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 SRI LANKA  
 

Sri Lanka en grup. Festival Perahera 
 

VIATGE EN GRUP – 14 DIES 
 

 

 
 
 

  Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

17 Agost Barcelona o Madrid  Colombo   

18 Agost Colombo  Minuwangoda E Hotel 

19 Agost Minuwangoda  Dambulla  Sigiriya E Hotel 

20 Agost Sigiriya E Hotel 

21 Agost Sigiriya E Hotel 

22 Agost Sigiriya E Hotel 

23 Agost Sigiriya  Kandy E Hotel 

24 Agost Kandy E Hotel 

25 Agost Kandy  Nuwara Eliya E Hotel 

26 Agost Nuwara Eliya  Haputale E Hotel 

27 Agost Haputale  Tissamaharama E Hotel  

28 Agost Tissamaharama  Ahangama E Hotel  

29 Agost Ahangama E Hotel 

30 Agost Ahangama  Colombo  Barcelona o Madrid E  

31 Agost Barcelona o Madrid   
 

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

17 Agost |  BARCELONA O MADRID  COLOMBO 

Sortida en vol regular destinació Colombo. 
 
18 Agost |  COLOMBO  MINUWANGOLA 

Arribada, recepció i trasllat a l’hotel a Minuwangola. Allotjament a l’hotel Tamarind Tree o similar. 
 
19 Agost |  MINUWANGOLA  DAMBULLA  SIGIRIYA 

Esmorzar. Posterior sortida cap a Sigiriya. Pel camí ens aturarem per visitar les coves de Dambulla, un veritable tresor 
d'art, amb extraordinàries pintures a les parets de les coves i nombroses estàtues de Buddha. Arribats a l’hotel tenim la 
resta del dia lliure i podem gaudir dels jardins i la piscina de l’hotel. Allotjament a l’hotel Kassapa Lions Rock o similar 
 
20 Agost |  SIGIRIYA  MIHINTALE  ANURADHAPURA  SIGIRIYA 

Esmorzar. El dia estarà destinat a descobrir dos centres que deuen la seva importància a motius ben diferents. Mihintale 
és el lloc on la tradició situa l’arribada del budisme a Sri Lanka, i com a tal és un lloc de màxima importància religiosa. 
Anuradhapura ens depara un recinte amb un gran nombre d’estupes, de manera que té el sobrenom de la “ciutat de les 
estupes”. Allà no només gaudirem del seu valor patrimonial, sinó que veurem com els singalesos viuen la religió. Arribats 
a l’hotel tenim la resta del dia lliure. Allotjament a l’hotel Kassapa Lions o similar. 
 
21 Agost |  SIGIRIYA  POLONNARUWA  PARC NACIONAL DE MINNERYA  SIGIRIYA 

Esmorzar. Aquest dia anem a veure els ramats d'elefants salvatges que viuen entre els tres parcs nacionals de Minneriya, 
Kaudulla i Eco. Farem la visita en funció de la zona on estiguin els elefants aquell dia, i a una hora en què podem trobar 
una certa solitud i destorbar-los el menys possible. La tarda la destinarem a conèixer la ciutat antiga de Polonnaruwa, 
que va ser la capital singalesa entre els segles XI-XIII i avui ens mostra gran part del seu esplendor. Descobrirem, entre 
moltes restes impressionants, l'embassament gegantí del Rei Parakrama, el seu palau reial i la cort, el recinte dels 
temples i les figures de Buddha de Gal Vihara treballades exquisidament. Arribats a l’hotel tenim la resta del dia lliure. 
Allotjament a l’hotel Kassapa Lions o similar. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=18EpGf6W-H3Noue1DQwG34jcexpM&ll=61.83455192532498%2C-148.87849347226563&z=6
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=18EpGf6W-H3Noue1DQwG34jcexpM&ll=61.83455192532498%2C-148.87849347226563&z=6
http://tamarindtreehotel.business.site/
http://www.kassapalionsrock.com/
http://www.kassapalionsrock.com/
http://www.kassapalionsrock.com/
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22 Agost |  SIGIRIYA 

Esmorzar. Després de tants dies de veure-la, avui és el dia en que pujarem a la fortalesa de Sigiriya. Testimoni de la 
tecnologia singalesa de segle V en materia d’enginyeria, hidrologia, arquitectura, jardineria, paisatgisme, art i poesia, 
gaudirem tot el matí d’aquest impressionant recinte. En acabar ens traslladarem a un llogaret rural, i coneixerem com 
treballa i viu la gent de camp. Veurem com es prepara un curri singalès, quin ús fan de les espècies i provarem la 
veritable cuina tradicional singalesa. Destinarem part de la tarda a conviure amb els vilatans, i tindrem la resta de la 
tarda lliure, amb l’opció de gaudir d’un massatge terapèutic d’ayurveda amb els olis i les essències tradicionals i acabat 
amb bany de vapor de fulles medicinals (no inclòs). Retorn a l’hotel Kassapa Lions o similar. 
 
23 Agost |  SIGIRIYA  JARDÍ ESTATAL D’ESPÈCIES  KANDY  

Esmorzar. Deixem la zona de Sigiriya i posem rumb a Kandy, l'última capital del regne singalès i que va caure a mans 
britàniques al 1815. Situada al bell mig de l’illa, avui és considerada la capital religiosa, espiritual i cultural del país. A mig 
camí coneixerem el jardí estatal de les espècies i descobrirem no només el fonamental paper que tenen a la vida i la 
gastronomia singalesa, sinó també a la pròpia història. Les dates d’aquest viatge s’han escollit per poder fer coincidir la 
nostra estada a Kandy amb el Festival Perahera, el més important de tots els que tenen lloc a Sri Lanka. Durant una nit 
podrem gaudir de les processions i ofrenes que es celebren a tota la ciutat (seients reservats). A Kandy visitarem el 
famós temple de la Sagrada relíquia, el mercat municipal de fruites i verdures i el llac, amb una flora i una fauna 
sorprenents. Allotjament a l’hotel Tree of life o similar. 

 
24 Agost |  KANDY 

Esmorzar. Avui anem a un poblet rural a la montaña o veurem els seus arrossars en forma de terrasses, coneixerem les 
formes de vida tradicional de la gent de l’àrea, farem senderisme, ens banyarem en un rierol d'aigües cristal·lines i 
provarem el menjar rural. Visitarem un temple budista on un monjo budista ens rebra i ens explicarà el paper del 
budisme i els seus valors. Allojtament a l’hotel Tree of life o similar. 
 
25 Agost |  KANDY  PERADENIYA  RAMBODA  NUWARA ELIYA 

Esmorzar. Avui ens traslladem fins Nuwara Eliya per extraordinàries carreteres de muntanya i gaudint de les plantacions 
de te. Abans ens aturarem al jardí botànic de Peradeniya, també ens aturarem en alguna de les plantacions de te per 
conèixer el món del te de primera mà. Aprofitarem per caminar fins a les impressionants cascades de Ramboda abans de 
continuar el camí. Nuwara Eliya respira aire anglès, i no pot amagar que va ser, degut al seu privilegiat enclavament al 
mig de les muntanyes i amb un clima temperat i fins i tot en ocasions fred, el lloc de residència favorit dels britànics 
benestants. Farem les visites als llocs més emblemàtics com el Grand Hotel, l'oficina de correus i el Lake Gregory. 
Allotjament a l’hotel Heaven Seven o similar. 
 
26 Agost |  NUWARA ELIYA  HORTON PLAINS  ELLA 

Esmorzar. Avui ens llevarem molt d'hora per anar de trekking a Horton Plains, un bosc antic a 2000 metres. Caminarem 
de manera fàcil uns 10 qms., i destacaran en la nostra ruta el precipici de World’s End i la cascada Bakers. Tot seguit 
tornarem a Nuwara Eliya i havent dinat farem un viatge en tren i amb fabuloses vistes des de l'estació de Nanu Oya fins a 
Ella, tot aprofitant per viure el que és el viatge en tren en aquestes contrades. Allotjament a l’Hotel Melheim o similar. 
 
27 Agost |  ELLA  RAWANA  BUDURUWAGALA  YALA NATIONAL PARK  TISSAMAHARAMA 

Esmorzar. Al matí coneixerem Ella, amb els seus bells paisatges, el mirador situat a la l’hotel i el pont de pedra dels nou 
arcs. Després agafarem la carretera rumb al poble antic de Tissa, aturant-nos per gaudir de la famosa tallada Ella Gap, la 
cascada de Rawana i les escultures tallades de Buda de Budurangala. A la tarda farem la coneixença en jeep del parc 
nacional de Yala (o Veheragala, segons la previsió per observar la fauna, i en especial el lleopard. Allotjament a l’hotel 
Ekho Safari o similar. 
 
28 Agost |  TISSAMAHARAMA  WELLIGAMA  GALLE  AHANGAMA 

Agafarem la carretera de la costa sud, on coneixerem la importància de la pesca en tota aquesta regió. Veurem i 
coneixerem pobles i pescadors amb els seus vaixells, l’illa que va adquirir i on va viure l’escriptor Paul Bowles, mercats i, 
molt especialment els pescadors de Welligama, que passen hores i hores fent el seu ofici dalt d’un pal al bell mig del mar. 
Arribarem a la ciutat de Galle, famosa per acollir una de les fortaleses més importants d’Àsia i de l’oceà Índic, perfecte 
exemple de l’època colonial holandesa. La tarda la destinarem a conèixer un centre de protecció de les tortugues 
marines, a gaudir de la ciutat de Galle i passarem la nit davant del mar, a la zona de Bentota – Ahangama. Allotjament a 
l’hotel Insight o similar. 
 
29 Agost |  AHANGAMA  MAADU GANGA  AHANGAMA 

Esmorzar. Sortida en vaixell per veure les diferents illes, el paisatge de manglars, la flora ben diversa i el cultiu de 
canyella. Retorn a l’hotel per descansar. Allotjament a l’hotel Insight o similar. 
 
 

http://www.kassapalionsrock.com/
https://www.hoteltreeoflife.com/
https://www.hoteltreeoflife.com/
http://www.heavensevenhotels.com/
http://www.melheimresort.com/
https://infoob.com/listing/ekho-safari-tissa-star-hotel-in-tissamaharama-sri-lanka/
https://infoob.com/listing/ekho-safari-tissa-star-hotel-in-tissamaharama-sri-lanka/
http://insightresortsrilanka.com/
http://insightresortsrilanka.com/
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30 Agost |  AHANGAMA  COLOMBO  BARCELONA O MADRID 

Esmorzar. A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport i posterior sortida amb el vol regular cap a Barcelona o Madrid. Nit a 
bord. 
 
31 Agost |  BARCELONA O MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2018 
 
SERVEIS DE TERRA:  
Grup de 12 a 9 persones:  1.370€ 
Grup de 8 a 7 persones:  1.455€ 
Grup de 6 persones:  1.585€ 
Suplement habitació individual: 415€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del carburant), de les 
taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat a l’octubre 2017. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 
20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als cotitzats, ja sigui per falta de 
disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 

VOLS: (Tarifes calculades en base a la companyia QATAR en classe N) 
Sortides Barcelona: 655€ + taxes d’aeroport (320€ a Novembre’17)  
 
Tarifes aèries: Donada la nombrosa oferta de companyies, preus i temporades, publiquem el preu del bitllet internacional per 
separat per poder oferir la millor opció en cada cas i segons disponibilitat. L'opció d'altra companyia o tipus de tarifa comporta 
una variació en el preu. 

 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

 12 nits d’hotel amb esmorzar en habitació doble.  

 Guia acompanyant expert en la regió de parla castellana.  

 Desplaçaments i transports indicats en mini-bus/mini-van. Xofer.  

 Visites i activitats indicades. 

 Tiquets d’accés a monuments indicats.  

 Trobades amb experts i col·laboradors locals.  

 Assegurança d’assistència en viatge i anul·lació fins 2.000 € (gratuïta)  
 
NO INCLOU   

 Visat.  

 Begudes.  

 Propines personals.  

 Dinars i sopars no indicats.  

 Tot allò no especificat al programa. 
 
 SORTIDA 
 
17 Agost 2018 | Grup mínim 6 persones, màxim 12. 
 
 EXPERT 
 
Vajira de Silva. Va néixer a Colombo, la capital de Sri Lanka, aleshores Ceilan, i de petit va emigrar amb la seva família a 
Anglaterra. Format a la Universitat de Londres, i especialitzat en finances i relacions internacionals, ha passat molts anys 
de la seva vida professional entre Barcelona i les Canàries. Fa uns anys va prendre la decisió de tornar al seu país, on un 
dels seus reptes principals és obtenir recursos per concedir beques a joves sense possibilitats econòmiques.  
La seva relació amb els indrets que segueix l’itinerari previst facilitarà trobades i converses amb interlocutors locals, 
apropant-nos així al seu univers quotidià. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
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considereu segons els vostres interessos.   
L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un preu de 55€, la que cobreix fins a 4.000€ té un preu de 75€, la 
de 5.000 € costa 90€, la de 6.000€ costa 110€ i la que cobreix fins a 7.000€ te un preu de 170€. També posem a la vostra 
disposició assegurances de mort o invalidesa que us permetran ampliar les cobertures per aquestes causes. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
Si el client cancel·la el viatge abans de la sortida haurà d’abonar les quantitats següents a l’agencia organitzadora:  

 Penalització d’un 5% si la cancel·lació es produeix entre 15 i 11 dies, un 15% entre 10 i 3 dies abans i un 25% 
entre 2 dies i 24 hores abans de la sortida. Si el client anul·la en les 24 hores abans o no es presentés a la 
sortida, les despeses d’anul·lació serien del 100%. 

 Despeses de gestió: 75€ per persona. 

 Despeses d’anul·lació dels proveïdors, degudament justificats.  
Tots els imports indicats anteriorment són acumulables. 
Els bitllets d’avió estan subjectes a les condicions específiques de cada companyia, consultar en cada cas. 
El preu de l’assegurança d’anul·lació en cap cas és reemborsable.  
Recomanem contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses d’anul·lació que es puguin ocasionar.  
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
A partir de l’01/01/12 és necessari tramitar un visat per entrar a Sri Lanka. Es fa a través de la web: 
http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=es_ES El passaport ha de tenir una validesa mínima de 6 mesos. 
El preu és de 35 USD, d’una entrada amb validesa fins a 30 dies i gratuït per menors de 12 anys. En el cas de voler 
tramitar-lo a través d’Altaïr, el preu es veurà incrementat en 10€ per persona, en concepte de despeses de gestió. 
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries.  
Recomanem una visita a la delegació de Sanitat Exterior. Per més informació, consulti la següent pàgina web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Hi ha algú que no conegui el te de Ceilan? Originà l’arribada de portuguesos, holandesos, àrabs i britànics pel comerç 
d’espècies. Una barreja d’influències gens aliena a la coexistència actual de budisme, hinduisme, cristianisme i islam, i les 
respectives maneres de viure. Desactivat el conflicte entre la població de majoria cingalesa i la minoria tàmil que ocupa 
el nord de l’illa, Sri Lanka viu un període de prosperitat. En un territori que dobla el de Catalunya hi concentra 
muntanyes, boscos tropicals, plantacions de te, cocos, cautxú, un gran patrimoni cultural i un dels ports més actius de 
l’Índic.  
Durant el viatge, observarem un enorme contrast de paisatges. A l’interior, de camí a Nuwara Eliya, les plantacions de te 
es combinaran amb arrossars en forma de terrasses com els del poble perdut de Meemure. A l'orfenat d'elefants de 
Pinnawala coneixerem el paper fonamental que té aquest animal a la vida i la cultura local. Visitarem vestigis de la 
tecnologia singalesa del segle V a la fortalesa de Sigiriya i també altres recintes de gran valor religiós i patrimonial com 
Anuradhapura, la ‘ciutat de les estupes. De camí a la costa sud coneixerem la importància de la pesca a tota la regió. 
 
DIVISES 
La moneda és la Rupia de Sri Lanka (LKR), el canvi a gener/18 és de 1 € = 191,78 LKR. Es poden dur Euros i canviar-los en 
bancs o cases de canvi. Accepten targetes de crèdit. 

 
CLIMA 
L’illa gaudeix d’un clima tropical i la temperatura mitja es situa al voltant dels 27ºC, encara que els valors poden oscil·lar 
molt en un mateix dia entre la costa i l’interior muntanyós, on poden registrar-se temperatures de 10ºC. 
Te dos estacions humides: el monsó Yala (maig-agost) porta la pluja a les costes sud i oest i a les terres altes. 
El temps al nord i l’est és millor. El monsó Maha (octubre-gener) remulla l’est, el nord i les ciutats antigues. 
Però, els dies assolellats i càlids són habituals, inclús molt freqüents en les breus estacions humides. 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 

 CONDICIONS GENERALS 
 
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web:  
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html 

http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=es_ES
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

