Sri Lanka – Sylwester na plażach Cejlonu

Trasa: Kolombo – Galle – przylądek Dondra – Mirissa – PN Sinharadża (fakultatywnie) – PN Bundala –
Tissamaharama – PN Yala West – Kataragama – Kirinda – Hikkaduwa – lasy namorzynowe – Kolombo
12 dni: 27 grudnia 2021 – 7 stycznia 2022
Cena: 2.600 zł + 750 USD + bilet lotniczy
Uwaga! Wyjazd można skrócić lub wydłużyć na indywidualne życzenie.

ATUTY WYJAZDU:
- podróż w małej grupie do 13 osób – wspólne posiłki i wieczory
- safari w parkach narodowych Bundala i Yala West
- obserwacje żyjących na wolności dzikich zwierząt: słoni, waranów, jeleni i wielu innych
- dla chętnych wycieczka fakultatywna do Parku Narodowego Sinharadża (lista UNESCO), gdzie 60%
drzew to endemity
- zwiedzanie starego fortu w Galle (lista UNESCO)
- podróż na całej trasie wynajętym minivanem lub busem
- noclegi w pokojach 2-3-osobowych z łazienkami, bez dopłat dla singli.
AUTOR PROGRAMU: Jarosław Poniewiera

Zapraszamy na wyprawę, której celem jest relaks i odpoczynek połączony ze zwiedzaniem
południowego wybrzeża Sri Lanki, a także stolicy kraju – Kolombo. Na trasie wyjazdu znajdują się 2
pełne dzikich zwierząt parki narodowe (Yala West i Bundala), ośrodek pomocy dla żółwi morskich, a
dla chętnych dodatkowo, chroniący las deszczowy Park Narodowy Sinharadża (lista UNESCO) oraz
nurkowanie na rafach koralowych. Zobaczymy całe południowe wybrzeże wyspy z pięknymi piaszczystymi
plażami. Będziemy pływać w oceanie, degustować świeże ryby i owoce morza w połączeniu z białym
winem. Wieczór sylwestrowy spędzimy bawiąc się i pijąc szampana na plaży w Mirissie. W porównaniu do
wszystkich innych wyjazdów Klubu Laurazja podczas tego wyjazdu będzie dużo czasu wolnego.

PRZELOT Z POLSKI NA SRI LANKĘ. ZWIEDZANIE STOLICY.
27-28 grudnia Przelot z Warszawy do Kolombo przez jeden z portów lotniczych Europy lub Azji.
Zakwaterowanie w hotelu w pobliżu plaży na obrzeżach stolicy. Odpoczynek, spacer nad Oceanem
Indyjskim i aklimatyzacja. Poznamy historię wyspy oraz dowiemy się, jak powstało i kształtowało się
ogromne bogactwo kulturowe wyspy.
29 grudnia Zwiedzanie Kolombo. Spacer nad Oceanem Indyjskim po promenadzie Galle Face Green i
wizyta w Parku Viharamahadewi (dawniej Park Wiktorii). Zobaczymy buddyjską świątynię Seema Malaka,
hinduistyczną świątynię Gangaramaja, meczety w dzielnicy Pettah i historyczną dzielnicę fortową. Będzie
okazja do zrobienia zakupów i zjedzenia posiłku w dobrej restauracji. Nocleg w Kolombo.

WYBRZEŻE OCEANU INDYJSKIEGO
30 grudnia Rano przejazd z Kolombo na Wybrzeże – najpierw do ośrodka ochrony żółwi morskich, z
ochrony których wyspa słynie. Następnie podróż do Galle – najważniejszego miasta na południowym
wybrzeżu. Zobaczymy tam wielki, stary fort holenderski (lista UNESCO) z licznymi budowlami z czasów
kolonialnych. Atmosfera Galle jest unikalna, a spacer po murach fortu i nocleg w jego obrębie na pewno
pobudzi wyobraźnię i przeniesie nas w czasy dawnych Wielkich Odkryć. Nocleg w Galle lub w jednym z
kurortów w okolicy.

31 grudnia Wycieczka przylądek Dondra – najdalej na południe wysunięty punkt Sri Lanki. Następnie
przejazd do kurortu Mirissa. Czas wolny na odpoczynek i przygotowania do nocnych uroczystości. Noc
sylwestrową planujemy spędzić w pubach na plaży nad Oceanem Indyjskim, gdzie przywitamy Nowy Rok
AD 2022.
1-2 stycznia W noworoczny weekend odpoczynek i relaks na pięknej, piaszczystej plaży w Mirissie.
Czekają nas kąpiele w ciepłym oceanie oraz degustacja ryb i owoców morza. Wycieczka do miejscowości
Ahangama, która słynie z rybaków łowiących z wbitych w dno oceanu tyczek. Dla chętnych dodatkowe
wycieczki fakultatywne: statkiem na obserwację wielorybów, albo do Parku Narodowego Sinharadża
(Sinharaja NP), który chroni unikalny kompleks lasów deszczowych, będący ostoją wielu lankijskich
endemitów (lista UNESCO). Koszty dodatkowych wycieczek są zależne od ilości uczestników i wynoszą od
ok. 40 do ok. 80 USD od osoby).
3 stycznia Pożegnanie Mirissy i przejazd do Parku Narodowego Bundala na wybrzeżu, gdzie
spróbujemy zobaczyć dzikie słonie, wiwery, krokodyle i liczne gatunki ptaków. Nocleg w miejscowości
Tissamaharama.
4 stycznia Wcześnie rano wycieczka dżipami po najsłynniejszym na Sri Lance Parku Narodowym Yala
West. Jeśli szczęście nam dopisze, to zobaczymy lamparty, słonie, niedźwiedzie wargacze, małpy, jelenie
oraz mnóstwo gadów i ptaków. Następnie wizyta w Kataragamie – ważnym świętym mieście buddystów,
hinduistów i muzułmanów. Popołudniu wizyta na plaży w miejscowości Kirinda. Nocleg w Tissamaharama.
5-6 stycznia Przejazd do lasów namorzynowych na zachodnim wybrzeżu i rejs łodzią po wyspach. Nocleg
w rejonie Hikkaduwy. Dla chętnych możliwość nurkowania z maską i rurką na rafach koralowych. Późnym
popołudniem 6 stycznia wyjazd na lotnisko. W nocy wylot do Polski – przelot przez jeden z portów
lotniczych Europy lub Azji.
7 stycznia Powrót do Warszawy.
Uwaga! Informujemy, że ze względu na COVID-19 planowany program wyjazdu może ulec
zmianie.
Świadczenia. Umowa obejmuje: koszty złotówkowe – ubezpieczenie NNW + KL z rozszerzeniem
„pandemia”; gwarancje zwrotu wszystkich wpłaconych pieniędzy w razie zachorowania do 24 godzin przed
wyjazdem na COVID19 lub inną chorobę; opiekę doświadczonego pilota; koszty organizacyjne w Polsce;
podatki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy COVID19; podatek VAT; koszty
walutowe – wszystkie przejazdy podczas wyprawy (wynajęte samochody, riksze itp.); noclegi (hotele klasy
turystycznej – pokoje 2-3 os. z łazienkami i klimatyzacją); koszty organizacyjne podczas wyprawy. Umowa
i opłaty walutowe nie obejmują: przelotu na Sri Lankę; wizy lankijskiej (ok. 40 USD); wyżywienia (ok.
15 USD na dzień); biletów wstępu (ok. 70 USD); kosztów wycieczek fakultatywnych (na obserwację
wielorybów – ok. 50 USD, do Parku Narodowego Sinharadża – w zależności od ilości chętnych ok. 50-100
USD); kosztów obowiązkowych testów na COVID19 wymaganych przez linie lotnicze lub władze Sri Lanki,
jeżeli takowe będę obowiązywać w czasie wyprawy.

