
SRI LANKA 
13 dniowy objazd z pobytem - 24.01- 05.02.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dzień 1 - poniedziałek - 24.01.2022  
 
Przelot Warszawa – Colombo (FlyDubai) 
24.01 g. 21:15 Wylot Warszawy (lotnisko Chopina)  
24.01 g. 6:20 Przesiadka w Dubaju  
25.01 g. 16:30 Przylot do Kolombo  
 
Dzień 2 - wtorek - 25.01.2022 Kolombo  
Przylot do Kolombo, transfer do hotelu. Powitalne prezenty i lokalne owoce. 
 
Wieczorny przejazd przez miasto, nazywane niekiedy bramą do Orientu. Miasto jest 
mieszanką wielu kultur, wpływów rożnych narodów i religii. Arabowie, Portugalczycy, 
Holendrzy i Brytyjczycy pozostawili po sobie ślady nie tylko w tkance miasta, ale 
także w specyficznym dialekcie zwanym Sri Lankan. Spacer po promenadzie Galle 
Face Green.  
 
Kolacja i Nocleg. Zakwaterowanie Fairway Hotel Colombo lub podobny standard. 
https://www.fairwaycolombo.com/  
 
 
Dzień 3 - środa - 26.01.2022 Kolombo - Sigiriya  
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie i przejazd do Sigiriya. Zakwaterowanie w 
hotelu i relaksujący odpoczynek.  
 
Opcjonalnie:  
Popołudniowye Jeep Safari i wizyta Parku Narodowym Minneneriya. Teren jest 
chroniony ze względu na ochronę zbiornika Minneriya zbudowanego w 4 w.n.e przez 
Króla Mahasena. Region jest ostoją dla dziko żyjących słoni i innych zwierząt. (30 
euro dodatkowo płatne od osoby) 
 
Kolacja i nocleg - Oak Ray Elephant Lake lub podobny standard pokoi. 
https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-elephant-lake/  
 
Dzień 4 - czwartek - 27.01. 2022 Sigiriya - Girithale  
Śniadanie w hotelu. Przedpołudniowy odpoczynek w hotelu lub bardzo wczesna 
wizyta legendarnej  Stolicy króla Kasyapy  (473–491) na szczycie niemal 200-
metrowej skały zwanej „Lwią Skałą”. Na szczyt trzeba pokonać schody, ale na 
ścianach  można podziwiać dobrze zachowane malowidła przedstawiające 

najprawdopodobniej damy dworu lub 
nałożnice królewskie. To jedno z 
siedmiu miejsc w Sri Lance 
umieszczonych w wykazie światowego 
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. 
Ze skały rozpościera sie zapierający 
dech widok. U podnóża skały 
znajdziemy ogrody. 
 
Popołudnie w lokalnej reatauracji z 
pokazem przygotowania lokalnego 

curry. Po pysznym i obfitym posiłku będzie czas na spalenie nadmiaru kalorii w 

https://www.fairwaycolombo.com/
https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-elephant-lake/


trakcie rowerowej przejżdżki po wiosce Girithale. Urocza trasa, pozwoli odczuć 
zachod słonca w otoczeniu egzotycznej zieleni, wzdłuż rzeki, przez pola i pastwiska. 
Wycieczka pozwoli odetchnąć świeżym potwierzem i z bliska poznać koloryt lokalnej 
społeczności.  
 
Powrót na drugi nocleg w tym samym hotelu.  
 
Dzień 5 - piątek - 28.01. 2022 Sigiriya - Matale - Kandy  
Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Kandy. W drodze wizyta w 
ogrodzie gdzie poznamy lokalne rośliny, które służą jako przyprawy i rozsławiły Sri 
Lankę na cały świat– cynamon, pieprz, gałka muszkatołowa. Następnie w trakcie 15 
mnutowej wycieczki tuk-tukami nieco poznamy fascynujące miasto Kandy. Położone 
między wzgórzami, słynie z przyjemnego klimatu. Jego piękno stanowi pożywkę dla 
artystów, którzy byli pod specjalną opiekow królów. Miasto jest wieloreligijne – 
znajdują sie tutaj swiątynie buddyjskie, muzumańskie, hinduskie i chrześcijańskie. 
Dla wyznawców Buddyzmu miasto ma szczególne znaczenie z powodu Świątyni 
Zęba (Dalada Maligawa), w której przechowuje się ząb Buddy.  
 
Kolacja i nocleg w Serendip Stone Bungalow & Hotel or Similar – (Deluxe room) 
http://serandip.lk/  
 
Dzień 6 - sobota - 29.01.2022 Kandy - Nanu Oya - Ella  
Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. Najpierw przejazd do Królewskiego Ogrodu 
Botanicznego  w Kandy słynącego z ogromnej kolekcji storczyków podróż autobusem 

i  lokalnym pociągiem do Demodara 
przez jeden najbardziej sławnych 
kolejowych mostów świata, niekiedy 
nazywanym mostem w niebie - Most 
Dziewięciu Łuków.  
 
Po całodziennej podróży zasłużona 
kolacja i odpoczynek w hotelu Ella Gap 
lub podobnym  
https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-
ella-gap/  
 

 
Dzień 7 - niedziela - 30.01.2022 Ella  
Śniadanie w hotelu. To będzie dzień pełen wyzwań. Do wyboru dwie trasy lub jedna 
z opcji. Najpierw wspinaczka na Ella Rock. Trasa prowadzi poprzez różne miejsca, 
odkrywając niesamowite widoki. Do pokonania jest około 8 km i całość zajmuje to 
około 4- 5 godzin, warto zabrać wygodne buty na tę część dnia, bo widok ze szczytu 
wynagradza wysiłek. Na szczycie czeka nas piknik w porze lunchu. Po zejściu  
odpoczynek lub krótszy spacer na Little Adams Peak. Ta wędrówka także wprawi 
Was w zachwyt. To miejsce nigdy nie zawodzi turystów.  Na koniec dnia ceremonia 
herbaciana w restauracji Ella Flower Garden.  
 
Kolacja i nocleg w tym samym hotelu.  
 
 

http://serandip.lk/
https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-ella-gap/
https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-ella-gap/


 
Dzień 8 - poniedziałek - 31.01.2022 Udawalawe  
Śniadanie w hotelu. Transfer to Udawalawe. Po drodze wizyta nad wodospadem Ella 
oraz lunch w formie pikniku. W drodze do hotelu odwiedzimy Udawalawe Elephant 

Trnsfer Home. Założone w 1995 roku 
centrum pomocy słoniom, stało się 
ważnym centrum edukacyjnym i 
wspierającym naturalne środowisko. 
Efektem końcowym troskliwej opieki 
załogi jest powrót słoni do natury, gdy 
tylko są zdolne do samodzielnego życia.   
 
Kolacja i nocleg w Athgira River Camp 
lub podobnym – (Deluxe tent). 
http://www.athgirarivercamp.com/  
 

Dzień 9 – wtorek - 1.02.2022 Udawalawe – Galle – Kalutara  
Śniadanie w hotelu.  
 
Opcjonalnie: 
Jeep Safari w Parku Narodowym Udawalawe. Podziwianie dzikich słoni i innych 
zwierząt żyjących w parku.  
 
Przejazd do Tangerine Beach in Kalutara Po drodze Galle.  Część miasta 
obejmująca założenie fortowe została w 1986 roku wpisana na listę światowego 
dziedzictwa Unesco jako najlepszy przykład ufortyfikowanego miasta wzniesionego 
przez Europejczyków w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Fort Galle jest 
największym z zachowanych miast fortowych wzniesionych przez Europejczyków w 
Azji. Około 400 domów wyznacza linie pięciu głównych ulic. Całe założenie fortu 
zajmuje obszar 700 x 400 m. Obecny kształt fortu nadany został w XVII w. przez 
Holendrów. 
W drodze do hotelu wizyta w  Sea Turtle Farm & Hatchery Turtle,. Ośrodek zajmuje 
się ratowaniem i ochroną żółwi w rachamach narodowego programu ochrony 
przyrody Sri Lanki.  Wiele gatunków żółwi jest zagrożonych wyginięciem, a krytycznie 
zagrożony jest żółw szylkretowy. Najbardziej cenne i delikatne są jego składane na 
plażach jaja. Dzięki szerokiej akcji edukacyjnej wśród rybaków, tylko w trakcie 
pierwszych 2 lat istnienia centrum udało się doprowadzić do wylęgu i uwolnienia 
100 000 młodych żółwi!   
 
Przejazd do hotelu  Tangerine Beach Hotel (tangerinehotels.com) 
Zakwaterowanie na kilkudniowy pobyt. Kolacja. 
 
Dzień 10 – środa - 02.02.2022 - Kalutara 
Pobyt w hotelu. Wyżywienie śniadanie i kolacja.  
Dzień 11 – czwartek - 03.02.2022 Kalutara 
Pobyt w hotelu. Wyżywienie śniadanie i kolacja.  
Dzień 12 – piątek - 04.02.2022 Kalutara 
Pobyt w hotelu. Wyżywienie śniadanie i kolacja.  

http://www.athgirarivercamp.com/
http://tangerine.tangerinehotels.com/


Dzień 13 – sobota - 5.02 Kalutara – 
Colombo 
Śniadanie, wykwaterowanie i transfer 
na lotnisko 
  
 
 
 
 
 
 
 

Powrót: 
5 lutego 2022 g. 10:30 – 14:05 Dubaj – Warszawa 16:15 – 19:55  
 
W cenie: 

- Bilet lotniczy na trasie Warszawa - Kolombo – Warszawa, opłaty 
lotniskowe  

- Opieka polskiego pilota w trakcie całego pobytu 
- Opieka nagielskojęzycznego przewodnika w dniach 2-9 i podczas 

transferu powrotnego 
- 10 noclegów ze śniadaniami oraz lunchem lub kolacją 
- 1 nocleg ze śniadaniem 
- Powitalny podarunek 
- Tranfery i przejazdy transportem z klimatyzacją pomiędzy miejscami 

docelowymi 
- Wstęp Sigiriya Lion Rock (dzień 4)  
- Lunch i demonstracja przygotowania tradycyjnego posiłku  
- Rowerowa wycieczka in Girithale 
- Wycieczka tuk-tukiem w Kandy 
- Wstęp do Świątyni Zęba (dzień 5 )  
- Wstęp do Królewskiego Ogrodu Botanicznego 
- Bilet na pociąg (dzień 6)  
- Lunch at Ella Rock lub ceremonia picia herbaty w Ella (dzień 7, zależy od 

wyboru wycieczki) 
- Wjazd do parku Udawalawe  
- Turtle Farm & Hatchery.  
- Hotel service charges and VAT  
- Butelka wody kazdego dnia  
- Ostatniego dnia transfer z hotelu na lotnisko 
- Zajęcia z Jogi Kundali x 3 (2 poranki, jedna wieczorna medytacja) 

 
Program może ulec modyfikacjom z przyczyn niezależnych od organizatora lub 
na życzenie wszystkich uczestników. 
 
 
 
 
 
 



Cena nie zawiera: 

1. Ubezpieczenia – należy wykupić samodzielnie wybrany przez siebie pakiet 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – MIN ZALECANE KL 40.000 EUR 
(obejmuje choroby przewlekłe), NNW 15.000 PLN, bagaż 2.000 PLN  

2. Testów przed wylotem – 72 h  
3. Zwyczajowych napiwków, ok 5 $ na dzień dla lokalnej obsługi (kierowca , 

przewodnik w dniach 2-9) 
4. Jeep Safari do Parku Narodowym Minneneriya - 3 dnia - 30 euro  
5. Jeep Safari do Udawalawe Park Narodowy - 30 euro  
6. Wycieczek dodatkowych w trakcie ostatnich dni pobytu 

 
CENA:  
1649 euro w pokoju 2 osobowym  
+ 90 $ płatne na miejscu pilotce 
Dopłata do pokoju jednoosobowego 375 euro 
 
Zadatek 30% do 20.12 gwarantuje rezerwację miejsca.  
 
Rezerwacja miejsca: Monika Wałkowska dziki@ogrodmoniki.pl | 502 046 097 
 
____________________________ 
 
Warunki wjazdowe: 
Władze Sri Lanki podjęły decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. Electronic Travel 
Authorization (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób przybywających na Sri Lankę (więcej 
informacji można uzyskać na stronie: http://www.eta.gov.lk). 
Opłata za wydanie wizy w systemie ETA wynosi 35 USD. Wiza może zostać także wydana po 
przylocie na lotnisku, co wiąże się z opłatą 40 USD. 
Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin 
planowanego zakończenia pobytu na Sri Lance. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego. Każdy 
cudzoziemiec powinien posiadać środki finansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu. 
SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA 
Nie ma obowiązku szczepień ochronnych, ale zalecane jest zaszczepienie się przeciw żółtaczce typu 
A i B oraz tężcowi. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy 
kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno - epidemiologiczną. Koszt dziennego pobytu w 
szpitalu publicznym wynosi ok. 30 USD. Opłata ta nie uwzględnia kosztów usługi lekarskiej i podanych 
lekarstw. 
 
W pełni zaszczepieni turyści, u których od pełnego zaszczepienia minęło min. 14 dni, mogą wjechać 
na wyspę bez kwarantanny i konieczności wykonania testu PCR po przylocie pod warunkiem: 

• Wcześniejszego otrzymania wizy online: www.eta.gov.lk/slvisa/; 

• Okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem; 

• Okazania oryginału dokumentu potwierdzającego pełne zaszczepienie (wraz poświadczoną 
kopią tłumaczenia na język angielski jeśli dokument nie jest sporządzony w języku 
angielskim); 

• Wypełnienia deklaracji dotyczącej stanu zdrowia. 
W pełni zaszczepieni turyści mogą samodzielnie organizować zakwaterowanie, transfer z lotniska/na 
lotnisko i transport lokalny. Zaleca się jednak korzystanie ze sprawdzonych i certyfikowanych miejsc 
noclegowych, biur podróży, firm przewozowych ze względów bezpieczeństwa. 
Ozdrowieńców, turystów częściowo zaszczepionych/niezaszczepionych obowiązują odrębne zasady 
wjazdu i pobytu na wyspie. Szczegółowe wytyczne dot. m.in. konieczności pozostawania w obszarze 
wyznaczonych stref w ramach turystycznej „bańki sanitarnej”, posiadania ubezpieczenia 

mailto:dziki@ogrodmoniki.pl
http://www.eta.gov.lk/slvisa/


pokrywającego leczenie COVID-19 czy wcześniejszego opłacenia testów PCR po przylocie są 
dostępne na stronie internetowej: https://www.srilanka.travel/helloagain/. 
 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sri-lanka 
 
Polskie placówki dyplomatyczne 
Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w New Delhi (Indie) akredytowany jest również 
w Demokratycznej Socjalistycznej Republice Sri Lanki. 
Konsulat RP w Kolombo 
Konsul Honorowy: Mr Desamanya Kandiah Balendra (Ken) 
C/o Deputy Chairman's Office Phoenix Ventures Ltd. 2nd Floor, 
409 Galle Rd.Colombo 03 Sri Lanka 
tel. (00-9411) 256 56 12, 693 307 
fax. (00-9411) 266 96 39 
kenbalendra@hotmail.com 
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce 
Ambasada Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki 
Al. Wilanowska 313 A 
02-665 Warszawa 
tel.: 853 88 96, 853 88 97 
fax: 843 53 48 
lankaemb@medianet.pl 
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