
SRI LANKA



DZIEŃ 1.
Spotkanie Uczestników z pilotem na lotnisku Chopina. Odprawa 
bagażowa i  bezpośredni przelot samolotem linii PLL LOT 
do Colombo. W   trakcie przelotu podawane są dwa posiłki 
z napojami, w tym jeden na gorąco. Czas przelotu ok. 9h 10min.

DZIEŃ 2.
Przylot do Colombo.  Powitanie na lotnisku i przejazd autokarem 
na śniadanie w  lokalnej restauracji. Następnie przejazd do 
Pinnawali, gdzie znajduje się bardzo znany sierociniec słoni, 
utworzony w  1975 roku. Podczas wizyty będzie okazja, aby 
zobaczyć jak malutkie słonie karmione są butelką lub jak biorą 
kąpiel w rzece. Aktualnie pod opieką znajduje się ok. 20 cielątek 
– ośrodek ten jest ważnym centrum badawczym i edukacyjnym. 
Program ochrony słoni realizowany jest dzięki zaangażowaniu 
naukowców z różnych stron świata. Lunch w lokalnej restauracji 
w  Pinnawali i  przejazd do kompleksu świątyń buddyjskich 
w Dambulli. Pięć świątyń wykutych w skale w I w p.n.e wznosi 
się 150 m ponad otaczającą równinę. Przed grotami podziwiać 
można święte drzewo Bo, a  cały zespół grot wpisany jest 
na listę UNESCO. Następnie krótki przejazd do hotelu 4*. 
Zakwaterowanie w  pokojach i  odpoczynek. Na obiadokolację 
zapraszamy do restauracji na terenie hotelu. Nocleg. (łączny 
czas przejazdu autokarem tego dnia zajmie ok. 4 godz.)

DZIEŃ 3.
Śniadanie w  restauracji hotelu, następnie wykwaterowanie 
i  przejazd do Sigiriya, gdzie na rozległej skale górującej nad 
płaską okolicą wznosi się imponująca, kamienna forteca sprzed 
1500 lat. W obrębie fortyfikacji zbudowano miasto oraz pałac 
królewski wraz z ogrodami i haremem. Do dziś można podziwiać 
niezwykle realistyczne 500-letnie freski tzw. „niebiańskich 
dziewic”. Następnie przejazd do Matale, którego największą 
atrakcją są ogrody przypraw. Można w  nich obserwować 
demonstracyjną uprawę roślin. Zwiedzając to miejsce oglądamy 
jak rosną i  kwitną przyprawy, których na co dzień używamy 
w  kuchni. Po lunchu przejazd do Kandy i  zakwaterowanie 
w hotelu 4* . Odpoczynek i kolacja w restauracji hotelu. Nocleg. 
(łączny czas przejazdu autokarem tego dnia zajmie ok. 3 godz.)
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DZIEŃ 4.
Śniadanie w  restauracji hotelu, następnie wykwaterowanie 
i  przejazd na Plantację Herbaty do Peradeniya. Tamtejszy 
Ogród Królewski powstał w  II połowie XIV wieku. Obecnie 
Park botaniczny obejmuje obszar 147 ha, na którym podziwiać 
można 300 gatunków storczyków, roślin leczniczych oraz 
drzew. Na terenie tych ogrodów w  1824 roku powstała 
pierwsza plantacja herbaty, kiedy z  Chin przywieziono kilka 
roślin herbaty. Następnie w kolejnych latach dołączono rośliny 
z  Assam. Pierwszy transport herbaty statkiem do Londynu 
nastąpił z  plantacji Jamesa Taylora w  1873 roku. Po lunchu 
przejazd w  kierunku  Ahungally nad Morzem Lakkadiwskim i   
zakwaterowanie w  hotelu 5*.  Odpoczynek i kolacja w restauracji 
hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 5 - 9. 
Pobyt w  hotelu w  opcji All Inclusive. W  trakcie pobytu 
proponujemy następujące atrakcje :   

Polowanie na skarb w Beruwala : przejazd do centrum sportów 
wodnych w  Beruwala, gdzie grupa podzielona zostanie na 
kilkuosobowe zespoły, z których każdy pod okiem team leadera 
i  asystenta otrzyma canoe, łódź motorową oraz ekwipunek 
niezbędny do zbudowania tratwy. Na początek należy jednak 
odnaleźć skarb, następnie zbudować tratwę i  wygrywa ten 
zespół, który jako pierwszy wróci na metę.

Lęgowisko żółwi + Ayurveda : przejazd do Kosgoda, gdzie 
znajduje się lęgowisko żółwi prowadzone przez Towarzystwo 
Ochrony Przyrody. Poza kilkoma gatunkami żółwi spotkać 
można również zagrożone wyginięciem jastrzębie. Następnie 
wizyta w centrum masażu Ayurveda Herbal, gdzie proponujemy 
relaks w trakcie 30 minutowego zabiegu.

DZIEŃ 9.
Śniadanie . Następnie wykwaterowanie i  przejazd autokarem na 
lotnisko w  Colombo. Odprawa bagażowa i przelot samolotem 
linii PLL LOT do Warszawy. W   trakcie przelotu podawane są 
dwa posiłki z  napojami, w  tym jeden na gorąco. Czas przelotu: 
10h 25min. Zakończenie wycieczki.
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Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


