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1º Dia Portugal / Colombo
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Colombo, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
2º Dia Colombo
Assistência à chegada ao aeroporto de Colombo e início de visita panorâmica da cidade, que possui a maior população do país, cerca de 600.000 habitantes. A
capital comercial do Sri Lanka, localizada na costa oeste da ilha, é uma cidade vibrante, cheia de vida e com uma impressionante mistura de arquitetura moderna,
edifícios coloniais e algumas ruínas. Devido ao seu grande porto natural e à sua posição estratégica nas rotas de comércio marítimo que ligam o leste e o oeste, faz
mais de 2000 anos que os comerciantes têm conhecimento da sua existência. A cidade é dividida em diferentes áreas, sendo a central a que engloba o centro de
negócios, a zona de restauração e lazer. Na visita, oportunidade de ver os lugares mais representativos de Colombo, o Forte, o bairro residencial de Petah, os Jardins
de Cinnamon, o parque Galle Face e o parque Viharamahadevi. Alojamento.
3º Dia Colombo / Sigiriya / Dambulla / Sigiriya
Após o pequeno-almoço partida para Sigiriya. Visita ao complexo de Sigiriya, um antigo complexo de palácios construído durante o reinado do rei Kasyapa (477-495)
e classificado como Património Mundial em 1982. As ruínas do palácio estão localizadas no topo de uma impressionante rocha de pedra vermelha, a 180 m acima da
selva, que fica aos seus pés no meio de todo o complexo. Na parte central, está a parede do Espelho, onde estão as famosas pinturas das donzelas Apsara. Além do
Lion Gate, que dá acesso ao topo. Na parte inferior da rocha fica o palácio inferior e os fossos, muros e jardins que se estendem ao longo de centenas de metros da
base rochosa. Este espetacular conjunto surpreende o visitante pela criatividade de sua construção e pelo magnífico local de sua localização. De seguida, visita a
Dambulla, cujo complexo de cavernas convertidas no Templo Dourado, é seu principal foco de atração por sua singularidade e por ser o maior sistema de cavernas
do país. Além disso, este conjunto mantém uma importante e grande coleção de imagens de Budha, por volta de 153, que representam os diferentes estágios de sua
vida. Estes, por sua vez, são cercados por pinturas e murais fascinantes, que se estendem por uma área de 2.100 quilômetros quadrados. Toda essa área de grande
importância cultural e religiosa foi construída pelo rei Walangambahu no primeiro século a.C. e foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1991. Alojamento.
4º Dia Sigiriya / Polonaruwa / Minneriya / Sigiriya
Após o pequeno-almoço, saída até Polonnaruwa, uma das antigas capitais do Sri Lanka, sendo a sede dos reis cingaleses dos séculos XI a XIII. Em 1982, foi
declarado Patrimônio da Humanidade. Visita às famosas estátuas dos Budas de Gal Vihara, três grandes estátuas esculpidas numa parede rochosa, que se
destacam pelos detalhes e impressionam pelo tamanho. A primeira e a segunda dessas estátuas representam um Buda sentado numa posição de meditação;
enquanto o terceiro e maior, com 14 metros de comprimento, representa a figura reclinada. De tarde, visita ao Parque Nacional de Minneriya, que possui uma grande
variedade de animais com destaque para búfalos, veados, leopardos, chacais, repteis, 160 espécies de aves e 78 variedades de borboletas. É, no entanto, famoso
pela sua grande população de elefantes, que vagueiam livremente pela selva. Alojamento.
5º Dia Sigiriya / Kandy
Após o pequeno-almoço, partida para Kandy, com paragem no jardim de especiarias de Matale. Kandy é conhecida como a capital das montanhas, além de ser o
coração do budismo no país. No meio das ruas e bazares, encontramos o Mercado Municipal ou o Centro de Artes e Ofícios, lugares que se destacam pelo afluxo de
pessoas e por sempre serem incentivados pela população local. Visita ao Dalada Maligawa, um complexo arquitetónico formado por pavilhões rosa com telhados
vermelhos onde está localizado o Templo do Dente de Buda, o principal centro religioso dos seguidores budistas no qual a relíquia do dente de Buda é venerada.
Alojamento.
6º Dia Kandy / Colombo / Maldivas
Após o pequeno-almoço, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Malé. Assistência à chegada e transporte ao hotel escolhido.
Alojamento.
7º ao 8º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico para desfrutar da praia, apreciar os corais e peixes tropicais ou praticar os inúmeros desportos aquáticos disponíveis
nos hotéis.
9º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em hotéis de categoria escolhida, em regime de pequeno-almoço no Sri Lanka e no regime alimentar escolhido nas Maldivas
Visitas em privado, referidas como incluídas e com acompanhamento de condutor / guia em inglês
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens
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Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas e quaisquer outros serviços não mencionados
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu Palace) - a pagar localmente à chegada
Visto do Sri Lanka
Seguro de protecção covid
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