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         Sri Lanka – Perla Oceanului Indian 
-   9 zile / 7 nopți, 25 noiembrie - 03 decembrie 2022 - 

 1.785  Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
 

Grup de maximum 15 persoane 
 

Sri Lanka, supranumită Perla Oceanului Indian, este un lăcaș al tradițiilor ancestrale, un 
amalgam de condimente și junglă deasă, străbătute de o faună unică, o adevărată 
grădină a zeilor înconjurată de plaje infinite.  
Vă invităm într-un circuit de evadare pe plajele liniștite de un auriu pitoresc și de 
descoperire a diversității naturale, a culturii locale și a bucătăriei vibrante ce se găsesc 
aici. 
 
ITINERARIU: HIKKADUA – YALA – NUWARA ELIYA – KANDY – SIGIRIYA  – COLOMBO 
 

 
Ziua 1 (vineri, 25 noiembrie 2022). BUCUREȘTI 

• Ne întâlnim la ora 03:00  în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre  Varșovia la 05:35  cu zborul LO644. 
Continuăm către Colombo la ora 14:35 cu LO69. 
 

 
Ziua 2 (sâmbătă, 26 noiembrie ). Sosire COLOMBO   

• Ajungem în Colombo la 04:15, după care ne urcăm în autocar și plecăm spre plaja Hikkaduwa, drum de aproximativ 
2 ore 30. Ne cazăm, după care ne relaxăm toată ziua la plajă.  
• Cazare în Hikkaduwala hotel de 4* (Hikka Tranz by Cinnamon sau similar) 

Mese: mic dejun, cina  

Transport: microbuz/autocar privat  
 

 
Ziua 3 (duminică, 27 noiembrie 2022). HIKKADUWA  

• Astăzi avem timp liber pentru plajă și alte sporturi nautice. Opțional, putem alege o excursie pe mare și să mergem 
să vedem balene și delfini. 
• Cazare în Hikkaduwala hotel de 4* (Hikka Tranz by Cinnamon sau  similar) 

Mese: mic dejun, cina  

Transport: - 
 

 
Ziua 4 (luni, 28 noiembrie 2022). HIKKADUWA – PARCUL NAȚIONAL YALA  (transfer cu mașina aprox. 2.5 ore) 

• După micul dejun, ceva mai târziu astăzi, ne îndreptăm spre cel mai frumos parc național din Sri Lanka. În drumul 
nostru spre Yala, ne vom opri și la Galle, cel mai vechi și important port al țării. Majoritatea clădirilor existente datează 
din perioada olandeză, portul fiind faimos pentru fabricarea dantelăriei, sculptura în abanos, tăierea și lustruirea 
pietrelor prețioase.  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.cinnamonhotels.com/hikkatranzcinnamon
https://www.cinnamonhotels.com/hikkatranzcinnamon
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• Ne cazăm la hotel, care este fix în parcul național, după care plecăm în safari în Parcul Național Yala, parc ce se întinde 
pe o suprafață vastă de 1259 Km2. Ne vom plimba cu jeepurile prin cel mai mare parc din țară, leagănul unei civilizații 
care a înflorit în timpul regilor srilankezi. Cu puțin noroc vom vedea elefanți, șacali, căprioare, o mulțime de păsări  și 
chiar și leoparzi. 
• Cazare in Yala National Park la hotel de 4* ( Safari Resort sau similar) 

Mese: mic dejun, cina  

Transport: microbuz/autocar privat  
 

 
Ziua 5 (marți, 29 noiembrie 2022).  PARCUL NAȚIONAL YALA - NUWARA ELIYA (transfer aprox 4h) 

• Astăzi vom avea cea mai instagramabilă zi. Vom lua autocarul (aprox. 2h) pana  in Ella, iar de aici vom calatori 
cu trenul pana in Kandi, acest traseu fiind considerat unul dintre cele mai frumoase drumuri de cale ferată din 
lume. Călătoria cu trenul durează 2.5 ore, priveliștile sunt uimitoare, ne bucurăm de experiența srilankeză 
autentică si admirăm peisajele, căci drumul ne duce prin păduri de pin, eucalipt si nenumărate plantații de ceai 
parcă rupte dintr-un paradis verde. Nici nu vom simți cele patru ore petrecute pe drum.  
Ajungem în Nuwara Eliya, un oraș ce ne va aminti de fostele colonii britanice, cu o atmosferă tipic englezească, 
bungalouri si terenuri de golf.  
• Cazare in Nuwara Eliya la hotel de 4* ( Araliya Red sau similar) 

Mese: mic dejun, cina  

Transport: microbuz/autocar privat  
 

 
Ziua 6 (miercuri, 30 noiembrie 2022).  NUWARA ELIYA – KANDY 

• Plecăm către Kandy, trecând prin zone largi cu dealuri împădurite, văi si plantații de ceai vor face subiectul nostru de 
astăzi. 
• Vom vizita o plantație faimoasă de ceai și vom vizita frumosul oraș colonial, Nuwara Eliya. Vom opri și la celebrele 
cascade Ramboda, unde apele formează cascade gemene foarte aproape una de cealaltă, pe măsură ce apa se revarsă 
pe stânci. 
• Cazare in Kandi la hotel de 4* (Amaya Hills  sau similar) 

Mese: mic dejun, cina  

Transport: microbuz/autocar privat  
 

 
Ziua 7 (joi, 01 decembrie 2022).  KANDY – DAMBULLA ( aprox. 2,5 ore) 

• Nu putem pleca din Sri Lanka, fără experiența plimbării cu tuk tuk-urile. Țineți-vă bine, căci așa vom explora capitala 
Kandy,  din..tuktuk! 
• Vom vizita Kandy Tooth Temple, cel mai important templu budist  din zonă, Kandy fiind cel mai bun exemplu al 
influenței budiste în întreaga țară. 
• După-amiază, vom vizita și Gradina Botanică Regală Peradeniya- adevărată minune națională înfloritoare în Minunea 
Asiei. Vom explora parțial cei  147 de acri, trecând pe lângă peluze bine îngrijite, pavilioane, o seră octogonală și o 
colecție faimoasă de orhidee. Spre seară plecăm către Dambulla. 
• Cazare in Dambulla la hotel de 4* (Sigiriana sau similar) 
Mese: mic dejun, cina 
Transport: microbuz/autocar privat  
 

 
 
 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
http://www.ekhohotels.com/ekhosafari/
https://www.araliyaresorts.com/araliya-red/
http://www.amayaresorts.com/amayahills/
https://sigirianaresort.com/
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Ziua 8 (vineri, 02 decembrie 2022).  DAMBULLA - COLOMBO ( aprox. 4 ore) 
• Mic dejun la hotel și vizităm, după care vizităm Sigiriya - Fortăreața de pe stâncă - căminul cetății din secolul 
al  5-lea î.C. numit și Fortăreața Cerului sau Stânca Leului, este probabil cel mai interesant obiectiv al insulei; 
amplasarea fortareței în vârful unei stânci de granit rosu, abruptă și înaltă de circa 370 metri oferă o senzație 
de dominare asupra junglei înconjurătoare, după care ne vom îndrepta spre Colombo.  
• Scurt tur al capitalei Colombo unde vom vedea Fortul – fostul centru administrativ al coloniștilor britanici dar 
și garnizoană militară; Promenada, Bazarul Pettah – unde ne amestecăm printre localnici, Biserica olandeza, un 
monument datând încă din anul 1749; 
• Cazare in Colombo la hotel de 4* (Ramada sau similar) 
Mese: mic dejun, cina 

Transport: microbuz/autocar privat  
 

 
Ziua 9 (sâmbătă, 03 decembrie 2022).  COLOMBO - VARSOVIA– BUCUREȘTI  

• Plecăm la aeroport în jur de orele 05:00, pentru a ne îmbarca în zborul LO70, cu plecare către Varșovia la 
08:05, unde vom ajunge la 13:40. 
• Plecăm de la Varșovia mai departe la 14:30 spre București cu LO645.  
• La ora 17:20 aterizăm pe Aeroportul Henri Coandă din București.  
 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

25 NOV – 03 DEC 2022 
  1.785 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minim 10 persoane.  
**Supliment cameră single EUR 360. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  

✓ Zboruri  Bucuresti – Colombo si retur (zboruri cu escală); 

✓ Taxe de aeroport; 

✓ Transport cu mașină / microbuz/autocar conform program; 

✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză pe toată durata programului; 

✓ Taxele de intrare la obiectivele turistice conform program; 

✓ 2 sticle de apă pe zi de persoană în zilele cu transfer și/sau excursii; 

✓ Cartela SIM gratuită la intrarea în Sri Lanka; 

✓ 1 Jeep – safari-uri în parcul Yala; 

✓ Bilet tren scenic; 

✓ Cazare 7 nopți cu mic dejun în  hoteluri de 4*;  

✓ 7 cine locale; 

✓ Ghizi locali; 

✓ Early check in la sosire; 
 
 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
http://www.ramadacolombo.com/
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× Taxa de viză USD 35; 
× Costul pentru testul PCR ce trebuie efectuat cu 72 ore înainte de plecarea din România; 
× Alte mese si băuturi care nu sunt menționate la tarife incluse; 
× Bacșișuri pentru însoțitor, ghizi local, șoferi. (40 Euro/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
× Alte cheltuieli personale; 
× Taxe foto, acolo unde este cazul; 
 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 20% din contravaloarea programului, iar diferența se va 
achita cu minim 30 de zile înainte de data plecării. 
•  Pentru plecările în mai puțin de 30 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătoria în acest circuit aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni de la momentul întoarcerii în 
România. 
 
OBSERVAȚII: 
• Accesul în hotel se face începând cu ora 15:00, ieșirea din hotel se face până în ora 10:00; 
• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul local de resort; 
distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup; 
• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul 
sosirii la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor; 
• Exact Travel Club nu poate garanta camere de fumători/nefumători decât în limita disponibilității hotelurilor 
partenere; 
• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 
• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vama acordul 
parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în care adultul 
însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar; 
• Taxele de aeroport pot fi modificate de către compania aeriană până la data emiterii biletelor, independent 
de voința agenției, în situația impunerii acestui lucru; 
• Exact Travel Club este marcă a agenției Exact Tours; 

 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/

