
 

 

  

  

בסנסקריט פירוש שמה היא . הינה מדינת אי טרופית השוכנת באוקינוס ההודי) בעבר ציילון(לנקה -סרי

והפכו אותה לאחת שגילו אותה  16-אבל היו אלו דווקא הפורטוגזים במהלך המאה ה" האדמה הזוהרת"

הבריטים ירשו את . אז קראו לה הפורטוגזים ציילון. מספקיות התבלינים המפורסמות ביותר בעולם

המפורסם ספקית התה גנבו זרעים של תה מסין והפכו בכך את סרילנקה ל, השליטה באי לאחר מכאן

קת ומיוחדת במינה בעלת תרבות מרתהיא , טובלת בנופים מרהיבים זו  ארץ מעבר לזה. בעולםביותר 

מפגש מרתק של היא מציעה למטייל בה . אבנים יקרות ושנהב, הידועה מאז ימי קדם כאי של תבלינים

עם יופי טבעי עולם חי , רובם אתרי מורשת עולמיים, ערים עתיקות מקדשים ופסלים עצומים -היסטוריה

   .ת האלמוגים באוקיינוס ההודיחופים זהובים ושוניו, צומח טרופי ומפלים עצומים, יערות עד, מיוחד

  

  



 

 

  
  

  מסלול  המסע
  

  קולומבו   -תל אביב , 1יום 
ונמשיך בטיסה אל קולומבו  23:35ננחת בשעה , לאיסטנבול 21:20נמריא  בטיסת טורקיש אייר ליינס בשעה 

 .14:05נחיתה למחרת בשעה ). כולל עצירת ביניים במאלה(
  

   דמבולה –קולומבו  , 2יום 
  ).שעות  5נסיעה של כ ( לכיוון דמבולה  נצא צפונה משדה התעופה . 14:05ננחת בשעה 

  דמבולה : לינה 
  
   מינריה  - היראואדונה - סיגיריה –קולומבו , 3יום 

האתר קיבל מאונסקו תואר כבוד של אתר . מבצר הבנוי על סלע מימי המלך קסאפה –סיגיריהנערוך סיור ב
נבקר באתר ובגנים היפים ,המדהים" סיגיריה-סלע"נטפס אל ! מורשת עולמית והפלא השמיני של העולם

נבקר במקדש המערות המרהיב של דמבולה שהוכרז  "העלמות השמימיות"סביב ונראה את ציורי הקיר של 
ומכיל בתוכו יותר , המקדש נבנה לפני המאה הראשון לפני הספירה. על ידי אונסקו כאתר המורשת העולמית

רים בציורי קיר טהמערות המפורסמות ביותר המציגות בתוכן פסלים ומעונבקר בחמשת . מערות 80-מ
נרד מהרכב ונתחיל בהליכה בשבילי . ניסע אל היראדונה מרחק נסיעה קצר .18- חלקם מהמאה ה, מדהימים

נחצה יובל של הנהר באמצעות סירה מקומית ונראה כיצד המקומיים חיים . היער הטרופי אל הכפר המקומי
הליכה של כחצי שעה ונסיעה , חר ביקור בבית מקומי ותה אצל משפחה נחצה חזרה את הנהר לא. את חייהם

לשמורת הטבע מינרייה  אחר הצהרים נצא .בעגלת שוורים תוביל אותנו אל נקודת המפגש עם הרכב
בשמורה מגוון .  יפים בהם ננוע בתוך השמורה'בכניסה לשמורה נעבור לג. מהגדולות ומרשימות בסרילנקה

סוגי ציפורים ועופות מים  160-למעלה מ, אנטילופות, עשרות פילים, אוד גדול של בעלי חיים אנדמים לאימ
  . מרהיבים

  דמבולה : לינה 
  

  ,  מקדש המערות  – פולונארואה ,4יום 
 גם היא נושאת תואר של , לנקה -הבירה השנייה של סרי - )כשעה וחצי נסיעה( רואהבפולונאבבוקר נבקר 
נראה את בריכת הרחצה , נבקר בארמון המלכותי הסיור יהיה בשילוב עם אפניים .עולמית אתר מורשת

 –נתרשם מהסטופה הענקית קירי ויהרה . ונשוטט ביצירותיו האדריכליות של המלך פרקרמבאו הגדול
נבקר . שנות של השפעה של עוצמות הטבע ונשארה במצבה המקורי 900הסטופה היחידה בעולם ששרדה 

  . שם נחצבה בסלע קבוצה של פסלי בודהא מרשימים שנחשבים לשיא האומנות הסינהליתיהרה ו -בגאל
המקדש נבנה . נבקר במקדש המערות המרהיב של דמבולה שהוכרז על ידי אונסקו כאתר המורשת העולמית

נבקר בחמשת המערות המפורסמות . מערות 80-ומכיל בתוכו יותר מ, לפני המאה הראשון לפני הספירה
   . הגעה אל בית המלון .18-חלקם מהמאה ה, ותר המציגות בתוכן פסלים ומעותרים בציורי קיר מדהימיםבי

  דמבולה : לינה 
  



 

 

  
 

י
  קנדי  - , ָדְמּבּוָלה ,5ום י

 - נכיר את התבלינים שבזכותם נקראת סריו נבקר בחוות תבליניםדרך ב. ) שעות נסיעה 2.5כ( ניסע לקנדי
נצא לסיור . בירתה האחרונה של מלכי סרי לנקה –קנדי ת אחר הצהריים נגיע לבשעו". ארץ התבלינים"לנקה 
  בה , לא במקרה היא הוכרזה כאתר מורשת העולמית, העיר מקסימה כל אחד שמבקר בה בפאר והדרר בעי

בהוראה של המלך  1798ניסע סביב אגם קנדי שהוקם בשנת   .שומרים על מסורת ופולקלור לאומיים
לינה  וארוחת  ". מקדש השן"פולקלור ב נצפה במופע ערבב. נשוטט בעיר ובשוק הצבעוני. סינהאלה האחרון

  . ערב בקנדי
    קנדי: לינה 
  

   ֶאִלָיה- נּוו0ַרה -  יָקְנדִ , 6ום י
 נבקר . פנינה אקולוגית קטנה –ביער הגשם אודואה טקאלה הסמוך למקדש השן קצר לסיור רגלי נצא  בבוקר

 60-גן המשתרע לשטח של כה, שהוקם להנאה של המלך סינאהלה פראדניהם של בבגן הבוטני המרשי
סוגי אורכידיאות הנחשב  300-בניהם אוסף של כ, עצים וצמחיה נדירה, בו מוצגים אלפי סוגי פרחים, הקטרים

, )מטר  1,889(לנקה  -הגבוהה בערי סרי, אליה-את קנדי וניסע לנווארה נעזוב .  לאטרקציה מיוחדת במיוחד
נבקר במטעי התה הירוקים שיורדים ועולים . מטר  2,524הר פדרו  שגבהו  -רקע ההר הגבוה באי כשב

קבוצות העיקריות  3-התה גודל רק על שטח גבעות ועובר מיון ל. לאורך כל הנוף כמו נהר בצבע ירוק מקסים
ונשתלו בגן , 1824 השתילים הראשונים של התה הובאו לכאן מסין בשנת.  בהתאם לגובה שבו הוא גדל

נראה את אופן .  החלה את דרכה תעשיית יצוא התה של סרי לנקה 1873כבר בשנת . הבוטני של פראדניה
  .  איסוף התה ונבין את תהליך הדרוש להכנת המשקה הפשוט הזה לפני שמגיע לשולחננו

    נוארה אליה: לינה 
  

   )הליכה רגלית(רמת הורטון  ,7יום 
. מטר 2,100 - הנמצאת בגובה של כ, אחד המקומות הייחודיים באי –) Horton Plains(ניסע לרמת הורטון 

מטר ממנו נשקף נוף עוצר נשימה על כל סרי  1,350מצוק בגובה   - " סוף העולם"נערוך טיול רגלי ונצפה ב
 .נצפה על מפלי בייקר שצונחים בצורה דרמטית ממדרון גבוהה ונהנה מנופיה המרהיבים של הרמה! לנקה

  . אליה לסיור בעיר–לאחר הסיור נחזור לנווארה. דמייםבשמורה מספר יונקים וציפורים אנ). תלוי במזג האוויר(
    נוארה אליה: לינה 
  

  ה'רגהסינ יער הגשם - נּווארה אליה ,  8יום 
, זהו יער הגשם הגדול . ה'סינהרג ניסע דרך תצפיות נוף מרהיבות אל עבר יער הגשם לאחר ארוחת הבוקר

האקולוגי  בשלב הגיוון. יפה והבתולי ביותר בסרי לנקה ובו מבחר גדול של בעלי חיים וצמחים אנדמייםה
. מ מחוץ ליער"את הלילה נעשה כמלון מיוחד כעשרה ק .ו"המיוחד שלו הוא הוכרז כאתר שימור של אונסק

  .בפני עצמההשהות בו היא חוויה , שמגדל חלק מהתוצרת שלו בעצמו ' אקולוגי -טבע'מלון  זהו
    ה'סינהרג: לינה 



 

 

  
  
  

  חוף הים   - ה'יער הגשם סינהרג,  9יום 
בתום הסיורים  .נהנה מסיור רגלי מרתקניסע אל עבר יער הגשם ו, ונגל טרופי מרהיב'נקום בבוקר בלב ג

לאורך חופיה המערביים של סרילנקה אל עבר עיירת הנופש היושבת לחופו של בנסיעה וההליכות נצא 
  .וס ההודיהאוקינ

 חוף הים : לינה 
  

  שמורת הצבים  - שייט על נהר הבלפטייה,  10יום 
בדרך נשוט על הנהר למשך נחלוף על פי כפרים השוכנים על . נצא בנסיעה קצרה. חצי יום של סיור באזור

בסיום ניסע לקוסגודה לביקור חוות צבי הים המפורסמת הדואגת . גדות נהר ונתוודע לתרבות המקומית
  .אחר הצהריים נגיע אל יעדנו. צבים קטנים 100,000-ל ושיחרור צבי ים נכחדים במקום יותר מלגידו

 חוף הים : לינה 
  

  טיסה חזרה ארצה  –קולומבו –חוף הים ,  11יום 
נערוך היכרות נגיע לקולומבו ו.  לאחר ארוחת הבוקר נעלה על הכביש המהיר כל הדרך לעיר הבירה קולומבו

גורדי שחקים חדשים בערבוב עם בתים  מהתקופה מ ותה המהירה מציבהתחשהתפ, עם עיר הבירה
  . שדה התעופה של קולומבוללעת ערב נגיע . הגדולים ובבאזר פאטה בהמשך היום נבקר בשווקים. הבריטית

  
   נחיתה בתל אביב , 21יום 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  )לא כולל טיסות( 2000$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

  
   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי

  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 
  

  מחיר הטיסות
כוללים מיסי (מחירים אילו , שתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים מ

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק
 $ 1250-1600טיסות בחברת טורקיש   בין   
  

  הערות
חברת , המטיילים כמות, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 

 .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 

  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

 . מדריך בשטחה
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
  

  :המחיר כולל
  כוכבים 4בדרגת לינה בבתי מלון  �
 .ממוזג ברכב העברות וסיורים  �
 מדריך דובר אנגלית - נהג �
 ארוחות בוקר וערב בבתי המלון , חצי פנסיון: כלכלה  �
 סיורים והעברות כמצוין בתוכנית  �
 אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית  �
 מונפקת דרך אתר האינטרנט$ 30 -ויזה לסרילנקה �
 דמי כניסה לאתרים �
  

  :כולל המחיר אינו
 טיסות בינלאומיות   �
 שתייה והוצאות אישיות �
 .תים מקומייםטיפים לנותני שירו �
 .ביטוח נסיעות ומטען אישי המתאים לאופי הפעילות �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �

 
 

  
  ינו ניתן להעברה בשום דרךוא מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה

  
ל הפרמטרים מושפעת מכהו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל

  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ויל
  

  

  
  


