
 
 
 

 
 
 
 

 

Dimecres 30 de gener de 2019 
Sortida  de Barcelona a las 22:05 amb la 
companyia de vol EMIRATES 
 
Dijous  31 de febrer  
Arribada a l’aeroport de Colombo  a les 16:25  
El nostre guia singalès ens espera a l’aeroport i 
ens acompanya al hotel SANRIVILLA de 
Negombo  www.sarivilla.com 
 
Divendres 1 de febrer 
NEGOMBO- TEMPLE DE DAMBULLA- 
HABARANA 
Sortida després d'esmorzar 
Passarem  per boscos de cocoters per arribar a 
una regió muntanyosa plena de petits llacs, 
enormes roques de formes curioses i elefants 
que es passegen per les carreteres. 
A la tarda visitarem al Temple de Dambulla, 
patrimoni de la humanitat, elevat a uns 100 m 
sobre la jungla. Està format per 5 coves, que al 
segle I aC van ser transformades en temples 
budistes, amb 150 estàtues de  Buda en el seu 
interior. Hotel: 
http://www.acmehotelhabarana.com/ 
 
Dissabte  2 de febrer 
HABARANA-ANURADHAPURA- HABARANA 
D'hora al matí, visitarem les ruïnes 
d'Anuradhapura, primera capital de Sri Lanka, 
des del segle V aC fins al segle X; veurem: 
• Les gegantines Dàgobes. 
• L'arbre sagrat de Bo, el ficus més antic del 
món, amb més de 2300 anys. 
A travessarem en barca un llac per visitar una 
família rural que ens ensenyarà a preparar un 
dels menjars típics de l’illa i coneixerem el que 
conreen en els seus horts. 
 
Diumenge 3 de febrer 
HABARANA-POLONNARUWA-SIGIRIYA- 
HABARANA 
Molt d’hora al matí visitarem Sigiriya, patrimoni 
de la humanitat, fortalesa construïda al segle IV  
A la tarda visitarem Polonnaruwa, la segona 
capital de Sri Lanka durant els segles XI i XII.  
Opcional: Safari per veure elefants 
Hotel: 
http://www.acmehotelhabarana.com/ 
 



 
 

 
 

 

 

Dilluns 4 de febrer 
HABARANA – MATALE – JARDÍ BOTÀNIC-
KANDY 
Direcció Kandy, pararem per visitar els jardins-
botigues  d'espècies de Matale. 
A la tarda visitarem el Jardí Botànic Reial de 
Peradeniya, un dels jardins més espectaculars 
del món, amb més de 4000 espècies. Sopar i 
allotjament Hotel  Serene garden 
 
 
Dimarts 5 de febrer  
KANDY – TEMPLE - MUSEU DEL TE-   
Visita al Temple de la Dent de Buda, un dels 
temples més importants del món per la religió 
budista.  
Visita al Museu del te. 
A la tarda visita de la ciutat i mostra dels balls 
típics de Kandy i de la resta de l'illa.  
Sopar i allotjament Hotel  Serene garden 
 
 
Dimecres 6, dijous 7 i divendres 8 de febrer 
ECO LANKA   (Pundaluoya) 
Sortim d'hora al matí cap a Pundaluoya, per 
arribar a dinar a EKOLANKA al migdia. 
Passem tres dies a Pundaluoya per conèixer les 
propietats medicinals del té, la canyella, el 
pebre,  el cardamom, el clau, la citronella,la 
cúrcuma, el kitul  i altres espècies que es 
conreen al país, banyar-nos al riu, caminar .... 
http://www.ecolanka.com/ 
 
Dissabte 9 de febrer  
NUWARA ELIYA    
Sortida amb destinació a Nuwara Eliya a través 
de les muntanyes, per l'anomenada ruta del te, 
durant la qual arribarem a 1885 m d'alçada. 
Recol·lectarem les fulles de té juntament amb 
les dones tàmils i farem una visita a una fàbrica 
per conèixer el procés de selecció i elaboració 
de les diferents classes de te. 
http://www.rambodafalls.com/ 
 
Diumenge 10 de febrer 
NUWARA ELIYA – ELLA (amb tren) 
Visita a la ciutat d’Ella  
Recorregut amb el tren local  
Hotel: SKY GREEN RESORT 
Dilluns 11 de febrer  



 

ELLA-SAFARI A YALA - TISSAHAMARANA 
Sortida cap a Tissamaharama al sud de l'illa. A 
la tarda visitarem el parc nacional de Yala on 
realitzarem un safari en jeep 4x4, descobrint 
l'hàbitat dels elefants, lleopards, cérvols, micos, 
cocodrils, aus tropicals.... 
Hotel http://www.hibiscus-garden.com/ 
 
 
Dimarts 12 de febrer  
YALA – MIRISSA  platja  
Sortida cap a les platges del sud, parada a 
Weligama per veure els pescadors en les seves 
típiques estaques de fusta pescant . 
Hotel Mirissa resort 
 
Dimecres 13 de febrer  
MIRISSA- SORTIDA EN  VAIXELL-MIRISSA 
Sortida en vaixell a primera hora del matí per 
albirar balenes blaves i dofins durant el seu pas 
migratori per l'illa. Hotel Mirissa resort 
 
Dijous 14 de febrer   
MIRISSA-GALLE-MIRISSA 
Al matí visitarem a una família de cultivadors de 
canyella que ens ensenyarà el procés 
tradicional d’obtenció de la canyella. 
A la tarda visitarem la fortalesa de Galle. 
Patrimoni de la humanitat, construït al 1505 
durant el primer domini colonial de Sri Lanka 
pels portuguesos. Hotel Mirissa resort 
 
Divendres 15 de febrer  
MIRISSA- NEGOMBO 
A la localitat de Balapitiya realitzarem una 
excursió amb barca pel riu Madu Ganga, 
gaudirem de la calma i encant de la bellesa dels 
manglars. Dinarem en una de les petites illes 
del riu. Allotjament http://www.sarivilla.com/ 
 
Dissabte 16 de febrer 
NEGOMBO-BARCELONA  
Sortida del vol cap Barcelona a les 9:55 
Arribada a Barcelona a les a les 20:10 h 
   

Preu aproximat vol: 800 € 
Preu aproximat taller viatge: 1865 €  

(en habitació doble)  
 
Inclou: taller, transport dins l'illa, guia local en 



espanyol, vaixells,  safari, assegurança del 
viatge, allotjament, tots els esmorzars i sopars,  
tots els àpats  quan estem a Ekolanka (no 
inclou els dinars dels dies que viatgem). 
 



 


