


INCENTIVE NA SRI LANCE

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem, spotkanie z pilotem grupy. Przelot 

na Sri lankę. 

Dzień 2

Przylot na Sri lankę, następnie przejazd do miejscowości Polonnaruwa, drugiej stolicy Cejlonu 

zbudowanej w XI/XII wieku, wpisanej na listę Unesco. Zwiedzanie pałacu królewskiego i świątyni 

hinduskiej. Powrót do hotelu. Po południu przejazd do jednego z najciekawszych punktów programu, 

ruin skalnej fortecy Sigiriya. Olśniewająca pięknem twierdza, kolejny zabytek z listy Unesco, 

usytuowana jest na ogromnej skale i mimo upływu czasu wciąż zachwyca lustrzanym murem, 

ogrodami wodnymi i freskami liczącymi ponad 1500 lat. Krótka wspinaczka do fortu. Powrót do hotelu, 

kolacja i nocleg.



Dzień 3

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kandy. Kandy to ostatnia stolica antycznego Cejlonu, skarbiec 

średniowiecznej kultury, sztuki i rzemiosła. Po drodze przystanek w Matale: wizyta w ogrodzie przypraw 

oraz w miejscowości Dambula - zwiedzanie zespołu świątyo skalnych z I w. p.n.e. wpisanego na listę 

światowego dziedzictwa Unesco. Są to jedne z najpiękniejszych świątyo na Sri Lance, ich ściany i 

sklepienia są pokryte buddyjskimi malowidłami z XVIII w. Zwiedzanie świątyni, gdzie przechowywana jest 

relikwia buddystów - ząb Buddy i wizyta na miejscowym bazarze. Pokaz tradycyjnych tańców. 

Zakwaterowanie w hotelu ****. Kolacja i nocleg.



Dzień 4

Wykwaterowanie i przejazd do Parku Narodowego Cienaga de Zapata (Bagien Zapaty). Ten rozległy

obszar został objęty ochroną ze względu na zwierzęta endemiczne. Pełno jest tu bagien, oczek

wodnych oraz lagun, zamieszkałych głównie przez krokodyle. Cienaga de Zapata jest największym, ale

najrzadziej zaludnionym obszarem Kuby. Wyprawa łodziami na wyspę położoną na największym

naturalnym jeziorze, gdzie znajduje się wioska Indian Taino.Zapoznanie się ze zwyczajami i sposobem

życia Indian na Kubie. Przejazd do miasta Cienfuegos określanego Miastem Kopuł, do Cienfuegos

z krótką przerwą przy Fiesta Campesina. Obiad w restauracji w Cienfuegos. Wycieczka z podziwianiem

widoków Casa de Bienes, Palacio del Valle, Conception Cathedral, oraz teatru Terry Theater. Lunch w

lokalnej restauracji z widokiem na zatokę. Przejazd do hotelu*****. Kolacja. Wieczorem wizyta w klubie

muzycznym.



Dzień 7

Cały dzień do własnej dyspozycji –

wypoczynek na wyspie. Dla

chętnych możliwość skorzystania

z wycieczek fakultatywnych.

Dzień 8

Wykwaterowanie z hotelu, następnie

transfer na lotnisko. Na miejscu

odprawa bagażowo- paszportowa,

wylot do kraju. Przylot na lotnisko

w Warszawie. Zakończenie

świadczeń

Dzień 5

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Pinnawela. To

pierwsza na świecie hodowla i sierociniec dla słoni,

która zwróciła uwagę świata na problem malejącej

populacji tych pięknych zwierząt. Po drodze wizyta w

królewskich ogrodach botanicznych Peradeniya.

Powrót do Kandy i zwiedzanie miasta. Kolacja

i nocleg.

Dzień 6

Śniadanie w hotelu, następnie wyjazd z Kandy na

plantację herbaty - głównego towaru eksportowego

wyspy. Zwiedzanie plantacji wraz z wytwórnią.

Przejazd do hotelu ****. Zakwaterowanie w hotelu all

inclusive. Kolacja.


