
Sri Lanka 
Opció extensió a Maldives  

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: BARCELONA – 
COLOMBO – BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats privats aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de nou nits en hotels previstos 
o similars. 
•Pensió completa (sense begudes). 

•Visites i excursions segons programa 
en transport amb aire condicionat. 
•Entrades als monuments segons 
itinerari. 
•Una ruta safari al PN de Yala. 

•Guia acompanyant local de parla 
espanyola durant tot el viatge. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 20 
persones.  
•Assegurança de cancel·lació i 
assistència en viatge (cia. CASER 
Asistencia y cancelación COVID 2021).   
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines guies i xofers. 

•Maleters aeroports i allotjaments. 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat.  

 
 

Del 3 al 14 de juliol 2022 

3 juliol BARCELONA – COLOMBO 
Vol regular amb destí Colombo, via una ciutat 
europea. Nit a bord. 
 
4 juliol COLOMBO – SIGIRIYA (160 km – 3 
½ hores) 
Arribada i trobada amb el guia de parla 
espanyola. Trasllat per carretera cap a Sigiriya 
parant a Kurunagala. Arribada i acomodació a 
l’HOTEL CINNAMON LODGE (4*) o similar. 
Dinar. A la tarda, es realitzarà un safari amb 
elefants, un passeig amb carro tirat per bous, 
un passeig en barca i en tuk-tuk. Sopar i 
allotjament. 
 
5 juliol SIGIRIYA (Anuradhapura i Aukana) 
Esmorzar. Sortida per realitzar l’excursió de dia 
complet a Anuradhapura i Aukana. 
Anuradhapura, és la ciutat més sagrada de l’illa 
ja que disposa l’Arbre Sagrat Bo sota el que es 
va assentar Buda a l’Índia i a més a més té les 
dagobes més grans del país. Dinar. A la tarda, 
visita d’Aukana, on es troba una gran estàtua de 
Buda de peu. Sopar i allotjament. 
 
6 juliol SIGIRIYA – POLONNARUWA (46 km 
– 1 ½ hora) - DAMBULLA 
Esmorzar. Visita a la gran roca-fortalesa de 
Sigiriya és un complex de gran riquesa 
arqueològica declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Cap a mig matí assistiran a la 
cerimònia budista. Dinar. A la tarda, realitzaran 
l’excursió a Polonnaruwa, capital medieval del 
país. Declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Destaca el conjunt escultòric de: 
Budes de Gal Vihara, tres grans budes esculpits 
a la roca. Acomodació a l’HOTEL GREEN 
PARADISE (4*) o similar. Sopar i allotjament. 
 
7 juliol DAMBULLA – KANDY (86 km) 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a Kandy. 
En ruta visita del Temple de la Roca de 
Dambulla i el Jardí de Especies de Matale on 
gaudiran d’un relaxant massatge ayuverda de 
cap i espatlles, una demostració de cuina i de 
plantes medicinals ayurvedes. Dinar. 
Continuació amb la visita del Temple de la Roca, 
excavat en cinc coves al segle I aC i on hi ha 
150 estàtues i nombroses pintures. Fou declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 
1991. Arribada a Kandy. Acomodació a l’HOTEL 
CINNAMON CITADEL (4*) o similar. Kandy, 
capital cultural del país destaca per la seva 
bellesa i per ser el cor del budisme. Fou 
declarada com Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO l’any 1988.  Sopar i allotjament. 

#VALLESCLUB 

8 juliol KANDY 
Esmorzar. Visita del Jardí Botànic de 
Peradeniya destaca la Casa de l’Orquídia, el 
hivernacle de falgueres i el jardí d’espècies.  En 
ruta, visita del Orfenat d’Elefants de Pinnawela. 
Dinar. Per la tarda, visita a la factoria de Batik i 
al Museu de Gemas de Kandy. Sopar i 
allotjament. 
 
9 juliol KANDY – NUWARA ELIYA (78 km/ 2 
½ hores) 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a Nuwara 
Eliya. Ruta panoràmica espectacular amb un 
paisatge idíl·lic entre plantacions de te, salts 
d’aigua i prats verds. Visita d’una fàbrica de te i 
parada a les cascades Ramboda. Dinar. 
Continuació cap a Nuwara Eliya, rodejada 
d’esplèndida natura, muntanyes, valls, cascades 
i plantacions de te. Acomodació a l’HOTEL 
GRAND NUWARA ELIYA (4*) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 
10 juliol NUWARA ELIYA – ELLA – YALA 
(170 km) 
Esmorzar. Sortida cap a Yala via Ella Gap. 
Recorregut a peu. Dinar. Continuació cap a 
Yala. Acomodació a l’HOTEL CINNAMON WILD 
JUNGLE (4*) o similar. Sopar i allotjament. 
 
11 juliol PN YALA – GALLE – AHANGHAMA 
(180 km) 
Sortida a primera hora. Esmorzar tipus pic nic 
en ruta. Arribada a l’entrada del parc on 
realitzaran un safari en tot terreny. Aquest parc 
és un dels més grans del país i el més visitat per 
la seva fauna. Sortida cap a Galle i visita 
d’aquesta antiga i encantadora ciutat colonial, 
Patrimoni mundial de la UNESCO.  Dinar. Per la 
tarda, sortida cap a Ahangama. Arribada i 
trasllat a l’HOTEL SHINAGAWA (4*) o similar. 
Sopar i allotjament. 
 
12 juliol AHANGHAMA – COLOMBO (180 km) 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a 
Colombo. Arribada i dinar. Continuació amb la 
visita panoràmica de Colombo. Trasllat a 
l’HOTEL KINGBURY (4*) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 
13 juliol COLOMBO – EUROPA – BARCELONA 
Esmorzar. Dia lliure. Trasllat a l’aeroport. Vol 
regular amb destí Barcelona, via una ciutat 
europea. Nit a bord. 
 
14 juliol BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble        2.750 € 
Suplement individual 580 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
10 de març per un mínim de 20 
persones, qualsevol alteració en la 
tarifa aèria, canvi de divisa, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117   08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

OPCIONAL EXTENSIÓ A LES MALDIVES 


