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SRI LANKA
E MALDIVAS

1.938€DESDE

PARTIDAS:
01 Julho

a 31 Maio 2021
PREÇO POR PESSOA 

10 DIAS / 7 NOITES
Mínimo: 02 Participantes

HOTEL ÉPOCAS TRIPLO

MMM

DUPLO

MM

SINGLE

M

Circuito Categoria Superior - Meia Pensão

Maldivas:

Paradise Island Resort & Spa Maldivas ****Sup 

Meia Pensão

Hoteis Circuito:

Dambulla: Hotel Amaya Lake

Kandi: Hotel Amaya Hills

Colombo: Hotel Oso Colombo

Notas:

- Suplemento  Pensão Completa no Circuito: 

 (4 almoços) - € 55 p/pessoa

-  Oferta pensão Completa no Paradise Island ate 31 Out

- a) Suplemento Natal e Fim de Ano: Consulte-nos

01 Jul a 31 Jul

Noite Extra (Maldivas)

01 a 31 Ago

Noite Extra (Maldivas)

01 Set a 31 Out

Noite Extra (Maldivas)

01 a 30 Nov

Noite Extra (Maldivas)

01 a 19 Dez

Noite Extra (Maldivas)

20 Dez a 06 Jan 2021    a)

Noite Extra (Maldivas)

07 Jan a 28 Fev 2021

Noite Extra (Maldivas)

01 a 31 Mar 2021

Noite Extra (Maldivas)

01 a 30 Abr 2021

Noite Extra (Maldivas)

01 a 31 Mai 2021

Noite Extra (Maldivas)

1.867,00

€ 91,00

€ 1.955,00

€ 120,00

€ 1.888,00

€ 98,00

€ 1.827,00

€ 89,00

€ 1.842,00

€ 94,00

€ 2.328,00

€ 229,00

€ 2.199,00

€ 160,00

€ 2.040,00

€ 160,00 

€ 1.957,00

€ 133,00

€ 1.921,00

€ 95,00

€ 1.938,00

€ 101,00

€ 2.036,00

€ 133,00

€ 1.961,00

€ 108,00

€ 1.898,00

€ 99,00

€ 1.970,00

€ 123,00

€ 2.457,00

€ 254,00

€ 2.305,00

€ 178,00

€ 2.135,00

€ 178,00

€ 2.123,00

€ 174,00

€ 2.000,00

€ 106,00

€ 2.416,00

€ 195,00

€ 2.612,00

€ 260,00

€ 2.461,00

€ 210,00

€ 2.386,00

€ 193,00

€ 2.527,00

€ 240,00

€ 3.474,00

€ 502,00

€ 3.168,00

€ 349,00

€ 2.855,00

€ 349,00

€ 2.671,00

€ 288,00

€ 2.492,00

€ 205,00

VISTO OBRIGATÓRIO

Inclui
— Passagem aérea, voos Qatar Airways em classe turística (classe W), para o percurso Porot ou Lisboa/Doha/Colombo e Malé/Doha/Lisboa ou Porto com direito 

ao transporte de 25Kg de bagagem (por pessoa e por volume). - Viagem Colombo/Malé com a Srilanka Airlines em classe L com direito ao transporte de 25Kg de 

bagagem (por pessoa e por volume). Circuito de 5 dias/4 noites no Sri Lanka, conforme referido no itinerário, acompanhado por guia/condutor falando inglês, 

com estada nos hoteis indicados e em regime de meia pensão. Assistência local pelo nosso representante. Transporte de hidroavião, voo domestico  ou lancha 

rápido, consoante a distância do aeroporto de Malé ao hotel seleccionado e vice-versa. Estadia de 3 noites no hotel seleccionado, em quarto com banho, no 

regime alimentar escolhido. IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço. Seguro Multiviagens. Taxa governamental GST nas Maldivas de 12%. Taxas de aeroporto, 

segurança e combustível, no valor de € 490,00 sujeitas a alteração até datam de emissão, ou do itinerário da viagem.

Não Inclui
— Quaisquer outros serviços não mencionados. Gratificações. Visto de entrada no Sri Lanka (www.eta.gov.lk).
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HOTEL ÉPOCAS TRIPLO

MMM

DUPLO

MM

SINGLE

M

Circuito Categoria Deluxe - Meia Pensão

Maldivas:

Cocoon Maldives Resort *****

Meia Pensão Plus

- a) Reservas efetuadas ate 31 Jul Oferta Tudo Incluido

- b) Reservas efetuadas ate 31 Ago Oferta Tudo Incluido

Hoteis Circuito:

Dambulla: Hotel Jetwing Lake

Kandi: Hotel Golden Crown Plaza

Colombo: Hotel Cinnamon Lakeside

 

Notas:

- Suplemento  Pensão Completa no Circuito: 

   (4 almoços) - € 55 p/pessoa

- a) Suplemento Natal e Fim de Ano: Consulte-nos

01 Jul a 31 Jul  a)

Noite Extra (Maldivas)

01 Ago a 31 Out a)

Noite Extra (Maldivas)

01 Nov a 19 Dez  b)

Noite Extra (Maldivas)

20 Dez a 06 Jan 2021    c)

Noite Extra (Maldivas)

07 Jan a 28 Fev 2021

Noite Extra (Maldivas)

01 a 31 Mar 2021

Noite Extra (Maldivas)

01 a 30 Abr 2021

Noite Extra (Maldivas)

01 a 31 Mai 2021

Noite Extra (Maldivas)

€ 2.503,00

€ 150,00

€ 2.544,00

€ 164,00

€ 2.637,00

€ 196,00

€ 2.841,00

€ 229,00

€ 2.827,00

€ 224,00

€ 2.721,00

€ 224,00

€ 2.639,00

€ 197,00

€ 2.582,00

€ 169,00

€ 2.569,00

€ 157,00

€ 2.631,00

€ 178,00

€ 2.771,00

€ 226,00

€ 2.962,00

€ 255,00

€ 2.941,00

€ 248,00

€ 2.834,00

€ 248,00

€ 2.711,00

€ 206,00

€ 2.617,00

€ 185,00

€ 3.020,00

€ 219,00

€ 3.107,00

€ 248,00

€ 3.311,00

€ 316,00

€ 3.636,00

€ 356,00

€ 3.609,00

€ 347,00

€ 3.403,00

€ 347,00

€ 3.229,00

€ 289,00

€ 3.081,00

€ 347,00

ITINERÁRIO

1º Dia  –  Porto ou Lisboa / Doha / Colombo
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a parti-
da. Formalidades de embarque e partida com destino a  Doha. Mudança de 
avião e continuação da viagem com destino a Colombo. Refeição a bordo

2º Dia  – Colombo/ Dambulla
Chegada , assistência e partida  para  Dambulla,  atravessando os bosques 
de coqueiros e seguidos da região dos lagos. Visita às grutas de Dambul-
la, que no séc. I a.c. foram transformadas em templos budistas. No total 
existem 5 grutas com 150 Budas, destacando-se o Buda recostado de 14 
metros. Jantar e alojamento.
 
3º Dia  – Dambulla / Sigiriya / Polonnaruwa / Dambulla
Após o pequeno-almoço, visita ao Rochedo de Sigiriya, que serviu de for-
taleza ao rei Kaksapya no séc. V. Na sua parte oeste podem-se admirar os 
famosos frescos, conhecidos como “Donzelas de Sigiriya”. Continuação para 
Polonnaruwa, visitando em trânsito uma fábrica de Batik. De tarde, visita de 
Polonnaruwa que foi a segunda capital do Sri Lanka, entre os séc. XI e XII, 
com os seus monumentos estão espalhados pela selva, nas margens de um 
imenso pântano. Visita ao Palácio Real e aos templos que o rodeiam, com 
destaque para Gal Vihara, decorado com magnificas esculturas. Regresso ao 
hotel. Jantar  e alojamento. 
 
4º Dia  – Dambulla / Matale / Kandy
Pequeno almoço e partida para Kandy, visitando em Matale, um jardim de 
especiarias.  De tarde, visita de Kandy, com destaque para o Dalada Maliga-
wa, o Templo do Dente, onde se conserva uma relíquia do dente de Buda. 
Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia   – Kandy / Colombo 
Pequeno almoço. Saída para  visita ao Jardim Botânico de Peradenyia, 
que se estende por 60 hectares e onde crescem um grande número de 
árvores, plantas e flores tropicais.. De tarde, partida para Colombo com 
breve paragem no caminho para visitar uma das muitas fábricas de chá 
e suas plantações. Chegada a Colombo e visita panorâmica da cidade, 
a maior do país, onde se misturam várias etnias para dar origem a uma 
vibrante capital que vai mudando com o desenvolvimento, misturando os 
arranha-céus com o charme dos antigos edifícios, como a Torre do Reló-
gio com mais de cem anos e as antigas residências coloniais britânicas,  o 
Bazar Pettah, Templo Hindu e Tempo Budista e o Bandaranaike Memorial 
International Conference Hall (BMICH), oferecido pela Republica Popular 
da China. Jantar e alojamento no hotel. 
 
6º Dia  – Colombo / Malé
Pequeno almoço e em hora a combinar localmente transporte para o 
aeroporto para embarque com destino a Malé nas Makldivas. Chegada, 
recepção e transporte em lancha rápida ou  hidroavião (consoante a 
distância entre o aeroporto e o hotel) para o hotel escolhido. Instalação 
e alojamento..

7º ao 8º Dia  - Maldivas
Estadia no hotel no regime alimentar escolhido. Dias inteiramente livres 
nestas encantadoras ilhas perfeitos paraísos tropicais, onde algumas 
ilhas, dado o seu reduzido tamanho, têm somente o hotel. Ilhas de areia 
branca, rodeadas de barreiras de corais e de um mar transparente, rico 
em peixes coloridos e exóticos.
 
9º Dia  – Malé / Doha/ Cidade de Ligação
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte 
de lancha rápida ou hidroavião do hotel ao aeroporto. Formalidades de 
embarque e viagem para Doha. Noite a Bordo 

10º Dia  – Cidade de Ligação/ Lisboa ou Porto
Partida com destino a Lisboa  ou Porto. 
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1º Dia  –  Porto ou Lisboa / Doha / Colombo
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora pre-
vista para a partida. Formalidades de embarque e partida 
com destino a  Doha. Mudança de avião e continuação da 
viagem com destino a Colombo. Refeição a bordo

2º Dia  – Colombo/ Dambulla
Chegada , assistência e partida  para  Dambulla,  atraves-
sando os bosques de coqueiros e seguidos da região dos 
lagos. Visita às grutas de Dambulla, que no séc. I a.c. foram 
transformadas em templos budistas. No total existem 5 
grutas com 150 Budas, destacando-se o Buda recostado de 
14 metros. Jantar e alojamento.
 
3º Dia  – Dambulla / Sigiriya / Polonnaruwa / Dambulla
Após o pequeno-almoço, visita ao Rochedo de Sigiriya, que 
serviu de fortaleza ao rei Kaksapya no séc. V. Na sua parte 
oeste podem-se admirar os famosos frescos, conhecidos 
como “Donzelas de Sigiriya”. Continuação para Polonnaru-
wa, visitando em trânsito uma fábrica de Batik. De tarde, 
visita de Polonnaruwa que foi a segunda capital do Sri Lan-
ka, entre os séc. XI e XII, com os seus monumentos estão 
espalhados pela selva, nas margens de um imenso pântano. 
Visita ao Palácio Real e aos templos que o rodeiam, com 
destaque para Gal Vihara, decorado com magnificas escul-
turas. Regresso ao hotel. Jantar  e alojamento. 
 
4º Dia  – Dambulla / Matale / Kandy
Pequeno almoço e partida para Kandy, visitando em Ma-
tale, um jardim de especiarias.  De tarde, visita de Kandy, 
com destaque para o Dalada Maligawa, o Templo do Dente, 
onde se conserva uma relíquia do dente de Buda. Jantar e 
alojamento no hotel.

5º Dia   – Kandy / Colombo 
Pequeno almoço. Saída para  visita ao Jardim Botânico 
de Peradenyia, que se estende por 60 hectares e onde 

crescem um grande número de árvores, plantas e 
flores tropicais.. De tarde, partida para Colombo com 
breve paragem no caminho para visitar uma das muitas 
fábricas de chá e suas plantações. Chegada a Colombo 
e visita panorâmica da cidade, a maior do país, onde se 
misturam várias etnias para dar origem a uma vibrante 
capital que vai mudando com o desenvolvimento, mistur-
ando os arranha-céus com o charme dos antigos edifíci-
os, como a Torre do Relógio com mais de cem anos e as 
antigas residências coloniais britânicas,  o Bazar Pettah, 
Templo Hindu e Tempo Budista e o Bandaranaike Me-
morial International Conference Hall (BMICH), oferecido 
pela Republica Popular da China. Jantar e alojamento no 
hotel. 
 
6º Dia  – Colombo / Malé
Pequeno almoço e em hora a combinar localmente trans-
porte para o aeroporto para embarque com destino a 
Malé nas Makldivas. Chegada, recepção e transporte em 
lancha rápida ou  hidroavião (consoante a distância entre 
o aeroporto e o hotel) para o hotel escolhido. Instalação 
e alojamento..

7º ao 8º Dia  - Maldivas
Estadia no hotel no regime alimentar escolhido. Dias 
inteiramente livres nestas encantadoras ilhas perfeitos 
paraísos tropicais, onde algumas ilhas, dado o seu reduz-
ido tamanho, têm somente o hotel. Ilhas de areia branca, 
rodeadas de barreiras de corais e de um mar transpar-
ente, rico em peixes coloridos e exóticos.
 
9º Dia  – Malé / Doha/ Cidade de Ligação
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar local-
mente, transporte de lancha rápida ou hidroavião do 
hotel ao aeroporto. Formalidades de embarque e viagem 
para Doha. Noite a Bordo 

10º Dia  – Cidade de Ligação/ Lisboa ou Porto
Partida com destino a Lisboa  ou Porto. 

ITINERÁRIO

SRI LANKA
E MALDIVAS


