


1º DIA – Lisboa/Colombo

Em hora a combinar comparência no aeroporto. Embarque com destino a Colombo, passando pelo Dubai. 

2º DIA – Colombo

Chegada e transfere para o hotel. De tarde visita panorâmica da cidade. Tal como outras capitais em países de
desenvolvimento, Colombo está a viver uma época de grandes mudanças a um ritmo alucinante. Todos os dias
surgem novos edifícios que substituem os antigos prédios e habitações. Ainda assim, o charme colonial
mantêm-se. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.



3º DIA – Colombo / Pinnawala / Dambulla/Kandalama ou Giritale ou Habarana

Após o pequeno almoço, saída em direção a Pinnanwala, para visitar o famoso orfanato de elefantes. Devido ao
trabalho de cientistas e especialistas no tratamento de elefantes, Pinnawala iniciou com êxito um programa de
criação destes animais em cativeiro. A visita ao local torna-se fascinante ao permitir observar os elefantes bebés
a serem alimentados por biberão e assistir ao banho de toda a manada no rio. Almoço em restaurante local.
Continuação para Dambulla, no centro da ilha, muito conhecida pelas suas impressionantes grutas ricamente
decoradas com frescos e estátuas budistas. A decoração das cinco grutas deste complexo monástico começou
há mais de 2000 anos quando o Rei Valagamba pretendeu homenagear Buda pela sua vitória contra os
invasores indianos. A imagem do Rei partilha o local com outros reis cingaleses e divindades budistas e
hinduístas. Contêm mais de 150 imagens de Buda, das quais se salienta a figura colossal de Buda, com mais de
14 metros de altura e esculpida na rocha. O conjunto de cinco grutas, com mais de 2.000 metros quadrados de
paredes e tetos decorados, conserva a maior extensão de pinturas encontradas em todo o mundo e foi
declarado Património da Humanidade. Chegada e jantar no hotel. Alojamento.



4º DIA – Kandalama OU Giriitale OU  Habarana / Sigiriya/Polonnaruwa/ Kandalama OU Giritale OU Habarana

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar saída para visitar Sigiriya, Património Cultural da Humanidade e um
dos lugares mais míticos do Sri Lanka. A chegada ao local oferece-nos uma panorâmica impressionante com o
rochedo a emergir do meio da selva a uma altura de 200 metros. À primeira vista, parece um rochedo denso e
gigantesco mas encerra no seu topo as ruinas de uma cidadela real que data do século V. O acesso é feito por um
portão em forma de leão talhado na rocha, uma vez que Sigiriya significa, em cingalês, “Rochedo de Leão”. Depois de
uma derrota em batalha, a fortaleza foi convertida num mosteiro budista. Abandonado durante o século XIV, o local
manteve-se em estado de degradação até ser descoberto, no meio da floresta, por um oficial do exército britânico
no século XIX. As escavações arqueológicas posteriores têm revelado que o Rochedo era a fortaleza mais central de
uma cidade fortificada com uma superfície de 70 hectares. Aprecie os seus frescos de fama mundial, tais como as
“donzelas celestiais” pintadas com pigmentos de terra sobre gesso. Almoço em restaurante local. Continuação
através da floresta até à antiga cidade de Polonnaruwa, que se converteu na capital do Sri Lanka, no século XI, depois
do declínio da Cidade de Anuradhapura. Esta antiga cidade, declarada Património da Humanidade pela UNESCO, teve
a sua época dourada durante o domínio do rei Parakramabahu que a muniu com um dos maiores e mais sofisticados
sistemas de irrigação. Veja e admire as ruinas do Palácio Real e outros edifícios. Entre os principais atrativos da
cidade destaque para o Gal Vihara – com três magnificas estatuas de Buda em diferentes posturas: em pé, sentado e
reclinado-, o Salão das Audiências, o Banho de Lótus e a estátua do Rei Parakramabahu. Também aqui poderá
encontrar famosos lugares de culto, entre os quais o Templo de Shiva, o Lankathilake, o Watagade, o Galpotha e o
Kiri Pabalu. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.



5º DIA– Kandalama OU Giritale OU Habarana / Matale/Peradeniya/Kandy

Pequeno almoço no hotel. Partida para Matale com paragem em Nalanda Gedige, um antigo templo hinduísta
construído entre os séculos VIII e X e mais tarde usado pelos budistas. Continuação da viagem e visita ao Templo de
Kawarayama, uma bela construção do Rei Gajabahu, com um riquíssimo conjunto de esculturas e pinturas que
representam o inferno. De seguida, visita do Jardim de Especiarias de Matale; sendo esta uma pequena cidade muito
conhecida pelo seu clima acolhedor e pela fragrância das suas especiarias de todo o mundo. Assista a uma
demonstração da cozinha local e fique a saber como se prepara o caril. Almoço e continuação da viagem até Kandy
considerada Património da Humanidade. Visita do Templo do Dente de Buda, a maior atração da cidade. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.



6º DIA – Kandy – Ahungalla (Zona de praia)

Em hora a combinar saída para Ahungalla. Chegada e tempo para atividades de carater pessoal. Regime Pensão 
Completa (sem bebidas incluídas).

7º DIA – Zona de Praia

Dias dedicados a atividades de carater pessoal.

8º DIA– Praia – Colombo-Lisboa

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar transfere para o aeroporto e embarque em voo com destino a Lisboa.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS







✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓

✓



Contacte-nos para a sua próxima viagem 
Avenida João Crisóstomo N.16 - 5º andar

1000-179 Lisboa – PORTUGAL
T. +351 217 228 210 

Cidade Financeira, Escritório 
B04-101, Talatona, 

Luanda Sul - ANGOLA

T. +244 923 167 380/390

1177 Enclave Pkwy
Houston, TX 77077 - Texas - USA

T.+1713 621 10 00

19 Rue Cambaceres, 75008
Paris- FRANÇA

T. +330 153 53 73 00

www.atlantidawtaviagens.com


