ 125,- 
Suplemento 15jul-15ago $ 160,- 
Suplemento privativo $ 170,- 

 


