
 

Além ... na Trapobana! 

A Trapobana dos Lusíadas, o Ceilão do Império Português, o Sri 

Lanka, que significa “ilha resplandecente” em sânscrito, é um 

daqueles destinos que permitem combinar muitos interesses 

numa única viagem: praias magníficas, cidades históricas declara-

das património mundial pela Unesco, fortalezas e monumentos 

construídos pelos portugueses, florestas tropicais no país que tem 

a maior biodiversidade da Ásia, montanhas com cidades idílicas 

de temperaturas amenas onde se cultiva o famoso chá e parques 

nacionais que permitem safaris de elevada qualidade. Tudo isto é 

possível de ver numa visita a um país com 2600 anos de história, 

visitado pelo próprio Buda.  

Comece por uma visita às cidades históricas: Anuradhapura, pri-

meira capital do país; Polonnaruwa, segunda capital, onde não 

pode deixar de ver a Gal Vihara, com as enormes estátuas do 

Buda em várias posições; Dambulla e o seu famoso Templo Dou-

rado, que resulta da junção de cinco templos escavados numa 

caverna e Sirigiya, “o rochedo do leão”, uma fortaleza construída 

no séc. V no topo de um rochedo de granito. Depois visite Kandy, 

a última capital dos reis cingaleses, onde é obrigatória uma visita 

ao Templo do Dente, onde se guarda um dente relíquia do Buda. 

Na zona das montanhas, a joia da coroa é a cidade de Nuwara 

Eliya a 1680 m de altitude. Fundada por ingleses e alcunhada de 

“pequena Inglaterra”, é o centro da produção de chá.  

Muitas das belas praias do Sri Lanka ficam na na costa sul: Bento-

ta, Hikkaduwa, Mirissa, Unawatuna e Tangalla. Nesta zona tam-

bém fica a cidade de Galle, com o seu importante forte português 

do séc. XVI.  

Colombo, a capital económica e a vizinha Kotte, a capital adminis-

trativa, merecem uma visita. Em Colombo recomenda-se sobretu-

do uma visita ao Pettah bazaar e ao forte português.  

Uma viagem ao Sri Lanka não ficaria completa sem visitar um dos 

parques nacionais. Recomendamos dois: Sinharaja, um trecho 

imaculado da luxuriosa floresta tropical que alberga inúmeros 

pássaros raros e Yala, o maior parque nacional e o lugar no mun-

do com a maior probabilidade de se ver um tigre selvagem. 
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Informações Úteis:  
 Clima : O Sri Lanka tem uma temperatura média anual de 28o C. Tem um sistema de duas monções: de Outubro a Janeiro 

 a monção Maha faz chover no este, centro norte e norte e a monção Yala, de Maio a Agosto, faz chover no sul, sudoeste e 

 zona montanhosa. As temperaturas médias em Colombo (máx diurna/mínima diurna): 

  
  Época Alta: Há sempre uma praia com bom tempo à sua espera porque a melhor altura para visitar a costa sul e oeste e as 

 montanhas, é de Dezembro a Março e para visitar a costa este, o norte e as cidades históricas é de Abril a Setembro. Os 

 meses de Abril e Setembro oferecem as melhores combinações de tempo para a totalidade do país. 

 Vistos: Para visitas curtas não é necessário visto mas apenas uma autorização electrónica (ETA - Electronic Travel Authori

 zation) obtida na internet. Imprimir e levar o comprovativo junto com o passaporte. 

 Moeda: A moeda do Sri Lanka é a Rupia Sri Lanka (LKR ou SLRs) e 1 Euro = +/- 170 SLRs. 

 Corrente eléctrica: Deverá ter-se em atenção que a corrente é 23/240 V, 50 Hz mas são necessários adaptadores. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
32/22 33/23 33/24 32/25 32/26 31/26 30/26 30/26 31/25 30/24 31/24 31/23 

Programas! 

Os programas típicos de visita ao Sri Lanka são de oito dias / sete 

noites, que poderá ser assim: 1º dia - Chegada a Colombo e viagem 

para Pinnawalla com visita ao orfanato de elefantes. 2º dia - Visita 

a Anuradhapura e à montanha Mihintale, centro de peregrinação 

budista. 3º dia - Visita a Sirigiya, com subida ao rochedo, e à segun-

da capital do Sri Lanka, Polonnawura. 4º dia - Após visita ao Tem-

plo escavado na rocha em Dambula, segue-se para Matale para ver 

um jardim com as muitas especiarias que tornaram o país famoso e 

fizeram os portugueses estabelecer-se na ilha. Chegada a Kandy e 

visita ao Templo do Dente. 5º dia - Depois de ver Kandy, saída para 

Paradeniya e Nuwara Eliya. 6º dia - Nuwara Elia, Bandarawella com 

paragem nas quedas de água e visita a Ella, uma romântica vila de 

montanha. Durante a tarde faz-se um safari de jeep em Yala. 7º dia 

- Pela manhã visitar Galle e à tarde visitar Colombo. 8º dia - Regres-

so. Se tiver mais tempo fique a descansar nas praias do sul. 

PINAWWALLA 

Para reservas ou informações contactar: 

 

 

 
Le Passage To India 

www.lepassagetoindia.com  
Phone: +91 11 4165 3100                                                                                                                                                                                                                            

Mr. Ramesh Punjabi -  ramesh@lpti.in                          
Mr. Sanjay Malhotra - sanjaym@lpti.in 

Mr. Navin Mishra - navin@lpti.in   

Em Portugal: 

DMClinks – Destinos MC 
www.dmclinks.pt 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  

Telefone : 965663672 

Hotéis! 

Na categoria de 5*, recomendamos em Colombo os hotéis The 

Kingsbury Hotel, Cinnamon Grand, Cinnamon Lake Side, Colombo 

Hilton e Taj Samudra. Nas diferentes praias recomendamos o Blue 

Water Hotel em Wadduwa, o Cinnamon Bey em Beruwala, o 

Vivanta By Taj em Bentota, o Heritance Ahungalla em Ahungalla, o 

The Fortress em Koggala, o Amanwella em Tangalle, o Jetwing 

Beach em Negombo e o Uga Bay em Passikudah. 

Recomendamos ainda os hotéis Ulagalla Resort em Thirappane, 

Jetwings Vil Uyana em Sigiriya, Heritance Kandalama em Kandala-

ma, Earls Regency em Kandy e Mahaweli Reach, Kandy. 

Para conhecer quais os hotéis recomendados nas outras categorias  

deverá consultar o site http://www.dmclinks.pt/dmclinks_lpti.html HOTEL AMANWEELLA  

KANDY 

IGREJA ANGLICANA E PLANTAÇÃO DE CHÁ 

SAFARI 


