Sri Lanka Circuit-Sejur

Descriere Sri Lanka Circuit-Sejur
Conditii de calatorie:
• Dovada vaccinarii plus test negativ RT-PCR cu max 72 h inainte de plecare.
Safari, temple, ceaiuri, mirodenii si plaja ♥
Inclus Demipensiune.
Cu Bonus inclus.
Cu Hotel de 5* la Oceanul Indian.
Locurile s-au epuizat, va multumim pentru rezervari.
Sri Lanka a devenit una dintre cele mai dorite destinații de safari din lume datorită abundenței sale de parcuri
naționale, diversitatii de specii sălbatice - inclusiv elefanți și leoparzi și datorita unei abordari durabilă a conservării
habitatelor. Sri Lanka, o insulă în formă de lacrimă în Oceanul Indian, se mândrește cu unele dintre cele mai ridicate
rate de endemism biologic din lume, ceea ce înseamnă că 16% din fauna sa și 23% din flora sa sunt unice pentru țară.
Vizitam Colombo, jeep safari in Parcul National Minneriya, Stanca Leului, Sigiriya, Templul pestera din Dambulla,
Matale, Kandy, Gradina botanica Peradaniya, Templul dintelui relicva a lui Buddha, Nuwara Eliya, jeep safari in Parcul
National Yala, Galle, Kalutara... (click pe Program Excursie).
Plecare din: Bucuresti Otopeni.
Transferuri gratuite Interra la Otopeni si retur din orasele:
> Constanta, Medgidia, Cernavoda, Fetesti, Slobozia
> Iasi, Tg Frumos, Roman, Bacau, Onesti, Adjud, Focsani, Buzau, Urziceni
> Brasov, Predeal, Sinaia, Campina, Ploiesti
> Sibiu, Rm Valcea, Pitesti
Servicii incluse:
• Ghid roman insotitor
• Zboruri Bucuresti => Colombo => Bucuresti, Compania Qatar Airways
• Taxele de aeroport (pot suferi modificari pana la emiterea biletelor de avion)
• Early check-in si mic dejun la un hotel de tranzit in Aeroportul din Colombo in ziua sosirii
• Transferuri aeroport-hotel-aeroport
• Transport cu autocar local conform programului
• Cazare 9 nopti cu Demipensiune la Hoteluri de 4* si 5* astfel:
- 2 nopti in Habarana la Hotel Habarana Village by Cinnamon 4* camere superior, sau similar
- 2 nopti in Kandy la Hotel Cinnamon Citadel 4* camere superior, sau similar
- 1 noapte in Nuwara Eliya la Hotel Black Pool 4* camere deluxe, sau similar
- 1 noapte in Yala la Hotel EKHO Safari 4* camere superior, sau similar
- 3 nopti la plaja la Oceanul Indian la Hotel Cinnamon Bey 5* camere superior, sau similar
• Pachet de excursii si vizite incluse cu ghizi locali si bilete de intrare:
- Jeep Safari in Parcul National Mineriya
- Capitala medievala Polonnaruwa
- Stanca leului din Sigiriya
- Templul Pestera din Dambulla
- Templul Dintelui Relicva al lui Budha din Kandy

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 07:17)

- Gradina botanica regala din Peradaniya
- Tur de oras in Nuwara Eliya
- Jeep Safari in Parcul National Yala
- Tur pietonal in fortul Galle
• Experiente locale inedite:
- Vizita la o fabrica si plantatie de ceai
- Spectacol cultural in Kandy
• Pachet Bonus:
- Welcome pack
- Apa minerala 500 ml-2 sticle de persoana pe zi (in timpul transferurilor)
- Servetele umede dupa cele doua game drive-uri in PArcurile Nationale Mineriya si Yala
- Suvenir la plecare
Nu sunt incluse:
• Taxa de viza Sri Lanka 40 €/persoana (viza se obtine on-line, se achita la inscriere)
• Asigurarea medicala de calatorie, asigurarea storno, excursiile optionale
• Bacsisurile recomandate pentru ghizi si soferi, aprox 5 €/turist/zi (se achita la fata locului)
• Taxele de oras, se achita la receptia hotelurilor
• Alte servicii decat cele mentionate in program
• Supliment pranz pentu zilele de circuit 2-8, 130 €/persoana, se rezerva la inscriere
Nota valutara: tarifele au fost calculate la un curs de 1 EUR=1.10 USD. In cazul in care moneda europeana EUR sufera
o depreciere majora in raport cu USD (curs mai mic de 1,10 USD pentru 1 EUR), tarifele se vor recalcula la 21 de zile
inainte de plecare.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 07:17)

