
 

 
 המסלול:

  
   היום הראשון :

 .בשעות הבוקר ננחת בשדה התעופה הבינלאומי בנגומבו
 . לאחר התארגנות קצרה יוצאים למסלול.חכה לכם בשדה התעופהשלנו יהנהג 

מהג'ונגלים אוספים את הפילונים הקטנים  –עצירה ראשונה בית היתומים לפילים בפינאוולה 
צועים ומצרפים אותם לעדר במקום , חוויה לפגוש מספר רב של פילים בכל היתומים או הפ

מערות עתיקות עם  5משיכים לדמבולה למערות הנזירים ,מערכת של אנו מהגילאיים. משם 
, באתר הקדוש מדרגות  555כדי להגיע אל האתר יש לטפס במעלה פסלי בודהה מרהיבים . 

לבודהיסטים תפגשו עולי רגל רבים שמביאים מנחה לאלים , בתוך המערות פסלי ענק עתיקים 
 .(באזור דמבולהמלון שנים. )לינה ב 0555 -עלה מי קיר בני למוציור בודהה של

  
    ם השני :והי

 ,עולמיתהוכרז כאתר מורשת ש, האתר המפורסם בסרי לנקה 'היסיגרי'צוק  צאים לכיוון ואנו י
כמובן מדרגות ,  0055טפס לראש הצוק במעלה נ .עיר בירה עתיקה ומבצר עתיק סיגריה היא 

לעיננו מתגלה נוף פנורמי של עם עצירות למנוחה ולהתר/שמות מהנוף הנשקף ממרגלות הצוק. 
ו המלכים הקדומים של סרי הג'ונגל ממעוף הציפור , נראה את שרידי העיר העתיקה בה שכנ

יה , בשמורה עדרי פילים , עדרי צבאים , ילספארי בשמורת הטבע מינר נמשיך שם . מ לנקה
 .(האברנה / לינה במלון באזור דמבולה.) ברכב של השמורה  מתקייםהסיור ...מאגרי מים ועוד.

  
   היום השלישי:

התבלינים רך נעצור בגני בדדמבולה וממשיכים בדרכנו לעיר הגדולה 'קנדי' . אנו נפרדים מאזור
סרי לנקה עשירה מאוד בצמחי תבלין ובתרבות המקומית דרכים מיוחדות לשימוש במאטלה .

נבקר ,אנו ממשיכים לקנדי לו הסבר על צמחי התבלין השונים . בצמחי התבלין, במקום תקב
למאמינים הבודהיסטים. קנדי היא מרכז תרבותי וקדושה חשובה שבאתרים השונים של עיר 

, בו מאמינים הבודהיסטים , נשמרת אחת משיניו של בודהה,  'מקדש השן'ל ודתי בעיקר בגל
ת , להקת רקדנים נבקר במקדש השן ואחה"צ נצא לצפות במופע פולקלור מהתרבות המקומי

 (לינה בקנדיולהקת מתופפים. )
  

    היום הרביעי :
הקדומים של סרי לנקה שנוסדו על ידי המלכים   את הבוקר נתחיל בגנים הבוטניים המלכותיים

והתפתחו יותר בתקופת שלטון האנגלים , במקום חממת סחלבים , צמחיה מגוונת ונדירה ואגם 
וממשיכים לאזור  ים הבוטניים ונפרדים מאזור קנדי, אנו מסיימים את ביקור בגנ רומנטי 

 0555 -לגובה של למעלה מעם הרכב אנו עולים  יה', אזור מטעי התה הגבוה הקריר.נוריאלי'
שזכתה לכינוי "אנגליה  'נוריאליה'רת המחוז יבמפעל לתה וגם בעי, מטר ומבקרים במטעי התה 

תרים המרכזיים ובפארק ויקטוריה . של המקום. נבקר בא יהקולוניאלהקטנה" בגלל האופי 
 (לינה בנוריאליה)
  

 
 
 
 
 

    היום החמישי:
אנחנו יוצאים מוקדם מאוד בבוקר לשמורת מישורי הורטון, בשמורה זו הביקור מתנהל ברגל , 

נעבור בנופים חלומיים  '.סוף העולם'לתצפית נגיע ק"מ במהלכו  9ואנחנו יוצאים למסלול של 
מכוסים בערפילים , אנו מסיימים את המסלול לאחר , עם מפלים ועם מעברים הוקסומים 

בדרכנו לאלה, עיירה ציורית בלב אזור הגבעות הירוק , נעצור באלה לסיור  כשלוש שעות ונצא



 

אלה או  לינה באזור) '. אלה גאפ'קצר נמשיך למפלי ראוונה ומשם למעבר ההרים היפה 
 נוראלייה(

  
  

    היום השישי:
,  (ליפטון סיטמטעי התה של סר ליפטון )לביקור ב 'להאהאפוטלה וברג'הבוקר נצא לכיוון 

בעל אחוזות התה האנגלי , שעל שמו גם התה פיה שנקראת על שמו של ליפטון , יפה  תצפית
סר ליפטון אהב לשבת בנקודת תצפית זו ולטייל באזור שהזכיר לו את הנופים של  המפורסם. 

ניפרד מאזור אלה  -  'דאמבנטנה', מכאן נרד לביקור באחוזת התה הידועה והיפה   אנגליה
הנופים משתנים  .שעות ( לכיוון חופי הדרום 5שעות עד  4 -בנסיעה ארוכה ) כ מטעי התה ונצא

והאזור הירוק ההררי והקריר מתחלף באזור חולי , עצי קוקוס ודקלים מקבלים את פנינו ואנו 
לשיט נצא  מגיעים אל חופי הדרום הנושקים לאוקיאנוס ההודי ,בשעות אחה"צ המאוחרות

, במקום ציפורים מקומיות מיוחדות  'קלמטיה'הציפורים  בלגונות המסתוריות של שמורת
אחרי שנסיים את השיט בשמורה נגיע  –ת ולפעמים בעונה גם להקות של ציפורים נודדו

 (לינה בטאנגולללילה )ל להתארגן
  

   ם השביעי:והי
הבוקר נרגע במלון על חופה של סרי לנקה עד שעת מאתמול ,לאחר טיול אינטנסיבי וחוויתי 

אנו נעצור לצפות בדייגי  נמשיך בנסיעה לאורך חופי הדרום  אחרי כן   היציאה המקובלת במלון
המקלות המפורסמים וכן נעצור לביקור בעיר ההיסטורית גול , ברובע הפורטוגזי ושאר האתרים 

לקולומבו עיר הבירה התוססת והסואנת של סרי לנקה נסייר  אנו ממשיכים   המרכזיים בעיר.
 (לינה בקולומבו.)במרכזי הקניות והמרכזיים באתרים 

  
    .היום השמיני : העברה לשדה התעופה לטיסה שממריאה חזרה

  
 הטיול כולל:

 שמותאם עבורכם. רכב ממוזג
 נהג דובר אנגלית

 .בתי מלון במסגרת חצי פנסיון ) ארוחת בוקר וארוחת ערב( בדרגת תיירות טובה
 המצורףכניסות לאתרים כפי שמופיע במסלול 

 .(והעברה לשדה התעופה בסיום הטיולהעברות ) איסוף משדה התעופה בנחיתה 
  

 הטיול לא כולל:

 אשרות כניסה )ויזה( לסרי לנקה.

 ביטוחים )נסיעות , רפואי , כבודה(.

 טיפים לנותני שירות , לרבות הנהג / מדריך שילווה ויהיה לשירותכם.

 וערב(.שירותי מלון )מלבד לינה וארוחות בוקר 


