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Sri Lankan kiertomatka 23.3.–3.4.2018

Waikkala – Dambulla – Sigiriya – (Minneriyan kansallispuisto) – Matale – Kandy – Galle

Sri Lanka tarjoaa värikylläisyyden, tuoksujen ja kulttuurin
täyslaidallisen ystävällisyydellä höystettynä. Saari tunnettiin
aikoinaan myös Ceylon-nimisenä; nimi elää edelleen laadukkaassa Ceylonin teessä. Kanelin makeus ja curryn itämaisuus
tuoksuvat kauppakujien sykkeessä ja ovat erottamaton osa
tunnelmaa, jonka voi tuntea kaikilla aisteilla. Matkalla on
vähintään puolihoito.
A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen
1. päivä, perjantai 23.3. Lähtö Helsingistä klo 18.15 Istanbulin kautta Colomboon.
Waikkala
2. päivä, lauantai 24.3. Saavumme klo 17.10 Colomboon, josta jatkamme noin tunnin ajomatkan päähän hienohiekkaisista rannoistaan
tunnettuun Waikkalaan. Majoitumme 2 yöksi Club Dolphin Resort
-hotelliin. (P)
Waikkala
3. päivä, sunnuntai 25.3. Aamupäivällä nautimme Intian valtameren
huuhtelemasta hiekkarannasta. Iltapäivällä lähdemme veneretkelle Hamiltonin kanaalia pitkin Negomboon. (A, P)
Waikkala – Dambulla – Sigiriya
4. päivä, maanantai 26.3. Lähdemme aamiaisen jälkeen kohti saaren
keskiosassa sijaitsevaa Sigiriyaa. Matkalla pysähdymme saaren maantieteellisessä keskustassa Dambullassa ja tutustumme sen ainutlaatuisiin
kallioluoliin, jotka on muutettu upeaksi buddhalaiseksi pyhätöksi. Jatkamme matkaa tunnin verran ja majoitumme 2 yöksi Aliya Resort
-hotelliin. (A, L)
Sigiriyan kalliolinnoitus (lisäretki) – Minneriyan kansallispuisto (lisäretki)
5. päivä, tiistai 27.3. Varhain aamulla halukkaat voivat lähteä lisämaksulliselle retkelle Sigiriyan kalliolinnoitukseen. Iltapäivällä on mahdollisuus lähteä lisämaksulliselle retkelle Minneriyan kansallispuistoon katsomaan norsuja. Norsujen rooli Sri Lankan historiassa, kulttuurissa ja
uskonnossa on ollut ja on edelleen hyvin merkittävä. (A, P)

Museokäynnin jälkeen vierailemme mahdollisuuksien mukaan koulussa
tai orpokodissa. (A, P)
Kandy – Galle
9. päivä, lauantai 31.3. Meillä on edessä noin 6 tunnin ajomatka
Galleen, jossa oli ennen brittiläisten siirtomaa-aikaa Sri Lankan tärkein
satama. Majoitumme 2 yöksi Jetwing Lighthouse -hotelliin. (A, P)
Galle
10. päivä, sunnuntai 1.4. Aamupäivä vapaata. Iltapäivällä tutustumme
vanhaankaupunkiin. Gallen linnoitus on Unescon maailmanperintökohde ja suurin säilynyt eurooppalaisten rakentama linnoitus Aasiassa. (A, P)
Galle
11. päivä, maanantai 2.4. Vielä on mahdollisuus nauttia hotellin
uima-altaasta tai meren tyrskyistä rannalla.
Lounaan jälkeen ajamme Colombon lentokentälle. Klo 21.30 lento
Istanbulin kautta (Turkish Airlines) Suomeen. (A, L)
12. päivä, tiistai 3.4. Saavumme Helsinkiin klo 11.25.
Matkan hinta 2.980 € (sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut 419 €). Lisämaksu yhden hengen huoneesta 715 €
Matkan hintaan sisältyvät:
- reittilennot turistiluokassa
- lentokenttäkuljetukset matkakohteessa
- majoitus kahden hengen huoneissa ohjelmassa mainituissa tai vastaavissa hotelleissa
- puolihoito, yhtenä päivänä täysihoito
- ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket pääsymaksuineen
- palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotelleissa
- lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut
- Sri Lankan matkustuslupa (ETA)
- juomarahat paikallisoppaille ja bussinkuljettajille
- suomalainen matkanjohto
Sri Lankaan tarvitaan sähköinen matkustuslupa (ETA), jonka Olympia hankkii puolestanne. Passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen.
Matkaohjelmatilaukset ja ilmoittautumiset
Olympia Kaukomatkatoimisto, p. 09 696 2770 tai olympia@olympia.fi
www.olympia.fi

Sigiriya – Matale – Kandy
6. päivä, keskiviikko 28.3. Lähdemme kohti Kandya, joka on merkittävä kulttuuri- ja käsityökeskus saaren keskiosassa sekä Unescon maailmanperintökohde. Matkan varrella vierailemme Matalessa maustetilalla. Majoitumme 3 yöksi Cinnamon Citadel -hotelliin. Illalla seuraamme vauhdikasta kansantanssi- ja musiikkiesitystä. (A, L, P)
Kandy
7. päivä, torstai 29.3. Kaupunkikierroksen aikana tutustumme mm.
Kandyn päänähtävyyteen, Pyhän hampaan temppeliin, jossa säilytetään
pyhäinjäännöksenä Buddhan hammasta. Tutustumme myös paikallisiin
markkinoihin, basaareihin sekä Kandyn muuhun ostostarjontaan. (A, P)
Kandy
8. päivä, perjantai 30.3. Tutustumme Ceylon Tea -museoon, joka
sijaitsee kauniissa, kumpuilevassa maisemassa Kandyn ulkopuolella.
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