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Programa

Datas da Viagem: 6 a 16 de outubro de 2016

1º Dia - Lisboa / Dubai / Colombo (voos Emirates, via Dubai)
Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de
embarque e às 14h25 partida com destino a Colombo, via Dubai.

2º Dia - Dubai / Colombo / Pinnawala / Habarana
Chegada ao Dubai pelas 01h05 e mudança de avião. Pelas 02h45, partida com destino ao Sri
Lanka. Noite e refeições a bordo.
08h45 - Chegada a Colombo. Receção de boas-vindas com grinaldas e saída em direção a
Pinnawala para visitar o campo de proteção e orfanato de elefantes. Almoço em restaurante.
Continuação para Kurumagala que foi durante um curto espaço de tempo capital do Sri Lanka.
Visita das ruínas que restam do Palácio que abrigou o dente de Budha. Continuação para
Habarana. Chegada ao Hotel Cinnamom Lodge 5* ou similar e check-in. Jantar e alojamento
no hotel.

3º Dia - Habarana / Anuradhapura / Mihintale / Aukana / Habarana
Após o pequeno-almoço, saída do hotel para visita a Anuradhapura, que foi declarada
Património Mundial da UNESCO em 2006. Destaque para as ruínas do Palácio Real dos reis
Sinhalese, com mais de 1000 quartos. Os maiores tesouros de Anuradhapura são os “dagobas”,
locais sagrados e de veneração para os budistas e que são contruídos em tijolo e de forma
hemisférica. Os mais notáveis são o Ruvanveliseya, que data do séc. II a.C., o Dagoba
Jetawanarama tem 112m de diâmetro e o Dagoba Thuparama que abriga a clavícula de Buda.
A mais importante relíquia dizem ser a Bo Tree, que segundo a lenda ainda tem um ramo da
árvore onde Buda terá sido Iluminado e que foi plantada há 2250 anos. Visita do Palácio

d á d d dh l d h (Brazen, da estátua do Buda Samadhi e o Templo Isurumuniya, cravado na rocha (Isurumuniya
Rock Temple). Almoço em restaurante.
De tarde, visita de Mihintale, a montanha sagrada de onde os reis difundiram a religião por
toda a ilha. Mihintale, ou seja, a Colina de Mahinda tem uma antiga escada de pedra com 1840
degraus que dão acesso ao topo. Alguns dos monumentos encontrados aqui são os mais
antigos do país e um largo número tem inscrições Brahmi que datam do séc. III a.C. Kantaka
Cetiya, Ambastala Dagoba, Maha Thupa, At Vehera, Alms Hall, Girihandu Seya, Indikatu Seya,
o antigo Hospital e Kaludiya Pokuna são alguns dos locais mais interessantes que podem ser
vistos em Mihintale. Continuação para Aukana onde se pode ver a maior estátua de Budha não
danificada, datada do séc. V e com 14 metros de altura. Regresso ao hotel. Jantar e

l j t h t lalojamento no hotel.

4º Dia - Habarana / Dambulla / Polonnaruwa / Medirigirya / Habarana
Pequeno-almoço no hotel e saída para Dambulla. Visitaremos o Templo da Rocha, classificado
como Património da humanidade. Continuação para Polonnaruwa. Almoço em restaurante.
Visita da antiga cidade de Polonnaruwa, Património da Humanidade pela Unesco, capital do Sri
Lanka entre os sécs. XI e XIII, onde ainda hoje se encontram diversos vestígios da sua antiga
riqueza, como sejam as ruínas dos Templos de Lankatileke, Tivanka e Thuparama; as estupas
de Rankot Vihara e Kiriwehera; as ruínas do Palácio Real Galviharaya com as suas esplendidas
estátuas de Buddha (em pé sentado e reclinado) a Sala de Audiência e o Banho de Lotus bemestátuas de Buddha (em pé, sentado e reclinado), a Sala de Audiência e o Banho de Lotus, bem
como a estátua do rei Parakramabahu, o lago artificial Parakrama Samudraya, a obra prima de
irrigação, a casa das Relíquias - Watadage - com as suas esculturas em pedra. Visita do Templo
de Shiva, o mais antigo templo hindu das ruínas de Polonnaruwa, Património Mundial da
UNESCO. Continuação para Medirigiriya para visita do Medirigiriya Vatadage, tipo de estrutura
arquitetónica que se encontra no Sri Lanka e que pode ter alguma influência hindu. Eram
construídas para abrigar a stupa. Após visitas, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
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5º Dia - Habarana / Sigiriya / Minneriya / Habarana
Após o pequeno-almoço, visita à fortaleza rochosa de Sigiriya (conhecida como Lion Rock). Esta
magnífica rocha-fortaleza, Património Mundial pela Unesco e uma das atrações mais visitadas
do Sri Lanka, é também conhecida por “Fortaleza do Céu”. Almoço em restaurante.
Durante a tarde, saída para um jeep safari no Minneriya National Park com mais de 8800 há.
Reúne manadas de veados e amplas espécies de pássaros e é um verdadeiro santuário para os
elefantes, é sem dúvida o maior parque de recolhimento de elefantes do mundo o que faz deste
parque um maná para os entusiastas da vida selvagem
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parque um maná para os entusiastas da vida selvagem.
Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

6º Dia - Habarana / Matale / Kandy
Pequeno-almoço no Hotel e partida para Matale com paragem para visita do Jardim de
Especiarias, ervas pelas quais o Sri Lanka se tornou tão conhecido. Visita a uma Fábrica de
Batik. Continuação para Kandy. Almoço em restaurante.
Kandy fica na zona central do país, a 72 km norte de Colombo. É Património da Humanidade
pela UNESCO e foi a última capital real do reino do Sri Lanka.
Visita da cidade com passeio de barco no lago visita do bazar do centro de artesanato e doVisita da cidade com passeio de barco no lago, visita do bazar, do centro de artesanato e do
Museu de Gemas e de Lapidação. Visita do Templo do Dente (ou Dalada Maligawa), assim
denominado por se crer que aqui se encontra uma importante relíquia de Buddha, trazida da
pira do funeral de Buddha no cabelo de uma princesa: um dos seus dentes.
Visita dos três mais importantes templos de Kandy: Gadaladeniya, Lankathilakaya e Embekke
Devale, todos eles enriquecidos de esculturas e trabalhos de entalhe. Ao final da tarde,
assistiremos a um espetáculo cultural singalês, com danças representativas de diversas regiões
do país, uma demonstração cultural que inclui abertura cerimonial com tambores e o sopro das
conchas. Continuação para o Hotel The Grand Kandyan 5* ou similar em Kandy. Check-in,
jantar e alojamento no hotel.

7º Dia - Kandy / Peredenya / Nuwara Eliya
Após o pequeno-almoço, saída para visita ao Jardim Botânico Real em Peredenya, cuja origem
remonta a 1374 como jardim real dos reis de Gampola e Kandy. No trajeto de Peredenya e
Nuwara Eliya, visita a uma plantação de chá e respetiva fábrica, onde poderemos observar o
processo de tratamento do chá, tendo a oportunidade de provar o verdadeiro chá do Ceilão.
Almoço em restaurante.
No percurso para Nuwara Eliya, paragem para observação da Cascata Ramboda a 109 metros
de altura, a mais alta do país. Continuação para Nuwara Eliya, frequentemente apelidada de
“Little England” do Sri Lanka, com um belíssimo cenário nas montanhas do Sri Lanka (a 1889g , (
metros), numa cidade colonial rodeada por verdes colinas onde se produz o melhor chá do
mundo. Chegada ao Hotel Araliya Green Hills 4* ou similar. Check-in, jantar e alojamento.

8º Dia - Nuwara Eliya / Buduruwagala / Yala
Após o pequeno-almoço, partida para Buduruwagala que significa “rocha com estátua de Buda”
e que data dos sécs. IX e X. No percurso, passagem pela Cascata Ravana com uma altura de 25
metros. Continuação para Yala National Park. Almoço durante o percurso.
O Parque Nacional de Yala cobre uma área de 1259 km2 e é famoso pelas largas manadas de
elefantes, leopardos, veados, javalis, crocodilos, búfalos, entre outros animais. Contam-se mais
de 130 espécies de pássaros residentes. Passeio de jeep no parque. Após visita, continuação
para Kataragama (16 km) uma das mais importantes cidades onde se venera o deus
Kataragama e onde existe um importante Templo sagrado para budistas, induistas e até mesmo
muçulmanos que aqui vêm em busca de assistência divina. Visita do templo e continuação para
o hotel.
Chegada ao Hotel Jetwing Yala 4* ou similar e check-in. Jantar e alojamento.
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9º Dia - Yala / Weligama / Galle / Kosgoda / Colombo
Após o pequeno-almoço, partida para Weligama, local muito curioso na costa e onde ainda hoje
se podem ver muitos pescadores pendurados em estacas dentro de água a pescarem à linha.
Continuação para Galle que foi um importante porto até há 100 anos atrás e hoje em dia ainda
mantém os seus barcos em porto natural. Visita da parte antiga da cidade onde ainda se veem
os pescadores a remendarem as suas redes de pesca. Visita do Forte Holandês, Património da
Humanidade. Após a visita, almoço em restaurante. De tarde, partida para Ambalangoda,

it l l á l id ti ã K d
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muito popular pelas suas máscaras coloridas e continuação para Kosgoda.
Visita ao centro de desova de tartarugas, o “Koskoda Sea Turtle Conservation Project”.
No “Koskoda Sea Turtle Conservation Project”, cinco das sete espécies de tartarugas existentes
no mundo escolheram o Sri Lanka para desovar. O projeto de conservação das espécies de
Kosgoda quase terminou com o Tsunami de 2004, mas sobreviveu graças à força de vontade de
um grupo de voluntários. Continuação para Colombo.
Check-in no Hotel Galadari 5* ou similar.
Jantar e alojamento no hotel.

10º Dia - Colombo10º Dia - Colombo
Pequeno-almoço no hotel.
Colombo era somente um pequeno porto até à chegada dos portugueses em 1505. Em 1815 a
cidade e o porto desenvolveram-se durante o período de dominação inglesa. O que permanece
do tempo dos portugueses, holandeses e ingleses pode ser visto em toda a cidade. Não existem
mais fortificações portuguesas ou holandesas mas alguns dos seus edifícios e igrejas ainda
existem nas zonas do Fort e Pettah.
Visita de dia inteiro com almoço em restaurante. Visita do Fort, antiga zona administrativa
inglesa - Sea Street e os bairros de ourives no coração de Pettah e o Bazaar Pettah, área onde
existe também um Templo Hindu com trabalhos esculpidos em pedra. Passagem pela Kaymans
Gate a Torre do Relógio Khan a Igreja Holandesa de Wolfendhaal do séc XVIII o TemploGate, a Torre do Relógio Khan, a Igreja Holandesa de Wolfendhaal, do séc. XVIII, o Templo
Budista de Kelaniya, a Mesquita, o Museu Colombo, assim como o Memorial Bandaranaike
oferecido pela China ao Sri Lanka e pelo novo parlamento em Sri Jayawardenapura.
Passeio em Tuk-Tuk pela cidade e visita do Templo Budista Gangaramaya, um dos mais
importantes do país, junto do lago de Beira, no centro de Colombo. Este templo de estilo
eclético conjuga elementos tradicionais do Sri Lanka, India, China e Tailândia. É composto por
diversos edifícios, o templo não se resume só ao santuário já que é também um centro de
aprendizagem, uma sala de cerimónias para os monges, um museu, o pagode, a câmara da
relíquia e a biblioteca. A construção tem mais de 120 anos e foi erguido para servir como
instituto de ensino oriental para os monges.
Jantar no hotel onde teremos quartos para todo o grupo se poder refrescar antes de partirJa ta o ote o de te e os qua tos pa a todo o g upo se pode e esca a tes de pa t
para o aeroporto. Chegada ao aeroporto e assistência às formalidades de embarque.

11º Dia - Colombo / Dubai / Lisboa
03h15 - Partida em voo da Emirates com destino ao Dubai;
06h00 - Chegada ao Dubai e mudança de avião;
07h25 - Continuação da viagem em voo da Emirates com destino a Lisboa;
12h45 - Chegada a Lisboa ao aeroporto da Portela.
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VALORES E CONDIÇÕES:

Sócios efetivos (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes) e outros Sócios auxiliares:

Quarto Duplo (x2): € 2.150,00;                                     Suplemento Individual: € 430,00.

Débito poderá ser fracionado em 10 vezes, em 24 de março, 22 de abril, 25 de maio, 24 de 
junho, 25 de julho, 25 de agosto, 23 de setembro, 25 de outubro, 25 de novembro e 22 de 
dezembro.

Custos

Na opção de débito único, será efetuado em 23 de setembro de 2016.

Serviços incluídos:

 Acompanhamento por representante da Tryvel;
 Bolsa de documentação e saco Tryvel;
 Passagem aérea Lisboa / Dubai / Colombo / Dubai / Lisboa na companhia aérea Emirates
com direito ao transporte de 30 kg de bagagem;
 Assistência e transporte privativo Aeroporto / Hotel / Aeroporto;
 8 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares incluindo o pequeno-almoço
diário;
 Late check-out até à hora de partida para o aeroporto de Colombo no último dia;
 Programa em regime de pensão completa, desde o almoço do 2º dia ao jantar do 10º dia
num total de 18 refeições;
 Autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o circuito;
 Jeep safari nos parque de Yala e Minneriya;
 Águas nos autocarros durante o circuito;
 2 garrafas de água por quarto, por dia;g g p q , p ;
 Garrafas de 500ml de água durante as excursões;
 Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local em espanhol, incluindo
entradas nos monumentos visitados no interior;
 Passeio de barco no lago de Kandy;
 Massagem de pés em Matale (ca. 15 minutos);
 Seguro de viagem Multiviagens VIP – MIP € 60.000;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (Taxas de voos intercontinentais no
montante de €50,68 – à data de 15.12.2015 - a atualizar e reconfirmar na altura da
emissão da documentação);ç );
 Visto para entrada no Sri Lanka (USD 30,00 à data de elaboração do programa; sujeito a
alteração);
 Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos e Câmbios:

 Bebidas às refeições;
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente
itinerário e extras de caráter pessoal (ex. telefonemas, bar, minibar, lavandaria, etc.) e
refeições não mencionadas;refeições não mencionadas;
 Bagageiros nos hotéis;
 O Custo das Taxas de Aeroporto dependem do valor das mesmas à data de emissão.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a
título de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Inscrições reabertas até 29 de julho de 2016.Diversos
A 3 de agosto informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer
com qualquer dos participantes durante esta viagem.

Diversos
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Diversos Ceilão – Sri Lanka – A presença portuguesa

A primeira armada portuguesa a aportar em Ceilão foi comandada por D. Lourenço de Almeida, a
quem chamavam "Diabo Louro", que era um homem de enorme corpulência e era filho do vice-rei
da Índia, D. Francisco de Almeida. O desembarque ocorreu em 1505 ou 1506, nas proximidades de
Galle, no sudoeste da ilha. Pouco depois, a mesma frota aportou numa baía mais a norte, onde
fundou a cidade de Colombo, que é hoje a capital do país.
A presença portuguesa em Ceilão durou pouco mais de um século, no meio de guerras e de aliançasA presença portuguesa em Ceilão durou pouco mais de um século, no meio de guerras e de alianças
com os reinos locais. Os portugueses praticamente nunca conseguiram dominar inteiramente Ceilão,
tendo enfrentado uma dura resistência, sobretudo por parte do reino de Kandy, no centro da ilha, e
tornaram-se também alvo de ataques dos holandeses a partir do início do séc. XVII. A ilha de Ceilão
acabou por se tornar, toda ela, uma colónia holandesa. Em 1815, a ilha passou para a posse dos
ingleses e em 1948 acabou por se tornar independente. A presença portuguesa deixou profundas
marcas no Sri Lanka e ainda hoje essas marcas são bem evidentes, apesar de essa presença já ter
acabado há cerca de 350 anos! Por exemplo, existem milhares e milhares de cingaleses que
possuem apelidos portugueses, tais como Silva, Pereira, Fonseca, Souza, etc.

FICHA DE INSCRIÇÃOSri Lanka

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000031738

