
 

 
 Σρι Λάνκα 

Ομαδικό ταξίδι 

Καλόμπο, Νταμπούλα, Σιγκιρία, Πολανvαρούα, 
Ανουρανταπούρα, Κάντυ, Πιννάβελα, Νουβάρα Ελίγια 

Στους λόφους του τσαγιού  
 

 
                                                                                                                                     Sri Lanka 
 
 
Διάρκεια ταξιδιού: 15 μέρες 
Κόστος κατ΄ άτομο: 
Αναχωρήσεις:           26/10,16/11      21/12,24/12,04/01     15/02,08/03   
Ξενοδοχεία:                  4*         5*                4*           5*               4*         5* 
Δίκλινο δωμάτιο:  1.020€  1.150€       1.110€    1.275€      1.082€  1.235€ 
Επιβ. Μονόκλινου:    264€     372€           363€       495€      325€     455€ 
 
 
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση. 

*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις. 

 
 
 



 

 
Culture and Experience  
                                              
Πτήση για τη Σρι Λάνκα  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Σρι Λάνκα, απλωμένη στο νότο της 
Ασιατικής ηπείρου με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση. 
2η μέρα: Καλόμπο - Νταμπούλα 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της χώρας, το Καλόμπο, και συνεχίζουμε για την 
Νταμπούλα όπου θα επισκεφθούμε τις πέντε σπηλιές με τα πολυάριθμα αγάλματα 
και τις τοιχογραφίες που χρονολογούνται από τις αρχές του Βουδισμού των 
Σινγαλέζων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

3η μέρα: Νταμπούλα – Σιγκιρία – Πολανναρούα . Εθνικό Πάρκο 
¨Minneriya¨ σαφάρι 4Χ4. 
Στον τεράστιο ¨βράχο του λιονταριού¨ Σιγκιρία, οι βασιλείς της  Ανουρανταπούρα 
έχτισαν τα φρούρια και την πρωτεύουσα τους όχι μόνο για αμυντικούς λόγους αλλά  
και ως θερινή κατοικία.  
Εδώ θα έρθουμε σήμερα για να θαυμάσουμε τις περίφημες νωπογραφίες (5ος 
αιώνας) χαραγμένες στους βράχους θα ανέβουμε στο κάστρο, 
του Βασιλιά Κασσάρα και θα συνεχίσουμε για την Πολανναρούα, ιστορικό τόπο, 
Βασιλική κατοικία με σημαντικά κτίρια και αριστουργήματα της γλυπτικής των 
Σινγκαλέζων, σπουδαία μαρτυρία της μεγαλοπρέπειας της Βασιλείας του Parakrama 
Bahu Α’ στο δεύτερο ήμισυ του ΙΣ’ αιώνα. 
Επιστρέφοντας στη Ντάμπουλα, θα επισκεφθούμε το εθνικό πάρκο ¨Minneriya¨ 
όπου θα έχουμε ένα φωτογραφικό σαφάρι ανάμεσα σε πολυάριθμους ελέφαντες, 
λεοπαρδάλεις, κροκόδειλους, πεταλούδες και πουλιά.   

4η μέρα: Νταμπούλα – Ανουρανταπούρα – Κάντυ  
Στην μεγαλύτερη μοναστική πόλη της αρχαιότητας και πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα 
για 140 χρόνια, την Αναρουντάμπουρα που προστατεύεται από την UNESCO, θα 
έρθουμε το πρωί. Εδώ διατηρούνται πολυάριθμα βουδιστικά μνημεία, επιβλητικές 
στούπες και το κατ΄εξοχήν Ιερό δέντρο του νησιού, το δέντρο Μπόντχι ηλικίας 2.200 
χρόνων, ένα από τα αρχαιότερα στο κόσμο.  
Το απόγευμα θα βρεθούμε στην Ιερή πόλη Κάντυ, θρησκευτική μητρόπολη, με το 
«Ναο του Δοντιού» στον οποίο βρίσκεται το ιερό λείψανο της Σρι Λάνκ, ένα δόντι 
του Βούδα.  
Θα επισκεφθούμε το Ναό και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε καντιανούς 
χορούς που έχουν καθιερωθεί ως ¨ Εθνικός χορός της χώρας¨.  

 5η μέρα: Κάντυ – Περιήγηση στη πόλη – Πιννάβελα  
Το πρωί θα επισκεφθούμε την πόλη για να έρθουμε στην λίμνη όπου γραφικά 
σπιτάκια βρίσκονται σκαρφαλωμένα στους γύρω λόφους. Ακολουθεί η αγορά, το 
σύγχρονο μουσείο των κοσμημάτων, ο πρώην Βασιλικός κήπος (18ου αιώνα) και 
σήμερα βοτανικός κήπος, από τους πιο δημοφιλείς της Νοτιοανατολικής Ασίας. 
Το απόγευμα θα έρθουμε στην Πινναβέλα, στο ποτάμι Μαχαβελί Γιάνγκα όπου 
βρίσκεται το ¨Ορφανοτροφείο των ελεφάντων¨. Εξιδεικευμένο προσωπικό παρέχει 
την φροντίδα του σε εγκαταλελειμμένους και τραυματισμένους ελέφαντες.  
 



 
 

 
6η μέρα: Κάντυ – Νουβάρα Ελίγια  
Ταξιδεύοντας σε ένα μεγάλο σχετικά υψόμετρο που βοηθάει το τσάι να αποκτήσει  
απαλό χρώμα, λεπτό άρωμα και ιδιαίτερη γεύση, θα φωτογραφίσουμε τις φυτείες 
τσαγιού και τις εργάτριες που δουλεύουν, κόβοντας φυλλαράκια, τυλιγμένες με τα 
χρωματιστά σάρι τους και τα μεγάλα καλάθια τους στη πλάτη.  
Άφιξη στην Νουβάρα Ελίγια όπου τα σπίτια σε στυλ ¨τυδόρ¨ και οι ¨Βικτοριανές¨ 
επαύλεις, δημιουργούν μια αγγλοσαξωνική ατμόσφαιρα, εξαιρετικά όμορφη.  

7η μέρα: Νουβάρα Ελίγια – Καλόμπο  
Το πρωί θα επιστρέψουμε στο το Καλόμπο, πρωτεύουσα του εξωτικού νησιού που 
γνωρίσαμε.  
Άφιξη και αμέσως θα περιηγηθούμε την πόλη για να γνωρίσουμε το Κοινοβούλιο 
την πλατεία ανεξαρτησίας, την παραλιακή λεωφόρο Γκέιλ Φέις, την συνοικία της 
Κανέλας και την περιοχή Πεττάχ. Χρόνος ελεύθερος. 

8η - 9η  μέρα: Καλόμπο - Αθήνα 
Χρόνος στη διάθεση σας μέχρι τη πτήση επιστροφής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 9η μέρα στην Αθήνα.  
Σημείωση: στις 24/12 και στις 31/12 εορταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο με 

επιβάρυνση. (μέρος της διατροφής) 

 

Προνόμια Travelway  

 Ασφαλείς μεταφορές 
- Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις 

συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις 
- Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα 

 Ξενοδοχεία-Δραστηριότητες  
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5*, σε δίκλινα δωμάτια με 

ιδιαίτερο λουτρό / ντους 
- Παρακολούθηση καντιανών χορών  
 Διατροφή   
- Ημιδιατροφή κάθε μέρα 

 Ασφάλεια παντού  
- Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 
- Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά) 

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι  
- Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας 
- Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια 

 
 

*πτήσεις με Qatar airways / Turkish airlines 
 

 
 
 



 
 
Σημείωση: 

Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η 
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και 
εκτελείται με επιβάρυνση 90€ το άτομο 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:  
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση750€. 
Η βίζα εισόδου. 
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 25€. 

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 

Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο 
σας στην περιοχή. 
Βίζα εισόδου στην Σρι Λάνκα 35$ περίπου. Εκδίδεται και πληρώνεται τοπικά. 
Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή. 
Το νερό δεν είναι πόσιμο. 

Εγγραφές 
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον 
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην 
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την 
αναχώρηση. 
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του 
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες 
δόσεις. 

Αποσκευές 
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους, 
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον 
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα. 

Φιλοδωρήματα 
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των 
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και 
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση. 

Ξενοδοχεία 
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται 
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι 
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το 
χώρο του δωματίου. 
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση, 
τηλέφωνο…) 

Φάρμακα 
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να 
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και 
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή. 
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε 
τα στη βαλίτσα.  

 



 
 
Φωτογραφίες 

Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους. 

Όροι Συμμετοχής  
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας. 

 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:  

Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865 

email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr 

mailto:info@travelway.gr
http://www.travelway.gr/

