NEW BALKAN TOURS

ШРИ ЛАНКА
с полет от ВАРНА
цените са валидни до 30 юни
Hibiscus Beach Hotel 3*, PREMIUM
7 Закуска и вечеря Човек в двойна Единична
3-ти
дете от 2 до 12
стая
стая
възрастен
години
3 - 12 декември
3312 лева
3707 лева
3057 лева
3115 лева
Доплащане за All Inclusive – 300 лв на човек за престой
Доплащане за настаняване във Вила с Джакузи – 490 лв на помещение за престой
Доплащане за настаняване във Вила с частен басейн – 600 лв на помещение за престой
The Long Beach Resort & Spa 3*+, PREMIUM
Стандартна стая гледка море
7 All Inclusive
Човек в двойна Единична
3-ти
стая
стая
възрастен
3 - 12 декември
2933 лева
3186 лева
2888 лева
Доплащане за Апартамент – 750 лв на помещение за престой
RIU Sri Lanka 5*, LUX
Junior Suite Non Sea View
7 All Inclusive
Човек в двойна
стая
3 - 12 декември
3550 лева

Единична
стая
4108 лева

3-ти
възрастен
2464 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет с чартърен полет
Регистриран багаж до 20 кг и 5 кг ръчен
7 нощувки на база закуска и вечеря или All Inclusive
2 PCR теста – при отпътуване и при връщане в България
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
Застраховка отмяна на пътуване
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Входна виза за Шри Ланка на стойност 35 USD
ПОЛЕТИ:
Варна - Шри Ланка - 21:20 – 23:40 ч.+1 ден

www.NBTA.bg
0888 452 341

дете от 2 до 12
години
2702 лева

дете от 2 до 12
години
3281 лева

NEW BALKAN TOURS
Шри Ланка - Варна - 21:30 – 06:25 ч.+1 ден
РЕЗЕРВАЦИИ:
Първоначална вноска: 350 лева
Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ

Екскурзия

Цена

Целодневна екскурзия до Канди

220 лева

Целодневна екскурзия до Гале и круиз по река Мадху

220 лева

Полудневно екскурзия до столицата Коломбо

99 лева

Наблюдаване на китове

185 лева

Пешеходен тур на Биосферен резерват Sinharaja Rain Forest

140 лева

Целодневна екскурзия до Сигирия и Дамбула

270 лева

Целодневна екскурзия до Канди
Рано сутринта отпътуване от хотела и се отправяме към Сиропиталището за слонове Pinnawela. Продължаваме към Канди, като правим кратко посещение на градината
подправки и фабриката за чай в Giragama. В Канди имаме обяд. След обяда обиколка
на града Канди, включително посещение на Temple of the Tooth Relic & Royal Botanical
Garden. При интерес може да се направи допълнитено посешение на Музея на
скъпоценните камъни входната такса не е включена в цената или свободно време.
Целодневна екскурзия до Гале и круиз по река Мадху
Ранно отпътуване от хотела към пристанището Балапития. След това круиз по река
Мадху с моторна лодка и възможност да се потопим в атмосферата на селските части
от Шри Ланка и възможност за посещение на 200 годишен будистки храм.
Проследяваме процеса на отглеждане на канела. Посещаваме фабрика за
производство на традиционни маски в Амбалангода. Панорамна пешеходна обиколка
на Гале, включително посещение на крепостта. Обяд в ресторант. След обяда свободно
време за разходка в крепостта. Спирка във фабрика за обработване на лунен камък в
Мийтиягода и люпилня за костенурки в Косгода.
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NEW BALKAN TOURS
Полудневно екскурзия до столицата Коломбо
Ранно отпътуване от хотела към столицата Коломбо. Панорамна пешеходна обиколка
по време на която ще посетим: Bandaranayake Memorial International Conference Hall
BMICH, Independence Square, Colombo market area, Gangarama Temple, Hindu Temple и
Town Hall. След това екскурзовода ще ви насочи към няколко местни заведения за
обяд. Свободно време. Следва кратък шопинг тур - Odel, Къща на модата, Paradise
Road, фабрика за бижута и др.
Наблюдаване на китове
Ранно отпътуване от хотела към пристанището в град Мириса. Качваме се на лодка и
няколко часа наблюдаване на гърбати китове в залива на Мириса Качи се на голяма
лодка и наблюдавайте вълнуващите, незабравими забележителности на тези големи
водни бозайници, които се наслаждават и спестят на повърхността на южния бряг на
Мириса. Обяд на лодката. Връщаме се на брега и се отправяме към хотела и по път
спираме във фабрика за обработване на лунен камък в Мийтиягода и люпилня за
костенурки в Косгода.
Пешеходен тур на Биосферен резерват Sinharaja Rain Forest
Ранно отпътуване към Sinharaja Rain Forest Това е идеалното пътуване за любителите
на природата. Sinharaja Rain Forest е национален парк и биоразнообразна гореща точка
в Шри Ланка. Той има международно значение и е обявен за биосферен резерват и
обект на световното наследство от ЮНЕСКО. Девствена дъждовна гора, част от
екорегионите на Шри Ланка, спасена от търговския дърводобив. Резерватът е само на
21 км широк от изток на запад и 7 км дълъг от север на юг, но е съкровищница от
ендемити, включително дървета, насекоми, земноводни, влечуги, птици и бозайници.
Целодневна екскурзия до Сигирия и Дамбула
Ранно отпътуване за Сигирия, където ще видим невероятния каменен дворец –
построен през 5 век и наричан Lion Rock – удивителен подвиг на инжинерната мисъл и
строителство. Комбинация от скала и теракота се издига на над 200 метра сред
гористата местност в близост до Сигирия. Около платото на което се издига двореца
има останки от ровове, канали и водни градини – останки от древната столица на
коренното население на Шри Ланка. А името си Лъвска скала взема от двете запазени
лъвски лапи, бележели началото на стълбището водещо до някогашния дворец. Следва
обяд. След обяда ще посетим Дамбула и Каменния Будистки Храм – комплекс от пет
пещери, съдържащи около 150 изображения на Буда. Повечето от рисунките в
храмовете датират от 19-ти век.
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