
 

 

SRI LANKA 

A RESPLENDENTE ILHA DE CEILÃO 

Viagem de fim de ano 

com 

Álvaro Figueiredo 

 

Sri Lanka, o Ceilão dos navegadores portugueses, é uma resplendente joia cultural e 

de beleza natural, enquadrada pelo majestoso Oceano Indico. Em Colombo, a sua 

capital, ou em Galle, a chamada capital do Sul, o Oriente encontra-se com o Ocidente, 

nos edifícios e nos costumes das suas gentes, preservando memórias de um tempo 

passado em que o Ceilão também foi português, holandês e britânico. Anuradhapura, 

um dos primeiros centros políticos da ilha, remontando ao século V a.C., continua a ser 

um importante foco de peregrinação, com a sua figueira sagrada oferecida por Ashoka 

ao primeiro rei budista da ilha, Devanampiya Tissa, no século III a.C. Em Kandy, a capital medieval da ilha, 

teremos oportunidade de visitar o importante Templo do Dente (de Buddha), e os famosos jardins de 

especiarias. Este percurso pelo Sri Lanka antigo e moderno, leva-nos por sítios classificados pela UNESCO 

como Património da Humanidade, inseridos num magnifico senário tropical de selva e plantações de chá, 

do interior montanhoso da ilha até à beleza serena e calma das praias do Oceano Indico.   

 

1º dia -  29 Dezembro (sábado) – LISBOA | COLOMBO 

Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo Emirates com destino a Colombo 

(via Dubai). Noite a bordo. 

 

2º dia -  30 Dezembro (domingo) – COLOMBO  

Chegada e assistência nas formalidades de desembarque. Transfere para o Hotel Taj Samudra em 

Colombo. Jantar e alojamento. 

 

3º dia -  31 Dezembro (2ªfeira) - COLOMBO  

Dia de visitas em Colombo, incluindo o mercado flutuante em Pettah, a Bauddhaloka Mawath, a 

Independence Square, o edifício histórico do Hospital Holandês e o Templo Gangarama. Visitamos ainda 

o Distrito do Forte e o porto histórico, onde o Forte, inicialmente construído pelos portugueses, foi depois 

expandido pelos Holandeses. Jantar e alojamento no Hotel Taj Samudra. 

 

4º dia -  1 Janeiro (3ªfeira) - COLOMBO | KURUNEGALA | YAPAHUWA | ANURADHAPURA  

Partida para Kurunegala, residência real do final do seculo XIII, com as suas ruinas e plantações de coco e 

de borracha. Passeio em tuk-tuk e subida ao topo da Rocha do Elefante (Ethagala) onde se encontra uma 

enorme escultura de Buddah, eternamente recebendo o incenso que lhe é oferecido no Templo Ibba-

Gala. Continuamos para Yapahuwa onde visitamos o complexo arqueológico constituído pela antiga 

residência real do rei Buwanekabahu, do século XIII. Jantar e alojamento no Forest Rock Garden em 

Anuradhapura.  

 

 

5º dia -  2 Janeiro (4ªfeira) - ANURADHAPURA | AUKANA | HABARANA 

Visita ao sitio de Anuradhapura, uma das antigas residências reais do Sri Lanka, classificado pela UNESCO 

Património da Humanidade. Aqui, no jardim de Mahamewna, encontra-se a Jaya Sri Maha Bodhi (Ficus 
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religiosa), desenvolvida a partir de uma estaca oriunda da figueira sagrada sob a qual Buddha atingiu 

Iluminação. A estaca terá sido oferecida pelo rei indiano Ashoka (268-232 a.C.) a Devanampiya Tissa, o 

primeiro rei budista da ilha durante o século III a.C. Passeio entre trilhos sagrados até ao Ruwanweliseya, 

a gigantesca stupa que protege relíquias de Buddha, antes de continuarmos ao longo do tanque 

Basawakkulama, e visitar a estátua do Buddha Samadhi e o Templo de Isurumuniya. Continuamos depois 

para Aukana onde, no afloramento granítico, o rei Dhatusena (455-473) mandou esculpir uma gigantesca 

estátua de Buddha, a maior do Sri Lanka. Jantar alojamento no Cinnamon Lodge em Habarana. 

 

6º dia -  3 Janeiro (5ªfeira) - HABARANA | POLONNARUWA | DAMBULLA | HABARANA  

Visita a Polonnaruwa, centro politico-religioso do antigo reino de Polonnaruwa e residência do rei 

Parakramabahu I (1123-1186), classificado pela UNESCO Património da Humanidade, com as suas 

inúmeras stupas, estátuas de Buddha, canais de irrigação, esculturas hindus, esculturas monumentais de 

Buddha. Visitamos ainda o magnifico complexo do Nissankamalla e o grande lago Parakrama Samudraya. 

Continuamos para Dambulla, importante desde o século I a.C., onde visitamos os templos escavado na 

rocha e o Templo Dourado, classificado pela UNESCO Património da Humanidade, com frescos e inúmeras 

estatuas de Buddha, incluindo um enorme Buddha dourado. Jantar e alojamento no Cinnamon Lodge em 

Habarana. 

  

7º dia -  4 Janeiro (6ªfeira) - HABARANA | SIGIRIYA | KANDY  

Saída para Sigiriya onde visitamos a cidadela construída no cimo de um elevado rochedo, datada do século 

V e classificada pela UNESCO Património da Humanidade, e os belos jardins e Museu. Continuamos para 

Kandy. Classificada pela UNESCO Património da Humanidade, esta foi a ultima capital dos reis do Sri Lanka, 

local de residência do rei Sri Wickrama Rajasinghe até à anexação britânica em 1815.  Visitamos o Templo 

do Dente, com a agrada relíquia (dente) de Buddha, o centro histórico da cidade com os seus bazares, 

centro de artesanato e Museu de Gemas e Joelheira. Oportunidade de assistir a um espetáculo de musica 

tradicional. Jantar e alojamento no Earl’s Regency Hotel. 

  

8º dia -  5 Janeiro (sábado) - KANDY | NUWARA ELIYA  

Partimos de Kandy numa viajem de comboio até ao cimo das montanhas em Nuwara Eliya. Com o seu 

clima agradável, Nuwara Eliya era famosa como refugio colonial durante o período britânico, com as suas 

plantações e jardins, bungalows coloniais e magnificas vistas sobre a paisagem circundante, com quedas 

d’agua e extensas plantações de chá. Jantar e alojamento no Grand Hotel em Nuwara Eliya. 

  

9º dia -  6 Janeiro (domingo) - NUWARA ELIYA | HAKGALA | GALLE  

Partida para Hakgala, o jardim mítico de Ravana no épico Ramayana, um paraíso terrestre de flores, 

repleto de rosas, orquídeas e especiarias, e o Templo de Hanuman, o deus-macaco do Hinduísmo. 

Continuação para Galle e tempo livre no Hotel Amari Galle. Jantar e alojamento no hotel. 

 

10º dia -  7 Janeiro (2ªfeira) - GALLE | NEGONBO 

Visitas em Galle, a capital do Sul, uma joia da arquitectura colonial holandesa onde teremos oportunidade 

de visitar o centro histórico da cidade, classificado pela UNESCO Património da Humanidade, o Dutch 

Hospital Shopping Complex, os antigos edifícios administrativos e igrejas do período colonial holandês e 

britânico. Continuação para Negombo tempo livre para descanso. Jantar e alojamento. Depois do jantar, 

transfere ao aeroporto de Colombo para o voo da Emirates com destino a Lisboa, via Dubai. 

 

11º dia -  8 Janeiro (3ªfeira) – COLOMBO | LISBOA  

Voo de regresso a Portugal. Noite a bordo. 

Chegada a Lisboa. 
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                                    Quarto duplo                                                                               3.920€ 

                                    Suplemento quarto individual                                                     995€ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREÇO POR PESSOA (mínimo de 10 pessoas) 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 
✓ Acompanhamento por parte de Álvaro 

Figueiredo durante toda a viagem 

✓ Acompanhamento por um elemento de 
Novas Fronteiras Viagens durante toda a 
viagem; 

✓ Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Dubai / Colombo / Dubai / 
Lisboa, em voos regulares Emirates com 
direito a 1 peça de bagagem com 30 kg; 

✓ 9 noites de alojamento nos hotéis 
selecionados; 

✓ Pensão completa , desde o jantar  do 2º dia 
ao jantar do 10º dia; 

✓ Jantar de fim de ano no hotel; 
✓ Todos os transportes como indicado no 

programa; 
✓ Comboio desde Kandy a Nuwara Eliya 

(campos de chá);  
✓ Guia local de expressão inglesa; 
✓ Todas as visitas mencionadas no itinerário 

(devido a questões governamentais a ordem 
das visitas pode ser alterada mas todas serão 
garantidas); 

✓ Todas as entradas mencionadas no programa; 
✓ 1 lt de água por pessoa e dia (em circuito); 
✓ Todos os impostos aplicáveis; 
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

no montante de 370,05 € (à data de 
10.04.2018 – a reconfirmar e actualizar na 
altura da emissão da documentação); 

✓ Visto de entrada no Sri Lanka 
✓ Seguro Multiviagens VIP 

 

 Gratificações a guias e motoristas; 

 Tudo o que não esteja como incluído 

de forma expressa; 

 Despesas de carácter particular 

designados como extras. 

 

Nota: Álvaro Figueiredo não aderiu ao novo acordo 
ortográfico. 

NOVAS FRONTEIRAS 
Teresa Neves  
T: 210 536 596 
Email: teresa@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
 

mailto:teresa@novasfronteiras.pt

