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1η μέρα Αθήνα – Κολόμπο  
Αναχώρηση από το Ελευθέριος Βενιζέλος και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το αεροδρόμιο του Κολόμπο. 
Ολονύχτια πτήση.  
 
2η μέρα Κολόμπο - Ντάμπουλα 
Άφιξη στη μητροπολιτική πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο, 
μεγάλο εμπορικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. Υποδοχή από τον 
αντιπρόσωπό μας και μεταφορά στην πόλη Ντάμπουλα όπου έχει 
ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.  
Η αρχική συγγραφή αποδίδεται στον βασιλιά Valagambahu που 
κατέφυγε εδώ αφού εκδιώχθηκε από την Anuradhapura από 
στρατούς εισβολής, αν και το έργο εκτείνεται σε όλες τις περιόδους 
από τότε μέχρι την ύστερη περίοδο Kandy τον 18ο αιώνα. 
Θα επισκεφθούμε τον ναό του σπηλαίου της Ντάμπουλα που 
θεωρείται από τα μεγαλύτερα ζωγραφισμένα σπήλαια στον κόσμο με 
ζωγραφισμένες επιφάνειες άνω των 22.000 τ.μ. με πολλούς πίνακες 
ζωγραφικής, γλυπτά, αγάλματα του Βούδα, των μαθητών του, 
Βασιλέων, Θεών κ.λπ. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα Ντάμπουλα – Ανουρανταπούρα – Ντάμπουλα  
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την Ανουρανταπούρα, την παλιά πρωτεύουσα και αδιαμφισβήτητα τη 
μεγαλύτερη πόλη του αρχαίου βασιλείου της Σρι Λάνκα. Εδώ βρίσκεται το ιερό δέντρο Σρι Μάχα Μπόντι 2200 ετών, 
το οποίο προέρχεται από ένα φιντανάκι του δέντρου κάτω από το οποίο ο πρίγκιπας Σιντάρτα - ο Βούδας - δέχτηκε 
τη φώτιση. Χτισμένη στις όχθες του ιστορικού Malvathu Oya ποταμού, ξεχωρίζει για τους αρχαίους ναούς της, 
καθώς αποτελεί και αυτή με τη σειρά της, μία από τις 8 πόλεις της χώρας, που έχει χαρακτηριστεί από την Unesco 

ως προστατευόμενη πολιτιστικής κληρονομιάς.  Άφιξη και 
αμέσως θα επισκεφθούμε τη Ruwanweliseya, μια από τις πλέον 
γνωστές παγόδες της περιοχής, χτισμένη το 2ο π.Χ. αιώνα η 
οποία αναπαριστούσε αρχικά το τέλειο "σφαιρικό σχήμα", το 
οποίο η μεταγενέστερη αναπαλαίωση δεν μπόρεσε να αποδώσει 
ακριβώς, το περίφημο ιερό δέντρο Jaya Sri Maha Bodhi, το 
αρχαιότερο στον κόσμο, που φέρεται να φυτεύτηκε το 288 π.Χ., 
το άγαλμα του Samandhi Βούδα του 4ου μ.Χ. αιώνα το οποίο 
απεικονίζει τον Βούδα σε στάση περισυλλογής και τον πέτρινο 
ναό Isurumuniya ο οποίος είναι γνωστός για το λαξευτό 
κομψοτέχνημα των "Εραστών".  

Στο δρόμο μας θα επισκεφθούμε την πόλη Μιχιντάλε, όπου πιστεύεται ότι είναι ο τόπος συνάντησης μεταξύ του 
βουδιστή μοναχού Mahinda και του βασιλιά Devanampiyatissa που εγκαινίασε την παρουσία του Βουδισμού στη 
Σρι Λάνκα.  
Τώρα είναι ένας τόπος προσκυνήματος και ο χώρος πολλών θρησκευτικών μνημείων. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Ντάμπουλα.  
Δείπνο και διανυκτέρευση.  
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4η μέρα Ντάμπουλα – Σιγκιρίγια – Πολοναρούα – Ντάμπουλα  
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για μία όμορφη εκδρομή με πρώτη στάση στην πόλη Σιγκιρίγια.  
Θα επισκεφτούμε τον Βράχο της Σιγκιρίγια, ύψους 200 μέτρων. Πρόκειται για ένα πέτρινο φρούριο που χτίστηκε 
τον 5ο αιώνα μ.Χ. από το βασιλιά Kasyapa. Είναι γνωστό και σαν το "φρούριο-λιοντάρι", λόγω του τεράστιου 
λιονταριού ύψους περίπου 3 μέτρα που φύλαγε την είσοδό του. Στην κορυφή του βράχου βρίσκονται τα θεμέλια 
ενός τεράστιου παλατιού με τους ξακουστούς υδρόβιους κήπους και τη βασιλική πισίνα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο 
αξιοθέατο είναι οι νωπογραφίες με τις γυμνόστηθες κοπέλες, τις "Παρθένες της Σιγκιρίγια", οι οποίες 
χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα. Σήμερα η Σιγκιρίγια βρίσκεται ανάμεσα στα τοπία παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco.  
Επόμενος σταθμός η μεσαιωνική πρωτεύουσα Πολοναρούα, η οποία περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO.  Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στα ερείπια του παλατιού, στην Αίθουσα 
Ακροάσεων και στο βασιλικό λουτρό. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται επίσης το Gal Viharaya με τα 4 υπέροχα αγάλματα 
που αναπαριστούν το Βούδα σε όρθια, καθιστή και ξαπλωμένη στάση. Θα κλείσουμε την περιήγηση μας με 
επίσκεψη στους εκπληκτικούς Ναούς, όπου φυλασσόταν το ιερό λείψανο του Δοντιού του Βούδα, πριν αυτό 
μεταφερθεί στην Κάντυ, καθώς και στα ερείπια του μοναστηριού.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
5η μέρα Ντάμπουλα - Κάντυ 
Αναχώρηση για την ιερή πόλη Κάντυ, την δεύτερη μεγάλη πόλη της Σρι Λάνκα. Η «Μάχα Νουβάρα», η Μεγάλη 
Πόλη όπως την ονομάζουν, είναι η πρωτεύουσα των υψιπέδων και ο πληθυσμός της είναι περισσότερος από 
100.000 κάτοικοι. Κυριολεκτικά η «Πόλη στους λόφους» που ονομάστηκε έτσι καθώς προστατευόταν από τη φύση - 
νερό, βράχοι και ζούγκλες. Η τελευταία πρωτεύουσα των βασιλιάδων της Σρι Λάνκα πριν πέσει στα χέρια των 
Βρετανών το 1815 μ.Χ., η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το όνομα Kandy φέρνει στο νου το 
όραμα της μεγαλοπρέπειας. Πολλοί από τους θρύλους, τις παραδόσεις και τη λαογραφία διατηρούνται ακόμα 
ζωντανά με αγάπη. Πόλος έλξης αποτελεί ο χρυσαφένιος Ναός του Λειψάνου των Δοντιών του Λόρδου Βούδα. Η 
λίμνη Kandy που χτίστηκε από τον τελευταίο βασιλιά Σρι Γουικραμαρατζασίνγκε το 1806 έχει περίοπτη θέα στην 
πόλη. Είναι μια πόλη των τεχνών και των χειροτεχνιών καθώς με ιστορία και πολιτισμό.  
Κατά τη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε έναν κήπο γεμάτο με μπαχαρικά, όπου θα περπατήσουμε και θα 
ξεναγηθούμε από τους ειδικούς στο είδος τους για να λάβουμε γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την χρήση των 
μπαχαρικών στην καθημερινή ζωή. 
Επόμενη στάση σε ένα εργοστάσιο κατασκευής Μπατίκ, όπου θα δούμε πως βγάζουν τα κορίτσια του χωριού 
όμορφα χρωματιστά ρούχα για διαφορετικούς σκοπούς σε πολύχρωμα σχέδια. 

Συνεχίζουμε την επίσκεψή μας με τους Βοτανικούς κήπους 
της Περαντινίγια που φιλοξενούν μια τεράστια ποικιλία 
σπάνιων τροπικών φυτών (περίπου 4,000 είδη) και έχουν 
έκταση 147 εκτάρια. Θα απολαύσουμε μία όμορφη βόλτα 
στον καταπράσινο κήπο με τα θεσπέσια αρώματα και θα 
δούμε το θερμοκήπιο με τις ορχιδέες. Αργότερα 
επιστρέφουμε στην Κάντυ (την τελευταία αρχαία 
πρωτεύουσα της χώρας) όπου θα επισκεφθούμε τα κτίρια 
του Πανεπιστημίου και την τοπική αγορά. Κατόπιν θα 
καταλήξουμε στο κορυφαίο αξιοθέατο της περιήγησης μας 
στον Ναό του Ιερού Δοντιού του Βούδα. Το λείψανο-δόντι 
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του Βούδα φυλάσσεται σε χρυσοποίκιλτη θήκη στο κέντρο του ναού και αποτελεί ιερό προσκύνημα των απανταχού 
Βουδιστών. Η μέρα μας θα τελειώσει με μια εντυπωσιακή παράσταση με τοπικούς χορούς και πυροβασία.  
 
6η μέρα Κάντυ - Κολόμπο 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Κολόμπο, την “Εμπορική 
πρωτεύουσα” της Σρι Λάνκα.  
Κατά την διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε μια φυτεία τσαγιού για 
να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής του παγκοσμίου 
φήμης "Τσάι της Κεϋλάνης" και να δοκιμάσουμε ένα καθαρό 
φλιτζάνι φρέσκο εργοστασιακό τσάι χωρίς ανάμειξη, προτού 
σταλεί στις δημοπρασίες τσαγιού στο Κολόμπο που οδηγείται στην 
εξαγωγή. 
 
 

 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα Ορφανοτροφείο Ελεφάντων για να 
δούμε το μεγαλύτερο κοπάδι οικόσιτων ελεφάντων στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων μωρών που εξακολουθούν να τρέφονται με 
μπιμπερό τρεις φορές την ημέρα. 
Άφιξη στο Κολόμπο. 
 
 
 

Η πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα που απλώνεται κατά μήκος της ακτής του Ινδικού Ωκεανού, όπου ξεκινούν και 
τελειώνουν οι επιχειρήσεις και το εμπόριο. Μια οδήγηση μέσα στην πόλη θα σας μεταφέρει στην πιο μοντέρνα 
κατοικημένη περιοχή του Κολόμπο - τους Κήπους Κανέλας και το Pettah, την πιο πολυσύχναστη και παραδοσιακή 
περιοχή του παζαριού του Κολόμπο. Επισκέψεις στον ινδουιστικό ναό με περίτεχνα πέτρινα γλυπτά, την ολλανδική 
εκκλησία στο Wolvendhal που χρονολογείται από το 1749 και το ιστορικό τζαμί Devatagaha. 
Θα περιηγηθούμε στα κυριότερα αξιοθέατα όπως έναν βουδιστικό ναό, την Ολλανδική εκκλησία Wolvendhal, τον 
Ινδουιστικό ναό, το Δημαρχείο, το BMICH (Bandaranaike Memorial International Conference Hall), την Cinnamon 
Gardens -Prime κατοικημένη περιοχή, το Nelum Pokuna και άλλα.  
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.  
Διανυκτέρευση.  
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7η μέρα Κολόμπο – Μαλδίβες  
Άφιξη στο Μάλε, υποδοχή από τον αντιπρόσωπό μας 
και ανάλογα το ξενοδοχείο που έχετε επιλέξει είτε με 
υδροπλάνο είτε με speedboat θα βρεθούμε στον επίγειο 
παράδεισο όπου θα περάσουμε τις επόμενες 4 μέρες.  
Χαλάρωση, ανεμελιά, κολύμπι, ηλιοθεραπεία, καλό 
φαγητό, κοκτέιλ, θαλάσσιες δραστηριότητες, SPA, 
μασάζ, είναι μερικές από τις λέξεις που θα 
επικρατήσουν σε αυτό το ταξίδι. Ξεχάστε το αυτοκίνητο, 
τους ήχους της πόλης, τα κορναρίσματα, όλα αυτά είναι 
ξένες λέξεις. Στις Μαλδίβες κάθε νησί είναι ένας 
τροπικός παράδεισος και αποτελεί ένα θέρετρο. 
Υπάρχουν πάνω από 100 τροπικά νησιά για να διαλέξετε το ιδανικό για εσάς. 
 Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στο δωμάτιο. 
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να διαπιστώσουμε ότι οι παραδεισένιες παραλίες που βλέπουμε στις 
φωτογραφίες, δεν είναι photoshop, αλλά η πραγματικότητα η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα στην κυριολεξία από το 
δωμάτιο μας όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε στα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, συντροφιά με τα τροπικά 
ψάρια.  
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει, γεύμα και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Διανυκτέρευση.  
 
8η μέρα Μαλδίβες 
Πλούσιο πρωινό μας περιμένει στους περίφημους μπουφέδες του 
εστιατορίου. 
Χαλαρώστε στην ξαπλώστρα σας και κολυμπήστε στα τυρκουάζ νερά 
του Ινδικού Ωκεανού. 
Για την σημερινή μέρα προτείνουμε να νοικιάσετε καταδυτικό 
εξοπλισμό και να ανακαλύψετε τον υπέροχο βυθό με τα πολύχρωμα 
ψάρια αλλά και τα κοράλλια. Μοναδική εμπειρία που σίγουρα θα 
την θυμάστε για πάντα.  
Οι καταδύσεις στις Μαλδίβες είναι ίσως η πιο διαδεδομένη 
δραστηριότητα των επισκεπτών, λόγω του ελκυστικού βυθού και τις 
πλούσιας θαλάσσιας ζωής Πάνω από δύο χιλιάδες είδη ψαριών, 
αμέτρητα κοράλλια, σαλάχια, θαλάσσιες χελώνες και άλλα υποβρύχια πλάσματα κατοικούν στα νερά των 
Μαλδιβών. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας δύτης για να απολαύσετε τον βυθό στις Μαλδίβες. 
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει γεύμα και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Διανυκτέρευση.    
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9η μέρα Μαλδίβες  
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας.  
Άλλη μία μέρα στον παράδεισο…!!! Περπατήστε το νησί που μένετε, άλλωστε κάθε νησάκι είναι και ένα ξενοδοχείο.  

Δεν γίνεται να ταξιδέψετε στον Ινδικό Ωκεανό και να μην δείτε 
από κοντά δελφίνια. Προτείνουμε να κλείσετε θέση σε ένα από τα 
σκάφη του resort και να βγείτε στα ανοιχτά του ωκεανού όπου θα 
ξεκινήσει η παρατήρηση των δελφινιών. Οι έμπειροι χειριστές 
ξέρουν που θα κινηθούν και πως θα προσεγγίσουν τα δελφίνια 
χτυπώντας παλαμάκια αλλά και σφυρίζοντας έτσι ώστε να ζήσετε 
μία όμορφη εμπειρία. Τα κινητά σας φορτισμένα λοιπόν και 
ετοιμαστείτε για τις πιο όμορφες φωτογραφίες και βίντεο του 
ταξιδιού σας βλέποντας τα δελφίνια να παίζουν με τα κύματα.   
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει γεύμα και δείπνο 
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Διανυκτέρευση.    
 

 
 
10η μέρα Μαλδίβες 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας.  
Προγραμματίστε και κλείστε μία ή και περισσότερες 
θεραπείες SPA μέσα από την μεγάλη ποικιλία που διαθέτουν 
τα resorts. Σίγουρα θα την απολαύσετε και θα νιώσετε πιο 
όμορφα και ξεκούραστα.  
Το βράδυ χαλαρώστε στην παραλία με το άλλο σας μισό και 
δείτε τον έναστρο ουρανό να λάμπει από πάνω σας.  
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει γεύμα και 
δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Διανυκτέρευση.  

 
11η – 12η μέρα Μαλδίβες – Αθήνα  
Μετά το πρωινό και ανάλογα την πτήση μας, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μάλε.  
Μέσω ενδιάμεσου σταθμού και διανυκτέρευσης στο αεροπλάνο, άφιξη την επόμενη ημέρα στην Αθήνα.  
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                                Γραφείο Αθήνας: Πλάτωνος 7, Χαλάνδρι Τηλ: 2109639390                                                                                                        
Γραφείο Κορίνθου: 128 Πατρών, Κόρινθος Τηλ: 2741-0-28688 & 22146 

Email: info@loveyourholidays.gr website: www.loveyourholidays.gr 

 
Αναχωρήσεις: Καθημερινά  
 
Ζητήστε μας αναλυτικές τιμές 
      
Περιλαμβάνονται  
 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με ενδιάμεσο σταθμό 
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*  
 Ημιδιατροφή καθημερινά στην Σρι Λάνκα  
 Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας στις Μαλδίβες 
  
 Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο Ελεφάντων  
 Επίσκεψη στην Ανουρανταπούρα για να δούμε την μεγαλύτερη Παγόδα  
 Επίσκεψη στον Βράχο Φρούριο στη Σιγκιρίγια  
 Επίσκεψη στο σπήλαιο της Ντάμπουλα  
 Διαμονή στην ιερή πόλη Κάντυ  
 Επίσκεψη στους Βοτανικούς Κήπους στην περιοχή Περαντένια  
 Επίσκεψη σε φυτεία τσαγιού και δοκιμή του περίφημου Τσαγιού Κεϋλάνης  
 Φολκλορικό σόου με πυροβασίες στην Κάντυ  
 Μεταφορές περιηγήσεις στην Σρι Λάνκα όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα  
 Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο του Μάλε  
 Όλοι οι τοπικοί φόροι στις Μαλδίβες 
 Έμπειροι Αγγλόφωνοι τοπικοί ξεναγοί στην Σρι Λάνκα 
 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης  
 Ασφάλεια ατομική, ιατρικής περίθαλψης και κάλυψη για Covid 19 

 
Δεν περιλαμβάνονται  
 Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων € 
 Βίζα εισόδου στην Σρι Λάνκα 35USD  
 Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα  
 Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων / δείπνων 
 Ότι ρητά δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα  
 PCR Test (εφόσον απαιτείται) 

 
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
 Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την είσοδο 

σας στην χώρα 
 
Βίζα  
 Για την είσοδό σας στην Σρι Λάνκα απαιτείται η έκδοση βίζας με κόστος 35 USD 

 
Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
 Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 
 Το νερό δεν είναι πόσιμο 
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