
 

 

Екскурзия в Шри Ланка 
LAST MINUTE - ОТСТЪПКА ОТ 100ЛВ. НА ЧОВЕК. 

 
Маршрут: 
София - Истанбул - Коломбо - Истанбул - София  
Дати на отпътуване: 
25.02.2017 г. 04.03.2017 
Транспорт: Самолет 
 
 
 
ПЪРВИ ДЕН/ София  
Тръгване от Терминал 2 на Летище София с полет на Турски Авиолинии през Истанбул.  
 
ВТОРИ ДЕН/ Коломбо  
Пристигане на международното летище в Коломбо, където ще бъдете посрещнати от представител 
на фирмата-партньор, който ще Ви окичи с венец от орхидеи или франджипани. Следва трансфер до 
хотела, който продължава около 45 минути. Настаняване в стаите в 12:00ч.  
Вечеря и нощувка.  
 
ТРЕТИ ДЕН/ Пинавала - Сигирия - Дамбула  
Закуска. 
Отпътуване за Пинавала – сиропиталище за слонове (около 2 часа). Тук ще имате най-голяма 
възможност да видите голям брой слонове на едно място – едно истинско семейство. 
Сиропиталището е създадено през 1957г., като започва със седем осиротели слона. Днес, над 40, 
повечето от тях се наслаждават на щастието да отглеждат своите малки на същото място. С помощта 
на местни и чуждестранни експерти в областта, това място се превръща в успешна програма за 
развъждане на тези прекрасни създания. Първото слонче се ражда през 1984г. Днес това е най-
доброто място, където може да видите как се хранят слоновете и как след това си взимат баня в 
реката близо до града.  
Следва трансфер до Сигирия (около 2 часа и половина) – петвековна скала, на която е построена 
крепост през 477г. пр. Хр. от крал Кашиапа. Нарича се „Скалата на лъва“ и се издига на 200м. над 
джунглата. Крепостта е била заобиколена от външен ров, имала е приятна градина, огледална стена, 
която е изрисувана със стенописи в тъмен цвят, както и красиво стълбище.  
Следва трансфер до хотела в град Дамбула. Вечеря. Нощувка.  
 
ЧЕТВЪРИ ДЕН/ Гиритал - Хабарана - Матале - Канди  
Закуска. 45-минутен трансфер до Хабарана.  
Насладете се на обиколка на селата на Шри Ланка (около 2 часа), които до днес остават 
непроменени. Ще усетите как местните водят живот, който е в хармония с природата. Можете да 
наблюдавате ежедневието на тези хора, техните занимания и култура. Турът минава по криволичеща 
пътека през джунгли и плантации. Ще видите каручки, теглени от волове. Ще обиколите езерото с 
катамаран. Следва посещение на традиционна къща от кал. Турът може да завърши с типичен 
местен обяд (ориз и къри), приготвен от дружелюбен селянин.  
 



 

 

След това се посещава Градината на подправките в Матале, където ще видите канела, кардамон, 
пипер и други растения. Тук можете също да купите подправки. На посетителите ще бъде обяснено 
за всеки един растителен вид в градината и неговата употреба в кухнята. Следва едночасов трансфер 
до Канди, мястото, на което се провежда ежегодния фестивал Perahera. Последната крепост на 
кралете на Шри Ланка, която е била преотстъпена на британците през 1815г. в Канди, е добър 
пример за будисткото влияние на острова. Храмовете в града поддържат будистките традиции живи.  
В 17:30ч. ще станете свидетели на културно шоу, което включва различни видове местни танци. 
Вечеря и нощувка в хотела.  
 
ПЕТИ ДЕН/ Канди - Нуара Елия  
Закуска.  
Посещение на будитски храм, известен като „Храма на зъбите“. Той се намира в царския дворцов 
комплекс на града, в който се помещава реликва от зъба на Буда. От древни времена тя играе важна 
роля в местната политика, защото се вярва, че който я „притежава“, държи управлението на страната. 
Смята се за едно от най-ценните притежания на Шри Ланка.  
Трансфер от два часа и половина до Нуара Елия, град на 190км. от Коломбо с надморска височина от 
над 1800 метра. Тук през 1826г. британските войници са изградили път, който минава по билото и 
води към санаториум за ранени войници. Сър Самюел Бейкър довел хрътки, коне, добитък и овце на 
това място и започнал типична английска ферма. Той засадил английски цветя и зеленчуци.  
Следва трансфер до хотела, вечеря и нощувка.  
 
ШЕСТИ ДЕН/ Нуара Елия - Китулгала  
Закуска.  
Трансфер от два часа и половина до град Китулгала. Това е малък град в западна Шри Ланка в 
тропическата гора, където има два мусонни сезона всяка година и е едно от най-влажните места в 
страната. Въпреки това, гората оживява в първите три месеца от годината, особено през февруари, 
който е най-сухият месец. Филмът "Мостът над река Куай", който е носител на награди, е заснет при 
река в близост до Китулгала, но днес са запазени само основите на моста. Градът е известен също с 
добрите си условия за рафтинг.  
Обратен тансфер до хотела. Вечеря и нощувка.  
 
СЕДМИ ДЕН  
Закуска. Свободно време. Нощувка.  
 
ОСМИ ДЕН  
Закуска. Двучасов трансфер до Коломбо.  
 
Обиколка на Коломбо - Ще минете през оживените търговски зони, както и през квартал 
Канелените градини. Ще посетите квартал Форт, който е бил английски административен и военен 
център, Крайморската улица, Златарския квартал, зоната на базара, където се намира каменен 
хиндуистки храм със сложни орнаменти, както и холандската църква, построена през 1749г. Ще 
посетите също така статуята на Буда, Международния конферентен център и Площада на 
независимостта.  
 
Шопинг - Ще посетите изискания чаен бутик Mlesna, магазин за кашу и магазините за дрехи в 
търговския център Majestic city. Следва посещение на Центъра за керамика, където можете да си 



 

 

купите сервиз или друго керамично изделие. Минава се през магазините Barefoot, House of Fashion и 
Beverly Street.  
 
Трансфер до летището за обратния полет. Препоръчва се на всички пътници да се чекират поне три 
часа преди полета.  
 
ДЕВЕТИ ДЕН  
Пристигане в София.  
 
Полетно разписание  
 

Дати  Номер на полета  Летище  Излита  Летище  Каца  

25.02.2017г.  ТК 1030  София  21:35  Истанбул  23:10  

26.02.2017г.  ТК 730  Истанбул  01:05  Коломбо  15:25  

04.03.2017г.  ТК 731  Коломбо  21:25  Истанбул  05:30  

05.03.2017г.  ТК 1027  Истанбул  07:45  София  09:10  

 
Цената включва:  

 Самолетен билет София - Истанбул - Коломбо - Истанбул - София с включени летищни такси  
 1 нощувка в Негомбо  
 1 нощувка в Хабарана  
 1 нощувка в Канди  
 1 нощувка в Нуара Елия  
 2 нощувки в Калутара  
 Медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие 10 000 евро  
 Водач на български език при минимум 15 човека  
 Трансфери с климатизиран автобус и англоговорящ гид  
 Входни такси  

 
Цената не включва:  

 Обяди и минерална вода  
 Бакшиши- 30$  
 Виза - 40$  
 Разрешение за правене на снимки или видео  
 Разходи от личен характер  

 
Условия за записване:  

 Валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца от датата на напускане на страната;  
 Подписване на договор за организирано пътуване;  
 Депозит в размер на 50% ;  
 Пълно плащане – 30 дни преди датата на заминаване  



 

 

 
Забележки:  

 
 Туроператорът предоставя възможността на клиента да сключи застраховка „Отмяна на 

пътуване“, застраховка за разходите за съдействие, включително при репатриране, както и 
за случаите на злополука, болест или смърт със ЗАД "Армеец" АД до 5 дни след сключване 
на договор.  

 
 
 

 

 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                          
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