
  

                    

ΣΣρριι  ΛΛάάννκκαα  --  ΜΜααλλδδίίββεεςς        
    

ΚΚοολλόόµµπποο,,  ΝΝττααµµπποούύλλαα,,  ΠΠιιννννααββάάλλαα//ΟΟρρφφααννοοττρροοφφεείίοο  ΕΕλλεεφφάάννττωωνν,,  

ΣΣιιγγκκιιρρίίγγιιαα,,  ΠΠοολλοοννααρροούύαα,,  ΜΜάάττααλλεε,,  ΚΚάάννττυυ,,  ΦΦυυττεείίεεςς  ττσσααγγιιοούύ,,  

ΝΝοουυββάάρραα  ΕΕλλίίγγιιαα,,  ΘΘεεααµµααττιικκήή  δδιιααδδρροοµµήή  µµεε  ττρρααίίννοο,,  ΈΈλλλλαα,,  ΕΕθθννιικκόό  

ΠΠάάρρκκοο  ΓΓυυάάλλαα,,  ΓΓκκάάλλλλεε  

  
Η Σρι Λάνκα, το "δάκρυ της Ασίας", είναι ένα νησί που βρίσκεται νοτιανατολικά της Ινδίας και 

που µέχρι το 1972 ονοµαζόταν Κεϋλάνη. Το ευλογηµένο αυτό νησί είναι ένας µυστηριακός, 

µαγευτικός προορισµός που συνεπαίρνει κάθε ταξιδιώτη. Μια χώρα απαράµιλλης οµορφιάς 

µε πυκνή τροπική βλάστηση. Τα εθνικά πάρκα, οι φυτείες τσαγιού και µπαχαρικών, οι 

παραλίες µε τους κοκκοφοίνικες, οι επιβλητικοί ναοί, οι µύθοι, οι παραδόσεις χιλιάδων ετών, 

οι γεύσεις, το καταπληκτικό φαγητό και πάνω απ’ όλα οι χαµογελαστοί, ευγενικοί και 

φιλόξενοι κάτοικοί της, συνθέτουν έναν τόπο παραδεισένιο!    

1133  µµέέρρεεςς  



 

ΟΟιι  ΚΚααλλύύττεερρεεςς  ΣΣττιιγγμμέέςς  μμααςς  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττιιςς  σσππηηλλιιέέςς  ττηηςς  ΝΝττααμμπποούύλλαα,,  μμννηημμεείίοο  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  ττηηςς  UUNNEESSCCOO  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΟΟρρφφααννοοττρροοφφεείίοο  ΕΕλλεεφφάάννττωωνν  σσττηηνν  ΠΠιιννννααββάάλλαα  
  

� ΆΆννοοδδοοςς  σσττοονν  ΒΒρράάχχοο  ττηηςς  ΣΣιιγγκκιιρρίίγγιιαα,,  ττοο  εεκκππλληηκκττιικκόό  ππέέττρριιννοο  ""φφρροούύρριιοο--λλιιοοννττάάρριι"",,  μμννηημμεείίοο  

ππααγγκκόόσσμμιιααςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  ττηηςς  UUNNEESSCCOO 
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοουυςς  ββαασσιιλλιικκοούύςς  ββοοττααννιικκοούύςς  κκήήπποουυςς  ΠΠεερρααννττεεννίίγγιιαα  μμεε  ττιιςς  ππααννέέμμοορρφφεεςς  

πποοιικκιιλλίίεεςς  λλοουυλλοουυδδιιώώνν  κκααιι  δδέέννττρρωωνν  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσεε  κκήήπποο  μμππααχχααρριικκώώνν,,  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  ηη  ΚΚεεϋϋλλάάννηη  ήήτταανν  κκααιι  εείίννααιι  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  γγννωωσσττήή  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ννααόό  ττοουυ  ΔΔοοννττιιοούύ  ττοουυ  ΒΒοούύδδαα  σσττηηνν  ΚΚάάννττυυ,,  ιιεερρόό  ππρροοσσκκύύννηημμαα  ττωωνν  ααππααννττααχχοούύ  

ΒΒοουυδδιισσττώώνν  
  

��  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  σσόόοουυ  σσττηηνν  ΚΚάάννττυυ,,  γγιιαα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  αακκόόμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ττηηνν  ππλλοούύσσιιαα  κκααιι  

ζζωωννττααννήή  κκοουυλλττοούύρραα  ααυυττοούύ  ττοουυ  ττόόπποουυ  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  μμεεσσααιιωωννιικκήή  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ΠΠοολλοοννααρροούύαα,,  ηη  οοπποοίίαα  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  σστταα  

μμννηημμεείίαα  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  ττηηςς  UUNNEESSCCOO  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσεε  φφυυττεείίαα  κκααιι  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ττσσααγγιιοούύ,,  γγιιαα  νναα  μμάάθθοουυμμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααιι  ττοονν  ττρρόόπποο  

ππααρραασσκκεευυήήςς  ττοουυ  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  δδιιάάσσηημμοουυ  CCeeyylloonn  tteeaa  
  

��  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ΝΝοουυββάάρραα  ΕΕλλίίγγιιαα,, ττηηνν  ααγγααππηημμέέννηη  ππόόλληη  ττωωνν  ΒΒρρεεττααννώώνν  ααπποοιικκιιοοκκρρααττώώνν  
  

��  ΘΘεεααμμααττιικκήή  δδιιααδδρροομμήή  μμεε  ττρρααίίννοο  ππρροοςς  ττηηνν  ΈΈλλλλαα  μμέέσσαα  ααππόό  κκααττααππρράάσσιιννεεςς  κκοοιιλλάάδδεεςς,,  

δδαασσωωμμέέννοουυςς  λλόόφφοουυςς,,  πποολλυυάάρριιθθμμοουυςς  κκααττααρρρράάκκττεεςς,,  φφυυττεείίεεςς  ττσσααγγιιοούύ  κκααιι  γγυυννααίίκκεεςς  μμεε  

πποολλύύχχρρωωμμαα  σσάάρριι  
  

��  ΣΣααφφάάρριι  σσττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΓΓυυάάλλαα    
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  κκααιι  δδιιααμμοοννήή  σσττηηνν  ππααννέέμμοορρφφηη  ααπποοιικκιιαακκήή  ππόόλληη  ΓΓκκάάλλλλεε  
  

��  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  κκααιι  δδιιααμμοοννήή  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΣΣρριι  ΛΛάάννκκαα,,  ττοο  ΚΚοολλόόμμπποο    
  

� 33  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  PPaarraaddiissee  IIssllaanndd  σσεε  BBeeaacchh  VViillllaa  ((δδωωμμάάττιιοο  SSuuppeerriioorr  BBeeaacchh  

BBuunnggaallooww))  σσττιιςς  ΜΜααλλδδίίββεεςς//ΝΝηησσίί  ΛΛααννκκααφφιιννόόλλοουυ  ((LLaannkkaannffiinnoollhhuu)) 
  

��  ΗΗμμιιδδιιααττρροοφφήή    
  

��  ΈΈμμππεειιρροοςς  ΈΈλλλληηννααςς  ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  

  



 

1η µέρα: Αθήνα - Κολόµπο    
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου 
σταθµού για την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόµπο.  
 

2η µέρα: Κολόµπο - Πινναβάλα/Ορφανοτροφείο 
Ελεφάντων - Νταµπούλα     
Άφιξη στο Κολόµπο και άµεση αναχώρηση για την 
Πινναβάλα (Pinnawala) όπου θα επισκεφθούµε το 
ορφανοτροφείο των ελεφάντων, στο οποίο το 
εξειδικευµένο προσωπικό φροντίζει και περιθάλπει 
εγκαταλελειµµένους και τραυµατισµένους ελέφαντες. 
Συνεχίζουµε για την Νταµπούλα. Φθάνοντας, θα 
επισκεφθούµε τις περίφηµες σπηλιές της, που αποτελούν 
µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Πρόκειται 
για ένα µοναδικό σύµπλεγµα πέντε σπηλαίων µε έκταση 
µεγαλύτερη από 2.000 τετραγωνικά µέτρα, καλυµµένα µε 
υπέροχες τοιχογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται στιγµές 
από τη ζωή του Βούδα. Τα σπήλαια φιλοξενούν επίσης 
περί τα 150 αγάλµατα του Βούδα διαφόρων µεγεθών και 
στάσεων, από τα οποία ξεχωρίζει µια κολοσσιαία µορφή 
του, µήκους 14 µέτρων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  



 
3η µέρα: Νταµπούλα - Σιγκιρίγια - Πολοναρούα - Μάταλε, Κήπος µπαχαρικών - Κάντυ     
Πρωινή αναχώρηση για Σιγκιρίγια. Φθάνοντας, θα 
ανεβούµε στον περίφηµο "Βράχο της Σιγκιρίγια", που 
αποτελεί µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς της 
UNESCO. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό πέτρινο 
φρούριο ύψους 250 µέτρων, που κατασκευάστηκε το 
477 µ.Χ. και είναι γνωστό σαν "φρούριο-λιοντάρι". 
Στην κορυφή του βράχου µε τα πολυεπίπεδα 
πλατώµατα βρίσκονται τα θεµέλια ενός τεράστιου 
παλατιού µε βασιλική πισίνα, λιµνούλες και κήπους 
που αρδεύονταν µε ένα ευφυές υδραυλικό σύστηµα - 
ένα κολοσσιαίο αριστούργηµα του µεγάλου βασιλιά 
Κασυάπα. Το σηµαντικότερο όµως αξιοθέατο του 
βράχου αυτού είναι οι εντυπωσιακές νωπογραφίες µε 
τις γυµνόστηθες κοπέλες, τις "Παρθένες της 
Σιγκιρίγια", ζωγραφισµένες µε γήινα χρώµατα πάνω 
σε ασβεστοκονίαµα. Μετά  την επίσκεψή µας θα 
αναχωρήσουµε για την µεσαιωνική πρωτεύουσα 
Πολοναρούα, η οποία επίσης περιλαµβάνεται στα 
µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Εδώ 
θα θαυµάσουµε τα ερείπια του παλατιού, την 
Αίθουσα Ακροάσεων, το βασιλικό λουτρό, το Gal 
Viharaya µε τα 4 υπέροχα αγάλµατα του Βούδα σε 
όρθια, καθιστή και ξαπλωµένη στάση, τον ναό που 
φυλάσσονταν το ιερό λείψανο του δοντιού του 
Βούδα (πριν µεταφερθεί στην Κάντυ) και τα ερείπια 
του µοναστηριού. Συνεχίζουµε για την Κάντυ, τη 
δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Σρι Λάνκα. Στη 
διαδροµή µας θα σταµατήσουµε στο Μάταλε και θα 
επισκεφθούµε έναν κήπο µπαχαρικών, για τα οποία η 
Κεϋλάνη ήταν και συνεχίζει µέχρι σήµερα να είναι 
παγκοσµίως γνωστή. Συνεχίζουµε για την 
πανέµορφη ιερή πόλη Κάντυ, την τελευταία  
πρωτεύουσα των βασιλέων της Κεϋλάνης πριν ο 
έλεγχος της χώρας περιέλθει στα χέρια των 
Βρετανών, το 1815. Η Κάντυ, το στολίδι της κεντρικής 
Κεϋλάνης, είναι µια πόλη γεµάτη θρύλους και παραδόσεις. Περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και στο 
κέντρο της βρίσκεται µια τεχνητή λίµνη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 



4η µέρα: Κάντυ ~ Ξενάγηση, Βοτανικοί Κήποι, Σόου     
Σήµερα το πρωί θα επισκεφθούµε τους βασιλικούς 
βοτανικούς κήπους Περαντενίγια (Peradeniya), που 
βρίσκονται σε περίπου 6 χιλιόµετρα από την Κάντυ. 
Περπατώντας µέσα στους εκπληκτικά διαµορφωµένους 
χώρους τους θα δούµε πανέµορφες ποικιλίες λουλουδιών 
και δέντρων όχι µόνο από τη Σρι Λάνκα, αλλά και από 
γειτονικές χώρες (Ινδία, Βιρµανία, Ιαπωνία, Ιάβα κλπ.). 
Επιστροφή στην πόλη και βόλτα µε το αυτοκίνητο 
περιµετρικά της λίµνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το 
παζάρι µε τις πολυάριθµες χειροποίητες κατασκευές, 
καθώς και τον ναό στον οποίο φυλάσσεται σε 
χρυσοποίκιλτη θήκη το ιερό κειµήλιο του ∆οντιού του 
Βούδα - ιερό προσκύνηµα των απανταχού Βουδιστών. Ο 
ναός βρίσκεται στο συγκρότηµα του παλατιού του πάλαι 
ποτέ βασιλείου της Κάντυ και αποτελεί µνηµείο 
παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Οι τελετές 
λαµβάνουν χώρα τρεις φορές την ηµέρα: την αυγή, το 
µεσηµέρι και το βράδυ. Κάθε Τετάρτη γίνεται ένα 
συµβολικό µπάνιο του κειµηλίου µε ένα φυτικό παρασκεύασµα φτιαγµένο από αρωµατισµένο νερό και 
ευωδιαστά λουλούδια, το οποίο στη συνέχεια διανέµεται µεταξύ των παρισταµένων, καθότι θεωρείται ότι έχει 
θεραπευτικές ιδιότητες. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε ένα πολιτιστικό σόου µε µουσική και χορούς, για να 
γνωρίσουµε ακόµα περισσότερο την πλούσια και ζωντανή κουλτούρα αυτού του τόπου.  
   

 

 
5η µέρα: Κάντυ - Φυτείες τσαγιού - Νουβάρα Ελίγια   
Πρωινή αναχώρηση για τη Νουβάρα Ελίγια, µε ενδιάµεση στάση σε φυτεία και σε εργοστάσιο τσαγιού, όπου θα 
έχουµε την ευκαιρία να µάθουµε τη διαδικασία και τον τρόπο παρασκευής του παγκοσµίως διάσηµου Ceylon 
tea (τσάι Κεϋλάνης). Η τοπική οικονοµία στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές του, µε τις γυναίκες της περιοχής να 
το συλλέγουν µε το χέρι και τους άντρες να ασχολούνται µε τις εργασίες διαλογής, τυποποίησης κλπ. Θα 
καταλήξουµε στην "Μικρή Αγγλία", τη Νουβάρα Ελίγια, την "Πόλη του Φωτός", µια περιοχή που βρίσκεται µέσα 
σε ένα πανέµορφο ορεινό τοπίο και περιβάλλεται από καταπράσινες κοιλάδες µε φυτείες τσαγιού. Χάρη στο 
ήπιο, δροσερό της κλίµα και τα εύφορα εδάφη της, υπήρξε η αγαπηµένη πόλη των Βρετανών αποικιοκρατών 
και για τον λόγο αυτό πολλά σπίτια της µοιάζουν µε κατοικίες Αγγλικής επαρχίας. Φθάνοντας, θα 
απολαύσουµε το τσάι µας κατά τον αγγλικό τρόπο (high tea) στο πολυτελές ξενοδοχείο "Grand Hotel". Στη 
συνέχεια θα περπατήσουµε στους δρόµους της πόλης, θα δούµε τη λίµνη Γκρέγκορυ, θα επισκεφθούµε το 
πάρκο Βικτώρια και την τοπική αγορά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.    
 

 
 
 
 
 



 

6η µέρα: Νουβάρα Ελίγια - Θεαµατική διαδροµή µε τραίνο - Έλλα - Εθνικό Πάρκο Γυάλα     
Σήµερα το πρωί θα µεταβούµε στον σιδηροδροµικό σταθµό και θα 
ακολουθήσουµε µια υπέροχη διαδροµή µέσα από καταπράσινες 
κοιλάδες, δασωµένους λόφους, πολυάριθµους καταρράκτες, φυτείες 
τσαγιού και γυναίκες µε πολύχρωµα σάρι, µέχρι την Έλλα. Η µικρή αυτή 
κωµόπολη αποτελεί βάση για πολλές πεζοπορικές εκδροµές στην 
γύρω περιοχή. Μετά την σύντοµη παραµονή µας και τις επισκέψεις 
µας στην περίφηµη Γέφυρα των 9 αψίδων και στους Καταρράκτες 
Ραβάνα, θα συνεχίσουµε οδικώς για το Εθνικό Πάρκο Γυάλα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.  
 

7η µέρα: Εθνικό Πάρκο Γυάλα, Σαφάρι - Γκάλλε    
Στα νοτιοανατολικά του νησιού, ένα θαυµάσιο προστατευόµενο 
πάρκο έκτασης 1260 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µας δίνει την ευκαιρία 
να κάνουµε σαφάρι µε τζιπ και να γνωρίσουµε την άγρια οµορφιά της 
πανίδας του - λεοπαρδάλεις, ελέφαντες, ελάφια, τσακάλια, τεράστια 
ποικιλία πουλιών κλπ. Μετά το σαφάρι µας θα αναχωρήσουµε για την 
πανέµορφη αποικιακή πόλη Γκάλλε. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής 
µας θα δούµε τους χαρακτηριστικούς ψαράδες του νησιού, που ψαρεύουν 
µε τον παραδοσιακό τους τρόπο, καθήµενοι πάνω σε πασσάλους - µια 
χαρακτηριστική εικόνα της Σρι Λάνκα, που δεν λείπει από κανένα 
φωτογραφικό άλµπουµ. Άφιξη στο Γκάλλε και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

8η µέρα: Γκάλλε - Κολόµπο, Περιήγηση    
Σήµερα το πρωί θα επισκεφθούµε το Φρούριο του Γκάλλε, το οποίο 
κατασκευάστηκε από τους Πορτογάλους και στη συνέχεια επεκτάθηκε από 
τους Ολλανδούς. Περπατώντας στα δροµάκια του θα δούµε την 
Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική να ενώνεται µε το τροπικό περιβάλλον και τις 
παραδόσεις της Νότιας Ασίας, δηµιουργώντας µια ζωντανή ατµόσφαιρα 
και θα ανακαλύψουµε στοιχεία µιας κληρονοµιάς που διατηρήθηκε για 
περισσότερους από 3,5 αιώνες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το 
Κολόµπο. Άφιξη και περιήγηση στην πρωτεύουσα που σφύζει από ζωή. Τα 
µοντέρνα κτίρια και οι επιβλητικοί ουρανοξύστες κυριαρχούν στο αστικό 
τοπίο, ενώ τα κτίρια αποικιακής αρχιτεκτονικής µαρτυρούν τη διαδοχή των 
κατακτητών του νησιού - Πορτογάλοι, Ολλανδοί και κυρίως Βρετανοί, οι 
οποίοι έκαναν το Κολόµπο ένα από τα µεγαλύτερα εµπορικά τους λιµάνια 
στον Ινδικό. Περνάµε από τον ιστορικό Ιππόδροµο, που σήµερα φιλοξενεί καταστήµατα µε προϊόντα τσαγιού, 
ρούχων και τροφίµων, την παραλιακή λεωφόρο Γκάλε Φέις Γκριν (Galle Face Green) και τη λίµνη Μπέιρα 
(Beira). Θα δούµε τον Πύργο του Ρολογιού (1857), θα κάνουµε βόλτα στην γραφική αγορά της Πέττα (Pettah) 
και θα φθάσουµε στην πλατεία της Ανεξαρτησίας µε τα επώνυµα καταστήµατα, τα µεγάλα εστιατόρια και µπαρ 
(παραδοσιακό στέκι για ντόπιους και τουρίστες). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 



 

9η µέρα: Κολόµπο - Μάλε - Νησί Λανκαφινόλου/Μαλδίβες 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και επιβίβαση στην πτήση για την πρωτεύουσα των Μαλδίβων, το Μάλε. Άφιξη και 
µετάβαση µε speed boat στο νησί Λανκαφινόλου (Lankanfinolhu). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
Paradise Island σε Beach Villa (δωµάτιο Superior Beach Bungalow).  
Απέραντος µπλε ωκεανός γεµάτος κοραλλιογενείς υφάλους, σµαραγδένιες λιµνοθάλασσες, κατάλευκες 
αµµουδερές παραλίες και ένας απίστευτος σε πλούτο και ποικιλία υποβρύχιος κόσµος: µοιάζει µε παράδεισο, 
αλλά είναι οι Μαλδίβες, αυτές οι καταπράσινες σταλίδες γης, το απόλυτο  ταξιδιωτικό όνειρο που εξισορροπεί τη 
χαλάρωση µε τη διάθεση για περιπέτεια! 
 

10η - 11η µέρα: Νησί Λανκαφινόλου/Μαλδίβες 
Απόλυτα τροπικά, τα 1.500 µικρά νησιά του Ινδικού, προσφέρονται για το µαγευτικό εξωτικό τους τοπίο, τις 
λευκές παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά µε φόντο τον απέραντο ορίζοντα, τις ανεπανάληπτες υποβρύχιες 
δραστηριότητες, τα βραδινά ψαρέµατα, τις ροµαντικές βαρκάδες στο δειλινό, τις κοντινές εκδροµές σε άλλα 
νησιά και για πολύ χαλάρωση!!! 
 

12η µέρα: Λανκαφινόλου/Μαλδίβες - Μάλε  
Μεταφορά µε speed boat στο αεροδρόµιο του Μάλε και επιβίβαση στην βραδινή πτήση για την Αθήνα µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού 
 

13η µέρα: Άφιξη στην Αθήνα     



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  •Οι πτήσεις προς και από Μάλε καθώς και οι διαµονή στις Μαλδίβες είναι χωρίς αρχηγό. Ο αρχηγός 

επιστρέφει στην Αθήνα µετά το τέλος του προγράµµατος της Σρι Λάνκα •Η ροή του προγράµµατος µπορεί να 

αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του •Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.   

 
 

  
  
 
  

ΈΈωωςς  1122  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  
 

  

ΞΞεεννοοδδοοχχεείίαα  44**,,  44**  ssuupp..  κκααιι  55**  ήή  ππααρρόόµµοοιιαα                      

                            ΕΕννδδεειικκττιικκέέςς  ππττήήσσεειιςς    

                                                                                                                                                                                                            

1η µέρα ΕΚ 210 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 - 00:20 

2η µέρα EK 650 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΚΟΛΟΜΠΟ 
02:40 - 08:25 

 

EK 649 ΜΑΛΕ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
22:55 - 02:05 

 
 

9η µέρα 
 

EK 209 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10:50 - 14:00 

  
  

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι   

� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µέσω ενδιάµεσου σταθµού Αθήνα-Κολόµπο, Μάλε-Αθήνα  
� Πτήση Κολόµπο-Μάλε 
� Ξενοδοχεία 4*, 4* sup. και 5* στην Σρι Λάνκα, όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα ή παρόµοια  
� 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Paradise Island σε Beach Villa (δωµάτιο Superior Beach Bungalow) στις 
Μαλδίβες/Νησί Λανκαφινόλου (Lankanfinolhu) 
� Ηµιδιατροφή  
� Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο του Μάλε µε Speed boat 
� Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα  
� Είσοδοι στο Ορφανοτροφείο Ελεφάντων στην Πινναβάλα, στις σπηλιές της Νταµπούλα, στον Βράχο της 
Σιγκιρίγια, στους βοτανικούς κήπους Περαντενίγια, σε κήπο µπαχαρικών στο Μάταλε, στον ναό του ∆οντιού του 
Βούδα στην Κάντυ, σε φυτεία και εργοστάσιο τσαγιού και στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα  
� Πολιτιστικό σόου στην Κάντυ  
� Εισιτήρια τραίνου  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
� Έµπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου µας  
 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι   

� Φόροι αεροδροµίων, επίναυλος καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά, ταξιδιωτική ασφάλεια και 
ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 980  
� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ.  

Τιµή κατ' άτοµο 

ΣΣρριι  ΛΛάάννκκαα  --  ΜΜααλλδδίίββεεςς  

1133  µµέέρρεεςς 

∆ίκλινο 
3ο άτοµο 

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 

Αναχωρήσεις 

24/03, 06/05, 20/05 
1949€ 1550€ 2.549€ 

Super Προσφορά 

Αναχώρηση 

21/04 

1674€ 1190€ 2070€ 

Αναχώρηση 

10/06 
1754€ 1250€ 2150€ 

Νταµπούλα Amaya Lake 

Κάντυ Amaya Hills 

Νουβάρα Ελίγια Black Pool Hotel  

Γυάλα Cinnamon Wild  

Γκάλλε Amari Galle 

Κολόµπο  Cinnamon Lakeside 


