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KOLOMBO-PINNAWALA-DAMBULLA-POLONNARUWA- MINNERIYA- 

SIGIRIYA-MATALE-KANDY-PERADENIYA-KALUTARA 

Cena „w tych czasach” tylko: 5 730 zł./os 

*   cena 5 730 zł. po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ „KADRA” (przyjęto 7 dni, przy dochodzie >3000PLN) 

*   cena 5 880 zł. po dofinansowaniu z ZFŚS (dla niezrzeszonych w ZZ KADRA) 

*   całkowity koszt 6 790 zł. (dla wszystkich pozostałych) 
Cena zawiera: przelot na trasie Polska - Kolombo - Polska bezpośrednio lub z przesiadkami, opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, 

NNW, zakwaterowanie podczas objazdu w hotelach 3 *** w pokojach dwuosobowych z łazienką, zakwaterowanie podczas 

wypoczynku w hotelu  3*** nad brzegiem Oceanu (6 nocy) śniadania i obiadokolacje, lokalny transport klimatyzowanymi autokarami 

lub minibusami, zwiedzanie wg programu (bez biletów wstępu do zwiedzanych obiektów)  , polskojęzyczną obsługę. 

Cena nie zawiera : obowiązkowej opłaty za wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługi lokalnych przewodników, serwisu 

miejscowego agenta, zwyczajowych napiwków i innych opłaty lokalnych w wysokości ok. 200 USD na osobę jako pakiet płatny 

lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki, dopłata do pokoju jednoosobowego, kosztu wizy lankijskiej 35 USD, 

dopłaty do All Inclusive dla chętnych podczas wypoczynku w hotelu (6 nocy) 825 PLN (137,5 za noc/os) , miejsca obok siebie w 

samolocie (za dodatkową opłatą), transferu  na lotnisko do Warszawy w przypadku kompletu uczestników około 290 zł na osobę. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl  
(proszę podać: imiona i nazwiska,  nr telefonu) 

lub telefonicznie pod numerem 3596  

Zaliczka 2 300 PLN od osoby. Ilość miejsc ograniczona max. 40 os. Min. 30 os. 
Proponowany rozkład lotu liniami EMIRATES  

EK180  05.11  WAW/DXB 13:00 21:40, EK650 06.11 DXB/CMB 02:40 08:25,  

EK649 16.11 CMB/DXB 02:55 05:55, EK179  16.11  DXB/WAW 08:05 11:20 

Tour operator zastrzega możliwość zmiany rozkładu lotów oraz kolejności zwiedzania. Polskojęzyczna obsługa 

tylko podczas części objazdowej na Sri Lance.  

Obecnie istnieje obowiązek wyrobienia wizy poprzez  system online. Wizę można uzyskać za pośrednictwem 

strony internetowej www.eta.gov.lk - w cenie 35 USD/os. Biuro podróży nie pośredniczy w uzyskaniu wiz 

wjazdowych na Sri Lankę. Należy posiadać paszport ważny 6 miesięcy od daty powrotu.                 Foto: Ecco Travel 
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PROGRAM WYJAZDU PN: 

„CEJLON W PIGUŁCE Z WYPOCZYNKIEM” 

 
Dzień 1.  

Warszawa - Kolombo. Wylot z lotniska Chopina do Kolombo. Przylot do Kolombo dnia następnego rano  

i rozpoczęcie programu. 

Dzień 2.  

Kolombo - Pinnawala - Dambulla. Przejazd do Pinnawali. Wizyta w sławnym sierocińcu słoni utworzonym 

w 1975 roku. Poza atrakcją turystyczną, ośrodek stanowi ważne centrum badawcze i edukacyjne. Dzięki 

zaangażowaniu naukowców z różnych stron świata realizowany jest tu program ochrony słoni. Następnie 

przejazd do kompleksu świątyń buddyjskich w Dambulli. Pięć świątyń wykutych w skalnej górze w I w. 

p.n.e. za czasów króla Valagamabahu, wznosi się 150 metrów ponad otaczającą równinę. Przez wieki 

złożono tu ponad 150 posągów Buddy, m.in. Buddy Odpoczywającego, o długości 14 metrów. Ściany grot 

pokryto licznymi freskami (głównie z XVIII w.) zajmującymi powierzchnię 2100 m2. Przed grotami rośnie 

święte drzewo Bo. Od 1991 roku skalne świątynie w Dumbulli znajdują się na Liście Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Są również częstym celem pielgrzymek wyznawców 

buddyzmu. przejazd do hotelu w okolicach Dambulli/ Habarany. Kolacja i nocleg . 

Dzień 3. 

Dambulla - Polonnaruwa - Minneriya - Dambulla. Po śniadaniu przejazd do Polonnaruwa - miasta które 

w VIII wieku stało się rezydencją królewską, a po zniszczeniu Anuradhapury w XI w. pełniło funkcję 

stolicy królów syngaleskich. Wśród tutejszych zabytków na uwagę zasługują ruiny Pałacu Królewskiego, 

sale audiencyjne, królewska Łaźnia Lotosu, statua króla Parakramabahu i sztuczne jezioro stworzone za 

jego czasów. W skalnej świątyni Gal Vihara znajdują się cztery wielkie posągi Buddy wykute w granitowej 

skale. Po południu safari na terenie Parku Narodowego Minneriya, w którym podczas przejazdu jeepem 

można zobaczyć okazy fauny i flory wilgotnego lasu równikowego i terenów suchych. W lesie 

bambusowym można natknąć się na słonie i obserwować je z bliskiej odległości. Wieczorem powrót do 

hotelu w okolicach Dambulli/ Habarany na kolację i nocleg. 

Dzień 4. 

Dambulla - Sigiriya- Matale - Kandy.  Po śniadaniu przejazd do miejscowości 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 i zwiedzanie tamtejszego ogrodu przypraw oraz wizyta w manufakturze batiku, gdzie zobaczymy 

tradycyjny proces uzyskiwania wzorów na tkaninach. Następnie przejazd do Kandy. Kandy to religijna 

stolica Sri Lanki. Miasto zostało założone w XIII w. jako ośrodek władzy dynastii syngaleskiej i do 1815 r. 

pełniło funkcję stolicy wyspy. Celem pielgrzymek jest świątynia Dalada Maligawa (Świątynia Zęba), gdzie 

w kosztownej skrzyni przechowywana jest otoczona szczególnym kultem relikwia - ząb Buddy. Wieczorem 

występy lokalnych artystów. Kolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 5. 

Kandy - Peradeniya - Kalutara. Po śniadaniu przejazd do miejscowości Peradeniya. Tamtejszy Ogród 

Królewski powstał w 1371 roku za sprawą króla Wickramabahu III. Park botaniczny obejmuje obszar 

147 ha i ponad 300 gatunków storczyków, roślin leczniczych oraz drzew. Następnie przejazd w kierunku 

Colombo. Po drodze wizyta na plantacji herbaty. Krzewy herbaty pierwszy raz zasadzono na Sri Lance w 

1824 r., przywieziono je z Chin. W kolejnych latach trafiły tu także sadzonki z Assamu. Pierwszą plantację 

herbaty założył tu Szkot James Taylor. Dziś Sri Lanka eksportuje 244 tys. ton herbaty rocznie. 

Zakwaterowanie w hotelu w okolicy miejscowości Kalutara, kolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 6 - 10. 

Wypoczynek w 3* hotelu nad brzegiem oceanu ( śniadania i obiadokolacje, 6 noce). 

Dzień 11. 

Kolombo - Warszawa. Transfer z hotelu na lotnisko i wylot do Polski ( doba w hotelu do godz. 12 tej,  

w dniu wylotu ostatnim posiłkiem wliczonym w cenę jest śniadanie). 

 

W hotelu na wypoczynku zaczynamy nocleg 5 dnia po zwiedzaniu stąd też na wypoczynku jest 6 nocy. 

 
 


