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SRI LANKA 
2-dniowy program objazdowy 

           
1 Dzień  KOLOMBO – KANDY 
Przylot do Kolombo, spotkanie na lotnisku z przewodnikiem kontrahenta, przejazd do Kandy. 
 
Zakwaterowanie w Hotelu 4*. 
 
Zwiedzanie Kandy, miasta dawnej stolicy  Sri Lanki o szczególnym niepowtarzalnym lokalnym klimacie. Miasto legend i 
tradycji, sztuki i rzemiosła artystycznego. Przejazd wokół jeziora Kandy. Zwiedzanie najważniejszej buddyjskiej świątyni - 
Świątyni Zęba (Dalada Maligawa) z najświętszym przedmiotem buddyzmu, relikwią Zęba. 
 
Wieczorem udział w pokazie tradycyjnych tańców Sri Lanki. 
 
 

 
 
2 Dzień  KANDY - SIGIRIYA – DAMBULLA - PASSIKUDAH 
Po śniadaniu przejazd do Sigiriya. Na wznoszącej się na wysokość 200 metrów skale król Kashyapa panujący w latach 477-
495 zbudował twierdzę otoczoną murem obronnym, fosą i ogrodami. Imponująca budowla na Lwiej Skale kiedyś wśród 
mieszkańców budziła grozę. Dziś Sigiriya (znajdująca się na liście światowego dziedzictwa UNESCO) zadziwia zwiedzających 
chociaż  po twierdzy pozostały tylko ruiny. Światowej sławy freski zdobiące skałę (w 
tzw. skalnej kieszeni) przetrwały do dziś. Możemy je zobaczyć udając się na szczyt  
góry krętymi schodami. Trochę męczącą wspinaczkę wynagrodzi fantastyczny 
widok.  
Dalej przejazd do Dambulli, zwiedzanie  najbardziej imponującej, otoczonej 
największą czcią buddyjskiej świątyni  utworzonej  w I w p.n.e. przez  króla 
Walamgambahu. Świątynia złożona jest z pięciu jaskiń, których  sufity i ściany 
pokryte są malowidłami z wizerunkiem Wisznu i historią buddyzmu. W grotach 
umieszczonych zostało 150 posągów Buddy, z których największy 14 – metrowej 
długości  ustawiony w pierwszej pieczarze wyrzeźbiony jest w jednolitej skale. W 
kompleksie jaskiń znajduje się wiele rzeźb religijnych  i świeckich. To tajemnicze 
miejsce prowokuje do chwili refleksji.  
 
Przejazd do wybranego hotelu na wschodnim wybrzeżu. 
 
Wypoczynek na plaży dowolną ilość dni. 
 

 
Cena za program: od 275 USD / os. 
 
Cena zawiera: 
- 1 nocleg z kolacją i śniadaniem, 
- indywidualne zwiedzanie z przewodnikiem z jęz. Angielskim, 
- bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, 
- transport klimatyzowanym samochodem. 
 
 
CENA tylko przy zakupie pakietu hotelowego na wschodnim wybrzeżu, zależy od terminu wyjazdu i ilości osób. 
 
Za dopłatą oferujemy przewodnika z jęz. Polskim. 
 
Powyższy program jest naszą propozycją… Może być wydłużony zgodnie z życzeniem i zainteresowaniami Klienta. 
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