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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 - 22  ABRIL  (6ª FEIRA) – LISBOA | COLOMBO

Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida para embarque em voo Emirates com destino a Colombo (via Dubai). 

Noite a bordo.

2º DIA - 23 ABRIL (SÁBADO) – COLOMBO 

Chegada e assistência nas formalidades de desembarque. Transfere para o Hotel Cinnamon Lakeside 5***** ou similar. 

Almoço. De tarde visita de Colombo:  o Fort (zona comercial e financeira situada no centro da cidade); o bairro de Pettah

(construído pelos portugueses no século XVI); a Igreja holandesa Wolvendaal (do  século  XVIII); a grande mesquita de Jami Ul-

Alfar; a Torre de Lótus ; a Praça da Independência( local onde o Sri Lanka proclamou a sua independência do domínio britânico

em 1948).

Passagem pela Câmara Municipal, pelos Jardins de Canela e pelo Galle Face Green. Visita do Antigo Edifício do Parlamento e do

Templo Budista Gangaramaya.

Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Cinnamon Lakeside 5***** ou similar. 

3º DIA - 24 ABRIL (DOMINGO) - COLOMBO | YAPAHUWA | ANURADHAPURA 

Após o pequeno almoço partida para Anuradhapura.

Almoço em restaurante local.

Pelo caminho visita a Yapahuwa, complexo arqueológico constituído pela antiga residência real do rei Buwanekabahu, data do

século XIII.

Yapahuwa uma das capitais efêmeras do Sri Lanka, situada no meio do caminho entre Kurunagala e Anuradhapura, foi

construída em torno de uma enorme rocha de granito, subindo abruptamente quase cem metros acima das planícies

circundantes. Após a visita continuação para Anuradhapura.

Jantar e alojamento no Hotel Palm Garden Village 4 **** ou similar.
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4º DIA -  25 ABRIL (2ª FEIRA)  ANURADHAPURA | AVUKANA | HABARANA

Após o pequeno almoço partida para Anuradhapura.

Visita de Anuradhapura, foi a primeira capital e a maior cidade do antigo Ceilão, classificada pela UNESCO Património da

Humanidade. Uns dos maiores tesouros da cidade são os seus dagobas construídos de tijolos e de forma hemisférica. Os mais

notáveis destes dagobas são o Ruvanveliseya que data do século II a.C. e que tem cerca de 90 metros de diâmetro, o

Jetawanarama que tem cerca de 112 metros e o Thuparama Dagoba que consagra a clavícula do Buda. A "Sacred Bo Tree", que

dizem que nasceu de um ramo da árvore sob a qual o Buda foi iluminado. Foi plantada há 2250 anos e é a árvore, historicamente

autenticada, mais antiga do mundo. Almoço em restaurante local.

De tarde visita de Avukana (gigantesca estátua de Buddha, a maior do Sri Lanka). 

Continuação para Habarana. Jantar alojamento no Hotel Cinnamon Lodge 5***** ou similar.

5º DIA - 26 ABRIL  (3ª FEIRA)  - HABARANA | POLONNARUWA | DAMBULLA | HABARANA 

Após o pequeno almoço partida para Polonnaruwa.

Visita de Polonnaruwa, foi a 2ª capital do Sri Lanka do século XI a XIII, classificado pela UNESCO Património da Humanidade,

com as suas inúmeras estupas, estátuas de Buddha, canais de irrigação, esculturas hindus, esculturas monumentais de Buddha. 

Almoço em restaurante local.

Continuação para Dambulla, importante desde o século I a.C. e classificada pela UNESCO Património da Humanidade. Visita ao

Templo dourado de Dambulla (complexo com cinco grutas com templos budistas, mais de 150 imagens de Buda e de alguns

deuses hindus, uma das imagens mais famosas é a de um Buda reclinado com 15 metros).

Jantar alojamento no Hotel Cinnamon Lodge 5***** ou similar.

6º DIA -  27 ABRIL (4ªFEIRA) -  HABARANA | SIGIRIYA | KANDY 

Após o pequeno almoço saída para para Sigiriya, a "Fortaleza do Céu”, que é também conhecida como a “Rochedo do Leão”. Foi

construída no século V sobre um rochedo de granito e é considerada Património Mundial pela UNESCO. 

Continuação da viagem para Kandy, pelo caminho almoço em restaurante local.

Kandy, foi a última capital dos reis de Sri Lanka e é considerada Património Mundial pela UNESCO.

Visita ao Jardim Botânico Real (situado em Peradenya, com 60 hectares e cerca de 5.000 espécies de árvores e plantas, muitas

delas raras) e ao Lago Kandy (construído pelo último Rei Sinhala Sri Wickrama Rajasinghe em 1798). Oportunidade de assistir a

um espetáculo de música tradicional. 

Jantar e alojamento no Hotel Mahaweli Reach 5***** ou similar.
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7º DIA - 28  ABRIL (5ªFEIRA)-  KANDY | NUWARA ELIYA 

Após o pequeno-almoço visita ao Templo do Dente de Buda (é o santuário budista mais importante do Sri Lanka, acredita-se que

ele contenha o dente sagrado de Buda).

Continuação até Nuwara Eliya numa viagem de comboio que durará aproximadamente 4 horas onde poderemos observar

paisagens de cortar a respiração.

Nuwara Eliya, frequentemente chamada de Little England, foi refúgio colonial durante o período britânico.

Famosa pelas suas colinas verdejantes e pelas extensas plantações de chá, onde se produz o melhor chá do mundo.

Almoço em lunch box ou em restaurante local (dependendo do horário do comboio).

Visita de Nuwara Eliya: edifícios coloniais; o Lago Gregory; o icónico Nuwara Eliya Golf Club (um dos clubes de golfe mais antigos

da Ásia) e o Bale Bazaar (popular mercado local).

Jantar e alojamento no Hotel Araliya Green Hills 4**** ou similar.

8º DIA – 29 ABRIL (6ª FEIRA) - NUWARA ELIYA | HAKGALA | UNAWATUNA

Após o pequeno almoço partida para Unawatuna.

Pelo caminho visita ao Jardim Botânico de Hakgala e a uma plantação e fábrica de chá.

Almoço em restaurante local a caminho de Unawatuna.

Jantar e alojamento no Hotel Araliya Beach Resort and Spa 5***** ou similar.

9º DIA - 30 ABRIL  (SÁBADO) - UNAWATUNA  | GALLE | COLOMBO 

Pequeno almoço no hotel.

Manhã livre e almoço no hotel.

Após o almoço continuação para Galle. Visita à cidade que foi o principal porto marítimo do Ceilão e onde ainda se sente a

atmosfera colonial. Aqui chegaram, em 1505, os navegadores portugueses, que espalharam a civilização e a doutrina por toda a

ilha. Destaca-se a fortaleza construída pelos portugueses e conquistada pelos holandeses em 1663, classificada Património da

Humanidade pela UNESCO.

Passeio de barco no Rio Madu e visita educacional ao Kosgoda Turtle Hatchery, santuário de tartarugas famoso pelo seu projeto

de conservação de tartarugas marinhas operado pela Sociedade de Proteção à Vida Selvagem do Sri Lanka.

Continuação para Colombo, jantar e alojamento no Hotel Cinnamon Lakeside 5***** ou similar até à hora do transfere ao

aeroporto de Colombo. 

10º DIA – 01 MAIO (DOMINGO) – COLOMBO | LISBOA 

Formalidades de embarque e partida em voo da Emirates com destino a Lisboa, via Dubai.

Chegada a Lisboa às 12h35.

Fim da viagem
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Quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

2.690,00 €

485,00 €

 

Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa
/ Dubai / Colombo / Dubai / Lisboa, em voos regulares
Emirates com direito a 1 peça de bagagem 25 kg;

Alojamento nos hotéis mencionados ou similares;

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

Todos os transportes como indicado no programa;

Comboio desde Kandy a Nuwara Eliya (campos de chá); 

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

Guia local em língua espanhola;

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;

Todos os impostos aplicáveis;

Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 180,00€ (à data de 23.06.2021 – a reconfirmar e
actualizar na altura da emissão da documentação);

Visto de entrada no Sri Lanka

Seguro Multiviagens VIP

O PREÇO INCLUI

Bebidas às refeições

Gratificações a guias e motoristas;

Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

Despesas de carácter particular designados como extras.

O PREÇO NÃO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS
Leonor Martins
T: : 217 651 816
Email:leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:

NOTA 
Os preços apresentados poderão sofrer alterações devido a
alterações cambiais (Us Dollar).


