SRI LANKA

SRI LANKA
To tropikalna wyspa na Oceanie Indyjskim, która łączy w sobie starą Azję z jej bogatą kulturą,
europejskie wpływy oraz nowoczesność. Piękno, dostatek i kultura wyspy zawsze wywoływały
u odwiedzających ją podziw i zachwyt. Dawni mauretańscy kupcy nazywali Sri Lankę wyspą
rozkoszy. Dla kupców arabskich była krainą szczęśliwych niespodzianek, zaś średniowieczny
podróżnik Marco Polo nazwał ją najwspanialszą wyspą świata. Amerykański powieściopisarz Mark
Twain uważał ją za „piękną i wspaniale tropikalną”. Mahatma Ghandi był przekonany,
że naturalne piękno, bogactwo oraz różnorodność i

magia

tego

miejsca

oczarowują

zwiedzających. To co najbardziej przyciąga tu turystów, to przepiękne złote plaże oraz bujna
tropikalna roślinność. Natomiast bardzo życzliwa turystom jest miejscowa ludność sprawia, że
pobyt tutaj pozostawia niezapominanie wspomnienia.

DZIEŃ 1
Zbiórka na Zbiórka na lotnisku w Pradze o godzinie 14:30, wylot
z Pragi do Doha o godzinie 16:10, przylot do Doha
o godzinie 23:40.

DZIEŃ 2
Wylot z Doha do Colombo o godzinie 01:00. Przylot do
Colombo o godzinie 08:45. Przejazd do NEGOMBO.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na plażowanie. Kolacja.
Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd do
PINNAWALA – pierwszej na świecie hodowli i sierocińca dla
słoni, który zwrócił uwagę na problem malejącej populacji
tych pięknych zwierząt. Znajdują się tam zarówno dorosłe
osobniki jak i małe słoniątka. Podczas tej wizyty będzie
możliwość zobaczenia kąpieli słoni w rzece. Następnie udamy
się do miejscowości SIGIRIYA,
gdzie znajduje się
olśniewająca pięknem twierdza z V w. usytuowanej na
ogromnej skale. Mimo upływu czasu wciąż zachwyca turystów
Lustrzanym Murem – ścianą ze szlifowanego marmuru, która
jest prawdopodobnie najwspanialszym zabytkiem architektonicznym na wyspie, Ogrodami Wodnymi czy freskami
liczącymi ponad 1500 lat. To przepiękne miejsce wpisane jest
na listę UNESCO Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie . Kolacja.
Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Następnie przejazd do POLONNARUWA – drugiej
stolicy Sri Lanki zbudowanej w XI i XII w. Podczas wycieczki
zwiedzimy Pałac Królewski, Świątyni Sziwy oraz innych
hinduskich bóstw. Kolejnym punktem na trasie jest MINNERIYA
– jeden z największych i najciekawszych parków narodowych
na Sri Lance, gdzie znajdują się rozległe mokradła
zamieszkałe przez różne gatunki zwierząt: dzikie słonie,
egzotyczne ptaki (ponad 160 gatunków), gady i piękne
motyle. Popołudniowe safari po parku – wspaniała przygoda
blisko natury, gdzie dzika przyroda jest na wyciągnięcie ręki.
Następnie przejazd do miejscowości ANURADHAPURA, która
nazywana jest także Miastem Ruin. Miasto to, wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, przez 1400 lat pełniło stolicę
Sri Lanki. Według legendy początek miastu miała dać mniszka
buddyjska Sanghamitta przywożąc i ofiarując królowi Sri Lanki
gałąź ze świętego drzewa Bodhi pod którym miał medytować
i doznać oświecenia Budda. Miasto zostało opuszczone
i odkryte ponownie przez brytyjską ekspedycję w 1820 roku.
Wśród ruin tego starożytnego miasta zachowało się kilka
buddyjskich świątyń, pałaców oraz dom jałmużny.
Po zwiedzaniu powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do DAMBULLI.
To świątynia skalna z I w. p. n. e. Jest to kolejne miejsce
światowego dziedzictwa UNESCO. Pokaźny kompleks jaskiń,
którego ściany i sklepienie pokryte są w większości
buddyjskimi malowidłami ściennymi z XVIII w.

Po zwiedzaniu tego pięknego miejsca przejazd do Ogrodu
Przypraw, gdzie rosną między innymi – drzewa cynamonowe,
pieprzowe, krzewy kakaowe, waniliowe i wiele innych roślin. W
trakcie wizyty w ogrodzie zostanie przeprowadzona
prezentacja najpopularniejszych przypraw i będzie możliwość
dokonania zakupów. Po drodze zatrzymamy się w MATALE,
gdzie znajduje się Surathura Spice & Herbal Garden – jeden
z
ogrodów
przypraw
nazywanych
też
ogrodami
ajurwedyjskimi. Zobaczyć można tu rosnącą wanilię,
kardamon, cynamon czy różnokolorowy pieprz. Następnie
udamy się do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do PERADENIYA - królewskiego ogrodu
botanicznego. Miejsce to jednak słynie nie tylko z ciekawych
roślin, ale także z nietoperzy. Nietoperze te to rudawki wielkie
zwane także latającymi lisami. Rudawki aktywne są w ciągu
dnia i żywią się owocami. Są ogromne! W ogrodzie można
znaleźć też polski akcent. Następnie przejazd do KANDY,
ostatniej stolicy Królestwa Sri Lanki. Jest to skarbiec
średniowiecznej kultury, sztuki, rzemiosła artystycznego oraz
miasto wyższych sfer umiejscowione wśród pasm górskich,
jezior, rzek oraz plantacji herbaty i ogrodów zielnych. W tym
magicznym mieście odwiedzimy takie miejsca jak: Świątynię
Zęba – jest to najważniejsza świątynia buddyjska na Sri Lance,
z dachem pokrytym złotem, gdzie znajduje się relikwia
buddystów - Ząb Buddy oraz miejscowy bazar. Po zwiedzaniu
przejazd do hotelu. Kolacja. Nocleg.

Dzień 7
Śniadanie.

Dzień 18
Wykwaterowanie

z

hotelu.

Przejazd

na

TEA

PLANTATION - plantację i fabrykę herbaty, gdzie będzie
można zobaczyć pokaz produkcji słynnej na cały świat
herbaty. Będzie też chwila na degustację i dokonanie
zakupów. Kolejnym punktem na mapie jest NUWARA ELIYA,
czyli region
z malowniczymi wzgórzami porośniętymi
krzewami herbacianymi. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzień 8
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do hotelu The
Villas
Wadduwa.
Zakwaterowanie.
Czas
wolny
na
wypoczynek. Kolacja. Nocleg.

Dzień 9-16
Codziennie śniadania i obiadokolacje. Wypoczynek na plaży.

Dzień 17
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do COLOMBO stolicy Sri Lanki do 29 kwietnia 1982 roku. Obecne nadal
największe miasto tego kraju. Przejażdżka przez miasto
Colombo do zatłoczonych obszarów handlowych, jak również
do porośniętych palmami i tropikalną roślinnością terenów
mieszkalnych w najzamożniejszej dzielnicy o egzotycznej
nazwie Ogrody Cynamonowe. Jego historyczna nazwa to
Kantota, gdzie około V wieku znajdował się jeden z głównych
portów handlowych. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Kolacja. Nocleg.

Przejazd na lotnisko. Wylot z Colombo o godzinie 02:45. Przylot
do Doha o godzinie 05:35. Wylot z Doha o godzinie 08:00.
Przylot do Pragi o godzinie 12:25.

HOTEL
*****
Elegancki hotel położony jest w spokojnej okolicy, bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży. Oferuje
przestronne, jasne i nowocześnie wykończone pokoje oraz imponujący basen z tarasem słonecznym. Spragnieni
relaksu skorzystają z bogatego zestawu zabiegów i masaży w strefie spa oraz z zajęć jogi. Miłośnicy aktywnego
wypoczynku mogą pograć w tenisa, squasha lub poćwiczyć w siłowni. Hotel znany jest z lokalnej gościnności i
miłej obsługi.

‘

HOTEL
*****
Hotel Jetwing Lake
jest położony w jednej z najbardziej popularnych części miasta, czyli Dambulla.
Odwiedzający miasto mają stąd świetny dostęp do wszystkich atrakcji, jakie to miejsce ma do zaoferowania.
Doskonała obsługa oraz najwyższej jakości wyposażenie zapewnią, że pobyt w hotelu Jetwing Lake będzie
niezapomniany. Najważniejsze usługi dostępne w hotelu to darmowe Wi-Fi we wszystkich pokojach, codzienne
sprzątanie, Wi-Fi w miejscach publicznych, obsługa pokoju, restauracja. Bez względu na to, czy jest się fanem
aktywnego trybu życia, czy po prostu szuka się sposobu na rozładowanie napięcia po męczącym dniu, możesz
skorzystać z szeregu obiektów rekreacyjnych dostępnych w hotelu, takich jak siłownia/sala fitness, basen
odkryty, spa, ogród.

HOTEL
*****
Pięciogwiazdkowy hotel Mahaweli Reach usytuowany jest nad brzegiem rzeki Mahaveli Ganga i roztacza się
z niego widok na góry. Hotel oferuje duży odkryty basen, luksusowe spa ajurwedyjskie i zaplecze fitness. Pokoje
są klimatyzowane i dysponują balkonem z przepięknym widokiem na tropikalną roślinność. W każdym pokoju
znajdują się klasyczne drewniane meble, drewniana podłoga i telewizor z dostępem do kanałów kablowych. Po
intensywnym treningu na korcie tenisowym można zrelaksować się podczas ajurwedyjskiego masażu. Hotel
oddaje do dyspozycji Gości także wypożyczalnię rowerów, zaplecze do uprawiania sportów wodnych i zaplecze
biznesowe. W hotelowej restauracji serwowane są obfite dania, w tym specjały kuchni lankijskiej. Odbywają się
tu również występy rozrywkowe na żywo.

HOTEL
*****
Znajduje się na plantacji herbaty i oferuje urządzone w stylu kolonialnym pokoje z widokiem na okoliczne
wzgórza i plantacje. Dysponuje on luksusowym spa oraz restauracją usytuowaną w wagonie kolejowym. Pokoje
typu Superior są naprawdę wyjątkowe, przytulne i kameralne, a jednocześnie ekskluzywne. Roztacza się z nich
widok na plantację herbaty Hethersett. Wyposażone zostały w łóżko typu King Size, sejf, minibar oraz luksusowe
kosmetyki w łazience. W restauracji Dinning on Wheels serwowane są dania kuchni zachodniej i europejskiej.
Restauracja Kenmare zaprasza natomiast na potrawy kuchni wschodniej i zachodniej. Podczas pobytu możecie
Państwo poćwiczyć w siłowni lub wybrać się na spacer po plantacji herbaty. Spa Misty Mountain oferuje masaże
i zabiegi relaksacyjne, a na terenie hotelu znajduje się również stół bilardowy i pole do gry w minigolfa.

HOTEL
*****
To światowej klasy luksusowy hotel, znakomita kuchnia i oszałamiająca lokalizacja, otoczona palmami
kokosowymi
kołyszącymi
się
na
wietrze.
Wille
Premium
łączą
współczesne
udogodnienia
i stylową przestrzeń. Przy willi znajduje się otwarty dziedziniec, na którym można usiąść, posłuchać szumu
Oceanu i rozkoszować się słońcem. Wyposażone są w łóżko typu King Size, biblioteczkę płyt DVD wraz
z odtwarzaczem, zestaw do kawy/herbaty oraz sejf. W pokoju znajduje się także TV z dostępem do kanałów
satelitarnych oraz bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Wi-Fi. W restauracji głównej skosztować można
potraw kuchni lankijskiej z menu a’la carte, Fine Dining Wadduwa oferuje wykwintne dania w kameralnej
atmosferze, a w barach delektować można się pięknem tropikalnego zachodu słońca z drinkiem lub świeżo
wyciśniętymi sokami. Zrelaksować można się korzystając z hotelowego basenu, centrum fitness lub SPA
oferującego różnorodne lokalne zabiegi ajurwedyjskie, zabiegi pielęgnacyjne, które rozjaśniają Twoją cerę
i złagodzą skutki przedłużonej ekspozycji na słońce.

HOTEL
*****
Hotel znajduje się przy ulicy Word Place w samym sercu miasta Colombo. W Colombo majestatyczne drzewa z
ubiegłego wieku stoją obok drapaczy chmur przyszłości. W każdym z pokoi typu Deluxe ten tropikalny
modernizm łączy minimalistyczną elegancję i legendarną gościnność ze Sri Lanki, zapewniając bezwarunkową
przyjemność. Wyposażone zostały w indywidualnie sterowaną klimatyzację, łóżko typu King Size, sejf, minibar i
TV z dostępem do kanałów satelitarnych. W hotelowych restauracjach serwowane są dania kuchni
międzynarodowej i lokalnej przygotowane z największą starannością przez szefów kuchni odznaczonych
nagrodą Michelin. Hotel dysponuje czynnym cały rok basenem na dachu, tarasem słonecznym oraz centrum
SPA.

DLACZEGO BIURO PODRÓŻY RAPALA ?








Jesteśmy pasjonatami świata z ponad 25 -letnim doświadczeniem w branży
Mamy główną siedzibę w Świdnicy, jesteśmy zawsze na bieżąco i w centrum wydarzeń.
Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz dbałość o szczegóły
Mamy obsługę na najwyższym poziomie
Posiadamy wykwalifikowaną i szkoloną kadrę
Podróże są naszą pasją
W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro Podróży w Polsce

 W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz nagrodą Wybitna Osobowość
Roku dla Agnieszki Rąpały

ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: biuro@biurorapala.pl
phone : 74 852 21 75
mobile: 781 810 081
www.podrozerapala.com.pL

