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SRI LANKA 
L’illa de les espècies 

 
 

BARCELONA 
Sri Lanka és un estat asiàtic de tradició 
mil·lenària, famós en l’època antiga perquè 
era un centre de saviesa universal i cèlebre 
avui dia per ser un dels països més exòtics 
del món. Conegut amb el nom de Ceilan fins 
el 1972, la llarga història de l’illa es 
caracteritza per la quantitat d’invasions que 
ha sofert: vedes, Rāma, Viajya, tàmils i més 
recentment, portuguesos, holandesos i 
britànics. La riquesa natural de l’illa ha estat 
objecte de desig de les grans potències 
comercials, que una rere l’altra s’han fet 
amb el control de l’illa. I és que als peus de 
les abruptes muntanyes de Sri Lanka, al fons 
de les valls i a les extenses planes 
costaneres, els sòls més fèrtils de la regió 
donen vida als cultius més exuberants de 
l’Índic, entre els quals destaquen el te i, 
sobretot, les anomenades espècies de les 
Índies, com la canyella de Ceilan, el 
cardamom, el pebre o la nou moscada. Fa 
segles, aquestes espècies carregades 
d’exotisme i de misteri destinades a enriquir 
d’aromes el gust dels paladars més refinats i 
poderosos del món, valien el seu pes en or, 
impulsant als mariners europeus més 
intrèpids a buscar- les més enllà del món 
conegut, creuant els mars fins les llunyanes 
costes del paradís. 

 
SORTIDA 1 de maig de 2023 

 
 
 
1r Dia. Volem a Sri Lanka. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, on trobarem el guia d'Eurovacances que ens 
acompanyarà durant tot el viatge. Sortida dels vols a Sri Lanka. Sopar i nit a bord. 
 
2n Dia. Colombo. 
Al matí aterrarem a Colombo, la ciutat més poblada de Sri Lanka. Recollirem l’equipatge i ens 
traslladarem a un bon hotel, on disposarem de la resta de la tarda lliure per descansar. Al vespre 
ens retrobarem per sopar. 
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3r Dia. Colombo – Sigiriya. 
Després d’esmorzar començarem l’etapa per carretera fins a Sigiriya, on en arribar ens 
instal·larem a l’hotel. En arribar visitarem la fortalesa de Sigiriya (UNESCO), un impressionant 
jaciment arqueològic ubicat dalt d’una roca de més de 200 m d’alçada. Del complex cal destacar 
els jardins d’aigua, la paret Mirall i la plataforma del Lleó; tot i que per pujar-hi haurem de cansar-
nos, val totalment la pena. Dinarem a l’hotel i a la tarda ens acostarem fins a un llac per passar la 
tarda amb els elefants de Sri Lanka, que podrem alimentar i banyar. Acabada l’activitat, 
tornarem a l’hotel i disposarem de temps lliure fins l’hora de sopar. 
 
4t Dia. Sigiriya – Kaludiya Pokuna – Anuradhapura – Sigiriya. 
Després d’esmorzar ens desplaçarem cap a Kaludiya Pokuna, un antic temple budista, on 
celebrarem una sessió de meditació acompanyats d’un autèntic monjo de la zona. A continuació 
participarem a la cerimònia dels monjos i després anirem a dinar a un restaurant 
d’Anuradhapura. A la tarda visitarem el jaciment arqueològic d’Anuradhapura (UNESCO). Durant 
la visita veurem l'arbre Sri MahaBodhi, el lloc més sagrat de la ciutat, el Palau de Bronze i l’stupa 
Thuparama, on es conserva una relíquia de Buda. A l'est d'aquesta edificació trobarem l’stupa de 
Jetava i les restes arqueològiques d’un monestir. Acabada la visita, tornarem cap a Sigiriya per 
sopar i dormir. 
 
5è Dia. Sigiriya – Polonnaruwa – Minneriya – Sigiriya. 
Esmorzarem i anirem a visitar l’antiga ciutat de Polonnaruwa (UNESCO). Durant el recorregut 
per les restes arqueològiques de la ciutat veurem, entre d’altres, la terrassa de la Relíquia de la 
Dent, on s'enlairen 12 magnífics edificis. Acabada la visita anirem a dinar a un restaurant local 
enmig dels camps d’arròs. A la tarda farem una sortida amb 4x4 per observar elefants asiàtics 
salvatges al seu hàbitat natural. Els elefants es mouen lliurement pels parcs nacionals de 
Minneriya, Hurulu i Kaudullu, on, a més a més dels elefants, també es poden observar gran 
quantitat d’ocells exòtics. En funció del lloc on es trobin els elefants, els nostres guies decidiran 
quin dels parcs visitem. Quan haguem acabat, tornarem al nostre hotel de Sigiriya, per sopar i 
descansar. 
 
6è Dia. Sigiriya – Dambulla – Matale – Kandy. 
Esmorzarem i visitarem els temples troglodítics de Dambulla (UNESCO), fundats al segle I aC. Tal 
i com podrem veure, les coves estan excavades a una roca imponent que s’aixeca 160 metres per 
sobre de la plana. Quan acabem la visita anirem a Matale a conèixer el Jardí de les Espècies, on 
podrem veure com es cultiven aquestes plantes en el seu hàbitat natural. Tot seguit continuarem 
l’etapa fins a Kandy, on dinarem. A la tarda visitarem el temple Sri Dalada Maligawa, del segle 
XVI, on es troba la relíquia de la Dent de Buda. Allotjament a Kandy, l’antiga capital al segle XVI 
del venerat regne de Kandayan. Sopar a l’hotel. 
 
7è Dia. Kandy – Pilimatalawa – Kandy. 
Avui sortirem cap a Pilimatalawa per visitar el Temple de Lankathilaka, una de les millors obres 
d’arquitectura del regne de Gampola. Tal i com podrem veure, el temple està construït dalt d’una 
roca des de la qual es domina les muntanyes de Panhalgala. A continuació visitarem una fundació 
local dedicada al manteniment de les danses tradicionals, on veurem un espectacle de balls i 
música Kandayan. Dinarem i a la tarda retornarem al nostre hotel de Kandy, on tindrem temps 
lliure fins l’hora de sopar. 
 
8è Dia. Kandy – Nuwara Eliya. 
Aviat al matí agafarem el tren cap a Nuwara Eliya (si el tren no estigués operatiu, el trajecte el faríem 
amb autocar). Durant el recorregut gaudirem del majestuós paisatge de les terres altes de l’illa i  
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veurem les plantacions de te que l’han fet famosa. Esmorzarem tipus pícnic al mateix tren i al 
migdia arribarem a Nuwara Eliya, a 1.900 m d’altitud. Dinarem i a la tarda farem un recorregut 
panoràmic per Nuwara Eliya, on destaquen les seves antigues mansions britàniques. Sopar i 
allotjament a l’hotel enmig d’una plantació de te a Nuwara Eliya. 
 
9è Dia. Nuwara Eliya. 
Després d’esmorzar visitarem la plantació de te. Aquesta part de l’illa és una de les millors zones 
productores de te gràcies a la seva altitud i a les particularitats de la terra i del clima, que donen 
a les plantes una aroma fresca molt característica. Durant la visita coneixerem el procés de 
producció del te, des de l’assecatge fins a l’elaboració de les diferents varietats, i farem un tast 
per distingir els diferents sabors i qualitats. Dinarem i a la tarda disposarem de temps lliure per 
passejar o descansar a l’hotel. Aquesta tarda gaudirem de l’experiència d’assaborir un high tea 
tradicional. Allotjament i sopar a l’hotel. 
 
10è Dia. Nuwara Eliya – Galle. 
Esmorzarem i començarem l’etapa per carretera que ens ha de dur des de les terres altes de Sri 
Lanka fins a la ciutat històrica de Galle, on ens allotjarem a l’hotel. Dinarem i disposarem de la 
resta de la tarda lliure per descansar i gaudir de les instal·lacions d’aquest bonic hotel fins l’hora 
de sopar. 
 
11è Dia. Galle. 
Avui sortirem a veure el pintoresc mercat de peix de Galle de bon matí, just quan els pescadors 
venen els peixos frescos pescats durant la nit. A continuació anirem a conèixer el centre històric 
de Galle (UNESCO), que segons la tradició local és la ciutat bíblica de Tarshish. Durant el nostre 
recorregut passejarem fins l’església holandesa, veurem la Casa del Governador, ens aproparem 
als antics magatzems d’espècies, passarem per l’animada plaça principal i observarem l’edifici de 
l’Ajuntament. També veurem les muralles, el far que guia els vaixells a port i la mesquita i 
entrarem al Museu Folklòric Martin Wickramasinghe i al Museu Marítim. Dinarem i gaudirem de 
la resta de la tarda lliure a les boniques instal·lacions de l’hotel, on també soparem. 
 
12è Dia. Galle – Colombo – Barcelona. 
Disposarem del matí lliure a l’hotel i més tard ens traslladarem per carretera fins a Colombo, la 
capital comercial de Sri Lanka, on dinarem. A la tarda farem un recorregut panoràmic per veure 
els elements més significatius de la ciutat, que encara conserva elements portuguesos, 
holandesos i britànics. Tot seguit anirem a l’aeroport, per agafar els vols de tornada a Barcelona. 
 
13è Dia. Arriba a Barcelona. 
Després d’aterrar a la ciutat comtal, donarem per acabat el viatge del qual esperem en guardin un 
molt bon record. 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
5.895.- € (IVA inclòs) 

 

 
1.395.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Emirates, Turkish Airlines o Qatar Airways, classe turista • Estada a hotels 
tipus “small luxury boutiques” durant tot el viatge excepte a Nuwara Eliya i Galle que són 
4**** • Pensió completa • Servei de maleters a tots els hotels • Guia acompanyant  
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d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita de Sigirya • Activitat amb elefants • Visita de 
Polonnaruwa • Visita dels elefants salvatges als parcs nacionals de Minneriya, Hurulu o Kaudullu 
• Sesió de meditació • Visita d'Anuradhapura • Visita de les coves de Dambulla • Visita dels 
jardins de Matale • Visita del temple de Sri Dalada Maligawa a Kandy • Visita del temple de 
Lankathilaka a Pilimatalawa • Visita de Nuwara Eliya i d’una plantació de te • Visita de Galle • 
Assegurança d’assistència en viatge contractada amb la companyia ARAG 
 
OBSERVACIONS: Visat necessari, el seu import està inclòs al preu del viatge. 
 
 * Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


