1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

Най - доброто от Шри Ланка
Екскурзия със директен чартър - 8 дни/ 7 нощувки
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Тройна стая, Двама възрастни с дете
0-11.99 г.
Типoве изхранване: HB (Half Board)
Описание:
Пакетната цена включва:
Самолетен билет с чартърен полет и включени летищни такси
Един салонен багаж до 4 кг и чекиран багаж 23 кг.
Всички екскурзии описани по програмата
Транспорт с лицензиран и
климатизиран автобус
3 нощувки в в района на в района на Дамбула в хотел 4* на база закуска и вечеря
4 нощувки в района на Пасикуда в хотел 5* на база закуска и вечеря.
Екскурзионна програма в Шри Ланка с лицензиран екскурзовод на руски или
английски език.
Входни такси за всички забележителности изброени в програмата
Такса обслужване
Пакетната цена НЕ включва:
Виза
Разходите от личен характер
Бакшиши
Обяди
Напитки
Всички услуги предложени по желание
Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на
закупения пакет и срока на анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава
в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания
''Allianz Travel''
Доплащане здравна застраховка за лица от 65 г. до 75г. – 5 евро / 10 лева
Доплащане здравна застраховка за лица от 76 г. до 80г. – 12 евро / 24 лева
Горивна такса
COVID 19:
- При пристигане в Шри Ланка се изисква PCR тест, направен 72 часа преди излитане от
София.
- За тази програма има изискване за задължителен ваксинационен сертификат, който НЕ
отменя PCR теста, който трябва да направите преди излитане за Шри Ланка!
Програма по дни:
Първи ден
Излитане от Летище София с чартърен полет до летище Матала, Шри Ланка с авиокомпания
GULLIVAIR. Кацане на летището и посрещане от фирма-партньор. Трансфер до Ела,
настаняване в хотел 4*. Вечеря и нощувка.
Втори ден
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Кацане на летището и посрещане от фирма-партньор. Трансфер до Ела, настаняване в хотел
4*. Вечеря и нощувка.
Трети ден
Ела - Канди
Закуска. Отпътуване към Канди. Посещение на храма на Свещения Зъб на Буда в Канди.
Канди – за столица на държавата се е смятал градът, в който се е намирал Зъбът на Буда.
Когато през 1590 г. Зъбът е бил пренесен в Канди, кралят Вимала Дхарма Сурия І е построил
двуетажен храм на територията на кралския дворец, където е била поместена реликвата. С
тази реликва е свързано и едно от най-колоритните шествия на Изтока – фестивала Esala
Perahera. Всяка година, преди пълнолунието през август, светинята се изнася затворена в
специален купол. В шествието, протичащо по улиците на града, участват десетки слонове,
покрити с ярки дрехи със звънци и илюминации, стотици танцьори и акробати. Вечеря.
Нощувка в HOTEL AMAYA HILLS 4*.
Четвърти ден
Канди - Дамбула
Закуска. След закуска, отпътуване към Дамбула. Посещение на Пещерния Храм в Дамбула –
тук, на върха на планината (350 м над морското равнище), се намира будистки пещерен
храм, състоящ се от 5 пещери. В него е събрана най-голямата колекция от статуи на Буда,
много от които са на повече от 2000 години. Следва посещение на Кралската Ботаническа
Градина в Перадения - една от най-красивите в Азия. Създадена през 1821 година,
градината е разположена в долината на река Махавели – най-голямата река в Шри Ланка.
Една от удивителните зони е колекцията от стайни растения (750 вида), чието достойнство
са уникалните форми на листата и многообразието от разцветки. Атракция на градината са
декоративните орхидеи (около 100 вида). Градината се слави и с колекция от 175 вида
палми.Настаняване в хотел HOTEL AMAYA LAKE HABARANA 4*.Вечеря и нощувка.
Пети ден
Дамбула - Сигирия - Пасикуда
Закуска. Следва трансфер до Сигирия и посещение на скалистата крепост Ascent Sigiriya.
Изкачване на Лъвската скала-Сигирия. В Шри Ланка, през Vв. след Христа, Касапа (477-495
гг.), големият син на крал Датусена (459-477г.), е трябвало да наследи престола, но баща му
решил това да бъде по-малкия син Могалана (майката на Касапа била наложница). Касапа
възненавидил баща си и го затворил в тъмница, а през 477 г. участвал в неговото
умъртвяване. Могалана се ужасил от страшните деяния на по-големия си брат и се скрил в
Южна Индия. Страхувайки се от отмъщение, Касапа решил да построи столица в
труднодостъпно място. И той избрал скалата Sigiriya, висока 180 м. Кралят и неговите
архитекти разчистили мястото около скалата и построили великолепен град, обкръжен от
градини с фонтани и басейни. Изградили и най-изумителните стълбища в света: стъпалата
са изрязани между лапите, гърлото и челюстите на лъв с огромни размери. На върха на
скалата е бил построен дворец-цитадела. Тя започва от "платформата на лъва", от който са
останали само лапите. Стъпала водят към тераса с размер от 17 000 кв. м. (1,7 хектара ),
където някога се е намирал двореца. Отпътуване до Пасикуда и настаняване в хотел AMAYA
BEACH PASIKUDAH 5* на база закуска и вечеря.
Шести ден
Пасикуда
Свободен ден за плаж и почивка.
Седми ден
Пасикуда
Свободен ден за плаж и почивка.
Осми ден
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Пасикуда
Свободен ден за плаж и почивка.
Девети ден
Летище Матала - София
Закуска. Трансфер до летище Matala за чартърен полет до София.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 1853.00 лв.
SNGL

DBL

TRPL

Двама възрастни
с дете 0-11.99 г.

Условия:
Условия:
1. Плащания:
- Авансово плащане - 30% депозит на човек при записване;
- Доплащане 30 дни преди датата на отпътуване.
ВАЖНО :
В случай, че поради каквато и да било причина свързана с постоянно променяща се
ситуация с COVID-19, няма да може да осъществим полетите, ВСИЧКИ заплатени суми ще
бъдат възстановени в десетдневен срок, съгласно условията на договора.
2. Необходими данни за всички пътуващи*:
- Три имена на латиница по международен паспорт;
- Единен граждански номер (ЕГН) или дата на раждане, ако лицето е чуждестранен
гражданин;
- Номер на паспорт и дата на валидност;
*Туроператора не носи отговорност за изпратени неверни данни.
3. Анулационни срокове:
3.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да
дължи неустойка е до 60 дни преди датата на пътуването.
3.2. При анулация от 60 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на
изискуемия депозит, съобразно условията на конкретната програма, но не по-малко от 50%
от цената на пътуването.
- Ако направената анулация е от 29 до 21 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в
размер на 70% от цената на пътуването;
- Ако направената анулация е 20 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката
е в размер на 100% от цената на пътуването;

Цените и условията са валидни към 01.07.2022. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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