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Σαν ένα δάκρυ που βγαίνει από το νοτιοανατολικό άκρο της Ινδικής χερσονήσου είναι η Σρι Λάνκα. Εδώ, ιστορία και μύθος 
πάνε μαζί. Χρυσές ακτογραμμές, καταπράσινα βουνά, ζούγκλες, εθνικά πάρκα, φυτείες τσαγιού, ερείπια αρχαίων πολιτι-
σμών, βουδιστικοί ναοί, μοναδικές γιορτές με τους στολισμένους ελέφαντες, κοκκοφοίνικες, μπαχαρικά, καουτσούκ, καφές, 
πολύτιμοι λίθοι και προπάντων άνθρωποι καλοσυνάτοι. Ένας κρυμμένος παράδεισος που παραμένει ακόμα παρθένος και 
προσφέρει τα πάντα. Ένας ιδανικός εξωτικός προορισμός, που θα σας αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις.



1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΚΟΛΟΜΠΟ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιά-
μεσου σταθμού. Διανυκτέρευση στο αεροσκάφος. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΟΜΠΟ -  ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ – ΧΑΜΠΑ-
ΡΑΝΑ  
Άφιξη στο Κολόμπο και αναχώρηση για την Χαμπαρά-
να. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τις σπηλιές της Ντα-
μπόυλα που στέγασαν για ένα μεγάλο διάστημα τον 
εξόριστο βασιλιά Βαλαγκάμπα κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα. 
Όταν επανάκτησε τον θρόνο του, έχτισε εδώ τον υπέ-
ροχο αυτό ναό, τον οποίο και δώρισε στους Βουδιστές 
μοναχούς. Πρόκειται για ένα μοναδικό σύμπλεγμα 5 
σπηλαίων με έκταση μεγαλύτερη από 2000 τετραγω-
νικά μέτρα, καλυμμένο με υπέροχες τοιχογραφίες, στις 
οποίες απεικονίζονται στιγμές από τη ζωή του Βούδα. 
Τα σπήλαια κοσμούνται επίσης από 157 αγάλματα 
του Βούδα διαφόρων μεγεθών και στάσεων, από τα 
οποία ξεχωρίζει μια κολοσσιαία μορφή του μήκους 15 
μέτρων. Τη σημαντικότητα και μοναδικότητα του μνη-
μείου επιβεβαιώνει το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται 
στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Συ-
νεχίζουμε για την Χαμπαράνα. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΜΠΑΡΑΝΑ – ΠΟΛΟΝΑΡΟΥΑ –  
ΜΙΝΕΡΙΓΙΑ – ΧΑΜΠΑΡΑΝΑ
Αναχώρηση, μετά το πρωινό, για την Πολοναρούα για 
να επισκεφτούμε την αρχαία πόλη. Η Πολοναρούα,  
είναι η δεύτερη παλαιότερη πόλη της Σρι Λάνκα, χτι-
σμένη μεταξύ 11ου και 13ου αι., η οποία περιλαμβάνε-
ται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 
Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα ερείπια 
του παλατιού, την Αίθουσα Ακροάσεων και το βασιλικό 
λουτρό. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται το Gal Viharaya με 
τα 4 υπέροχα αγάλματα που αναπαριστούν τον Βού-
δα σε όρθια, καθιστή και ξαπλωμένη στάση. Ο χώρος 
θα μας καταπλήξει. Δεν θα παραλείψουμε βεβαίως να 
επισκεφθούμε τους εκπληκτικούς Ναούς, όπου φυλασ-
σόταν το ιερό λείψανο του Δοντιού του Βούδα, πριν 
αυτό μεταφερθεί στην Κάντυ, καθώς και τα ερείπια του 
μοναστηριού.
Στη συνέχεια θα επιδοθούμε σε ένα σαφάρι με  jeep 
4x4 στο Εθνικό Πάρκο Minneriya, για να έρθουμε σε 
επαφή με την άγρια ζούγκλα της Σρι Λάνκα. Αναζητού-
με ελέφαντες και άλλα ζώα και πουλιά στο φυσικό τους 
περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Χα-
μπαράνα. Διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΜΠΑΡΑΝΑ – ΣΙΓΚΙΡΙΓΙΑ – ΜΑΤΑΛΕ 
– ΚΑΝΤΥ
Πρωινό και αναχώρηση για την Κάντυ. Κατά την δι-
αδρομή θα επισκεφτούμε τον περίφημο βράχο της 
Σιγκιρίγια, ύψους 250 μέτρων. Πρόκειται για ένα εκ-
πληκτικό πέτρινο φρούριο που αποτυπώνει τη δημι-
ουργία της φύσης εναρμονισμένη με τις ανθρώπινες 
κατασκευαστικές δυνατότητες. Χτίστηκε το 477 μ.Χ. 
από τον βασιλιά Kasyapa. Είναι γνωστό και σαν το 

“φρούριο-λιοντάρι”, λόγω του τεράστιου λιονταριού 
ύψους περίπου 3 m που φύλαγε την είσοδό του. Σήμε-
ρα σώζονται μόνο οι πατούσες του λιονταριού αυτού. 
Το φρούριο υπήρξε μία από τις πιο όμορφες ακροπό-
λεις. Στην κορυφή του βράχου βρίσκονται τα θεμέλια 
ενός τεράστιου παλατιού με τους ξακουστούς υδρόβι-
ους κήπους και τη βασιλική πισίνα. Ωστόσο, το μεγα-
λύτερο αξιοθέατο του βράχου είναι οι νωπογραφίες με 
τις γυμνόστηθες κοπέλες, τις “Παρθένες της Σιγκιρί-
για”, οι οποίες χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα. Η 
τεχνοτροπία τους είναι εντυπωσιακή, καθώς είναι ζω-
γραφισμένες με γήινες χρωστικές πάνω σε ασβεστο-
κονίαμα. Βρίσκονται σε μια προφυλαγμένη εσοχή του 
βράχου, προσβάσιμη από μια σπειροειδή σκάλα. Στη 
συνέχεια και κατά τη διαδρομή μας προς την Κάντυ 
θα σταματήσουμε στο Μάταλε, όπου θα επισκεφθού-
με ένα φυτώριο-κήπο μπαχαρικών. Τα μπαχαρικά, που 
για αιώνες υπήρξαν από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα 
είδη της Σρι Λάνκα, εκτός από τη μαγειρική, χρησιμο-
ποιούνται επίσης για την παρασκευή φαρμάκων και 
καλλυντικών. Συνεχίζουμε για την όμορφη, καταπρά-
σινη Κάντυ.Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΛΕΦΑ-
ΝΤΩΝ – ΚΑΝΤΥ
Πρωινή αναχώρηση για την Πινναβέλα για να δούμε 
το ορφανοτροφείο των ελεφάντων, το οποίο ιδρύθηκε 
το 1975. Κτισμένο κοντά σε ένα ποτάμι, στεγάζει και 
φροντίζει τα άρρωστα και τραυματισμένα αυτά ζώα. 
Εκεί βρίσκονται περίπου 70 ελέφαντες, πολλοί από 
τους οποίους βρέθηκαν τραυματισμένοι και εγκαταλε-
λειμμένοι. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την Χαντά-
να για να δούμε το κτήμα τσαγιού, το εργοστάσιο και 
το μουσείο. Επιστροφή στην Κάντυ. Διανυκτέρευση. 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ (Βοτανικοί Κήποι) – ΚΟΛΟΜΠΟ
Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα επισκεφθούμε τους 
βοτανικούς κήπους Περαντενίγια (Peradeniya), που 
αρχικά φυτεύτηκαν προς τέρψιν ενός βασιλιά και στη 
συνέχεια επεκτάθηκαν από τους Βρετανούς. Στα 147 
εκτάρια της έκτασής τους συναντά κανείς εκπληκτικές 
ποικιλίες φυτών, λουλουδιών και δέντρων. Στην συνέ-
χεια αναχωρούμε για το Κολόμπο. Τακτοποίηση και δι-
ανυκτέρευση.

7η-8η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΟΜΠΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο προκειμένου να 
επιβιβαστούμε στην πτήση της επιστροφής. Άφιξη την 
8η μέρα.

Προτεινόμενο πρόγραμμα



Πόλη Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο 
σε δίκλινο Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο 

σε δίκλινο Περίοδος

Χαμπαρανα Amaya Lake 
Hotel 4*

€880
€780

Cinnamon 
Lodge 5*

€920
€890

01.02-29.02.20
01.03-30.04.20Κάντυ Amaya Hills 

Hotel 4*
Grand Kandyan 

Hotel 5*

Κολόμπο Wonder 
Hotel 4*

Cinnamon Lake 
Side Hotel 5*

5 διανυκτερεύσεις 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•   Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Turkish  
•   Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*& 5* 
•   Ημιδιατροφή καθημερινά
•   Μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, επισκέψεις, είσοδοι 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
•   Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
•   Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus 

Travel

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•   Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας κλπ., τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 
Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας 
αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος 
ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω 
ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο 
εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, 
απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 
ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια 
προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα 
κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, 
το ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των 
καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων:   €390

•   Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Βίζα εισόδου πληρωτέα με 
την άφιξη 50€

8 ημέρες 


