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INFO UTIL SRI LANKA
Avand aproape 1600 km de plaja de coasta in intreaga tara, Sri Lanka este destinatia ideala pentru iubitorii de
plaja din intreaga lume. Fie ca va place sa practicati windsurfing, kayaking, yachting, schi nautic, scufundari sau sa stati la
plaja pentru bronzul perfect, Sri Lanka ofera totul. Cele doua vanturi musonice care ofera ploaie in cele doua colturi ale tarii la
momente diferite fac din Sri Lanka destinatia perfecta pentru plaja pe parcursul intregului an. Vanturile din nord-est fac din
coasta de sud-vest o coasta insorita si marea calma din noiembrie pana in martie. Vanturile din sud-vest fac ca apele coastei de est
sa fie foarte calme cu soare constant.
Printre cele mai bune dintre plajele sudice se numara: Tangalla, Beruwala, Mirissa, Bentota si Unawatuna, cu optiuni
variate, inclusiv hoteluri de tip boutique, recife de corali stralucitoare, barele de nisip bland si colturi nedescoperite ale
paradisului. Desi plajele din sud ale insulei Sri Lanka au fost descoperite de mult timp de catre calatorii internationali, coasta de
est nu este inca descoperita pe deplin. Cea mai faimoasa dintre plajele din est este Golful Arugam, „biserica” entuziasmatilor
de surfing din regiune. Odata doar un zvon, plaja Uppuveli este, de asemenea, deschisa celor care cauta soare dupa trei decenii de
razboi civil lung. In coltul de vest al tarii, la nord de Colombo, se afla laguna Negambo, renumita pentru recoltarea de homari.
HIKING: Faceti o plimbare excentrica in padurea tropicala montana din Gama Knuckles si vedeti mirodenii de valoare cardamom - care creste in padure, vedeti orhideele rare, pasari si bucurati-va de experienta explorarii unor locuri unde putini au
fost inainte. Traverseaza tara practic neexplorata in sud-est, prin faimosul parc national Yala, unde leoparzi si elefantii se
plimba pe langa zonele umede Kumana si intr-o regiune unde literalmente sunt sute de temple in ruina si poate chiar orase
asteapta sa fie descoperite in padure.
Oceanul din jurul Sri Lankai sopteste povestiri despre trecut, unele despre vizitele navelor maritime regale, de banditi si pirati si
calatorii ale exploratorilor si negustori de condimente. Pe masura ce va plimbati in apele calde si va scufundati, aceste povesti vin
la viata. Apele cristaline din Oceanul Indian, cu o vizibilitate de 20 de metri, ofera conditii perfecte pentru scufundari. Viata
marina abundenta gasita in jurul insulei este depasita numai la Hikkaduwa, pe coasta de sud, unde se crede ca reciful contine
mai multe specii de pesti decat Marea Bariera de Corali.
ALPINISM: Experimenteaza senzatii tari urcand pe roci care se sfarama sub picioare, capul se invarte la inaltime si
pamantul se extinde odata cu cucerirea muntilor din Sri Lanka. Suprafata muntilor care pazesc tinuturilor muntoase din Sri Lanka,
inclusiv gama Knuckles, gama Ella, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, Horton Plains si Buttala ofera urcari provocatoare
atat pentru amatori, cat si pentru alpinisti experimentati.Cea mai noua experienta in alpinism cu urcusuri interesante
este cascada Bambarakanda, cea mai inalta in tara.
VREMEA: Sri Lanka este o destinatie de plaja pe tot parcursul anului, cu doua sezoane de muson, deci exista
confuzie in jurul temeraturilor si care este cel mai bun moment pentru a vizita aceasta frumoasa destinatie. Vremea nu
functioneaza ca un ceasornic aici si putem fi intotdeauna surprinsi de vremea din Sri Lanka! Cu toate acestea, rareori va fi o vreme
atat de dramatica, incat sa stea in calea unei vacante stralucitoare, cu multa vreme calda si soare.
Sri Lanka este binecuvantata cu o frumusete naturala incredibila, o cultura bogata care dateaza de mii de ani si o bogatie a
vietii salbatice. FEBRUARIE – MARTIE: Un moment fantastic de a calatori in intreaga tara, Sri Lanka este in general o baie in
soare si relativ uscat pe tot parcursul acestor luni. Temperaturile vor fi minunate si calde cu o atingere mai rece in muntii. Plajele
de pe coasta de sud si de vest sunt uscate, calde si insorite. APRILIE: Probabil cea mai uscata si cea mai fierbinte luna a anului,
aprilie incepe sa devina foarte calda - mai ales in regiunile centrale si ale Triunghiului Cultural cu temperaturi cel putin de 35o C.
Este o luna buna sa va indreptati spre plaja, cu cer senin si zile lungi si insorite. Asigurati-va ca evitati cele mai fierbinti ore ale
zilei (11:00 - 15:00) atunci cand vizitati obiective turistice in luna aprilie. MAI – IUNIE: Musonul de sud-vest sufla prin mai si
iunie, dar, asa cum sugereaza si numele, acesta afecteaza doar zona sud-vestica a tarii, cum ar fi Colombo si Galle. Este, de
asemenea, cea mai blanda dintre cei doi musoni pe care Sri Lanka ii experimenteaza, cu dusuri in special scurte si ascutite, care
tind sa treaca destul de repede. IULIE – SEPTEMBRIE: Acesta este ceea ce se numeste sezonul "dintre musoni", ceea ce

inseamna ca vremea este minunata in acest moment al anului. Temperaturile raman ridicate in intreaga tara la o temperatura de
aproximativ 29o C, iar plajele sunt calde si uscate. Este o perioada extraordinara de a calatori. OCT-NOV: Musonul de nord-est
sufla in octombrie si noiembrie si este cel mai greu dintre cei doi musoni experimentati de Sri Lanka. Chiar daca numele
musonului sugereaza ca este afectata doar zona nord-est, acest muson afecteaza de fapt intreaga tara. Acest muson poate fi
imprevizibil - poate fi mai puternic, mai usor sau mai sporadic decat in anii trecuti si, uneori, nu se desfasoara deloc!
DECEMBRIE: Decembrie este, de obicei, o luna perfecta pentru a calatori, in cazul in care musonul se linisteste, cu vreme
frumoasa, calda si uscata pe toata insula. Cu toate acestea, in ultimii ani s-au inregistrat cazuri de ploi musonice care dureaza pana
in decembrie. Ploile vor contribui, de asemenea, la inaltarea peisajelor verzi, devenind un moment exceptional de frumos pentru
a va bucura de partile rurale din Sri Lanka.
TRANSPORT: Zborurile din Romania catre Sri Lanka, Aeroportul International Bandaranaike , dureaza aproximativ 12
ore cu tot cu escala la Doha sau Istanbul, iar pretul unui bilet de avion variaza intre 450 de euro si 700 euro in functie de perioada.
VIZA: Cetatenii romani au nevoie de viza pentru a intra in Sri Lanka, iar pasaportul trebuie sa fie valabil cel
putin 6 luni la data intrarii in aceasta tara. Din punctul de vedere al autoritatilor srilankeze, pasapoartele romanesti temporare
au acelasi regim ca si celelalte tipuri de pasaport.
Vizele de intrare in Sri Lanka se pot obtine de la misiunile diplomatice ale statului Sri Lanka din strainatate, la sosire in porturile si
aeroporturile internationale ale tarii, precum si online.
Viza de tranzit sau viza turistica de scurta sedere se poate obtine on-line, accesand site-ul www.eta.gov.lk si completand
formularul tip cu cateva zile inainte. Taxa de viza se achita folosind mijloace electronice de plata. Viza turistica (cu 1 sau multiple
intrari) este valabila pentru o perioada de maxim 30 de zile, cu posibilitatea de a fi prelungita la Departamentul pentru Imigrari din
Colombo.
Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa ramana pentru o perioada indelungata pe
teritoriul acestui stat sa se adreseze Ambasadei Romaniei la Colombo si sa isi anunte prezenta in regiune, comunicand
coordonatele personale pentru a putea fi contactati in situatii de urgenta.Pentru informatii suplimentare referitoare la conditiile de
intrare si regimul de sedere in Sri Lanka, va rugam sa consultati informatiile oficiale prezentate de autoritatile srilankeze:
•

•
•

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Sri Lanka (www.mfa.gov.lk);
Departamentul Imigrare si Emigrare (www.immigration.gov.lk);
Posesorii de pasapoarte diplomatice sunt scutiti de vize de intrare pentru o perioada de sedere de maxim 90 de
zile. Solicitantul de viza trebuie sa posede bilet de calatorie pentru intoarcere si mijloace financiare suficiente pentru
intretinere. Taxele de viza pentru posesorii de pasapoarte romanesti, la data de 20 aprilie 2018, sunt urmatoarele:
1. In porturi si aeroporturi – informatii generale despre costuri si tipuri de viza:

Viza de tranzit cu o intrare, valabila 2 zile – gratuit;
Viza de tranzit (perioada de valabilitate de peste 3 zile) – 45USD;
Viza turistica (cu 1 sau multiple intrari), valabila pana la 30 zile – 45 USD;
Viza de afaceri (cu 1 sau multiple intrari), valabila pana la 30 zile – 45 USD;
Aplicatie on-line pentru viza, accesand site-ul www.eta.gov.lk si completand formularul tip cu cateva zile inainte de
sosire. Ambasada recomanda obtinerea on-line a vizelor pentru a se evita cozile de la ghiseul de acordare a vizelor la
Aeroportul International Bandaranaike din Colombo.
• Viza de tranzit cu o intrare, valabila 2 zile gratuit
• Viza de tranzit (perioada de valabilitate de peste 3 zile) 45 USD
Febra Dengue: Sri Lanka s-a confruntat si in primele zile ale acestui an cu epidemia de febra Dengue, care a provocat un numar
mare de decese, in special in Provincia de Vest (Colombo), cauzate in mare parte de igiena precara si de aplicarea unui tratament
inadecvat. Unitatea Epidemiologica din cadrul Ministerului Sanatatii din Sri Lanka a emis un set de recomandari in cazul
intepaturilor
tantarului
Dengue.
Recomandari ale Unitatii Epidemiologica din cadrul Ministerului Sanatatii srilankez: In scopul reducerii riscului de
contractare a febrei Dengue, se recomanda turistilor care se deplaseaza pe cont propriu in Sri Lanka, sa se cazeze la unitatile
hoteliere recomandate de autoritati pentru turistii straini. De regula, hotelurile recomandate pentru turistii straini sunt dotate cu
cabinete medicale si personal medical specializat. In cazul intepaturilor de tantari insotite de febra pacientul trebuie sa se prezinte
urgent la medic. Prezentarea rapida la medic duce la reducerea riscului de complicare a starii de sanatate. Pentru calmarea
durerilor cauzate de febra Dengue se recomanda sa fie folosit numai paracetamolul, fiind interzis sa se faca tratament cu aspirina,
bruffen si alte medicamente, care nu sunt recomandate de medic.Cetatenii straini pot sa calatoreasca liber in Provincia din
Nord, fara a mai fi necesara aprobare de la Ministerul Apararii srilankez pentru deplasarea in aceasta zona.
•
•
•
•

Siguranta si criminalitate: Strainii pot calatori liber in toate regiunile tarii, dar se recomanda sa apeleze la serviciile firmelor de
turism locale cand se efectueaza deplasari in Provinciile din Nord si din Est, acestea cunoscand foarte bine regimul din aceste
regiuni. Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetatenii romani sa evite calatoriile in Provinciile din Nord si din Est, zone in

care exista inca mine de teren neexplodate. Din acest motiv turistii romani trebuie sa urmareasca in permanenta anunturile si
recomandarile facute de autoritatile locale si sa acceseze periodic pagina web a Ministerului roman al Afacerilor Externe
(www.mae.ro).
In capitala tarii, Colombo, trebuie sa se manifeste atentie sporita, sa se evite adunarile publice si sa nu se faca fotografii in
apropierea sediillor de politie, unitatillor militare, cladirilor guvernamentale si ale partidelor politice.
De asemenea, recomandam cetatenilor romani sa nu se fotografieze cu spatele la statuile care il reprezinta pe Buddha.
CELE MAI IMPORTANTE STATIUNI DIN SRI LANKA
1. Anuradhapura este un oras important din Sri Lanka. Este capitala provinciei nord-centrale si capitala districtului
Anuradhapura. Este una dintre capitalele stravechi din Sri Lanka, renumita pentru ruinele bine conservate ale unei vechi
civilizatii din Sri Lanka. A fost a treia capitala a regatului Rajarata, urmand regatele Tambapanni si Upatissa Nuwara. Orasul,
acum un sit al patrimoniului mondial, a fost centrul budismului Theravada timp de multe secole. Orasul se afla la 205 km nord
de capitala actuala din Colombo, in Provincia Centrala de Nord, pe malurile raului Malvathu istoric. Este unul dintre cele mai
vechi orase locuite continuu in lume si unul dintre cele opt situri ale patrimoniului modial din Sri Lanka.
Anuradhapura este deservita de cai ferate si autostrazi. Linia de cale ferata nordica leaga Anuradhapura de Colombo, Jaffna si
Kankesanthurai. Statia de tren Anuradhapura este poarta feroviara a orasului, cu servicii importante, cum ar fi Yal Devi, oprindu-se
acolo. Anuradhapura este un oras central din Sri Lanka. Este conectat direct prin intermediul unui drum spre un numar mare de
orase mici si orase mari de pe insula. Pe drum este legat de Vavuniya, Dambulla, Matale, Puttalam, Trincomalee, Jaffna,
Kurunegala
si
Kandy.
Manastirea Abhayagiri, care se intinde pe o suprafata de 200 de hectare, a fost infiintata de regele Valagamba, cunoscut si sub
numele de Vattagamini Abhaya (109 I.Hr.-89-77 I.Hr.), dupa ce a urcat a doua oara la tron. Manastirea a fost construita ca urmare
a distrugerii schitului Jain.
Pentru a ajunge in Anuradhapura aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike),
cu escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 59 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Anuradhapura este de 168
km ce poate fi parcursa in aproximativ 3 ore si 30 de minute.
2. ARUGAM BAY: Plaja Arugam Bay: este localizata la 314 km de Colombo si la 2 km jumatate sud de orasul Pottuvil in
Districtul Ampara care apartine zonei uscate de-a lungul coaste de sud-est din Sri Lanka.
Plaja Arugam Bay este o plaja cu nisip larga in fata satului Golful Arugam si este o atractie pentru posibilitatile de surf si inot
pe tot parcursul anului. Primul concurs international de navigare din Arugam Bay a fost organizat de ISA (International Surfing
Association) in vara anului 2004.
In ciuda distrugerii socante provocata de tsunami-ul din data de 26 decembrie 2004, ISA s-a intors in 2005 pentru a da impuls
economiei locale afectate. Punctul lung si consistent de rupere de la capatul sudic al plajei Arugam Bay il face unul dintre cele
mai frumoase si bune puncte de surf din Sri Lanka si Asia.
Plaja Arugam Bay este formata dintr-un recif de corali, care gazduieste o abundenta de pesti tropicali si este un paradis
incantator pentru snorkelling.
Golful Arugam este renumit pentru valurile sale fantastice, care atrag surferi din intreaga lume. Desi puteti naviga aici pe tot
parcursul anului, sezonul cel mai favorabil este din aprilie pana in octombrie, cand inaltimea medie a valurilor este de 1,5 pana
la 2,5 metri. Punctele principale de navigare sunt punctul Pottuvil, Main Break si Rock Crocodile.
Va puteti bucura de scufundari si snorkelling in jurul golfului Arugam. Daca sunteti un scafandru serios, puteti sa va inchiriati o
barca si sa va indreptati spre Recifele de Bas, care este un sit de scufundari pe care "trebuie sa-l vedeti" In Sri Lanka.
3. Muhudu Maha Viharaya: Situat Intre Golful Arugam si Pottuvil, printre dunele de nisip ale plajei se afla ruinele unui templu
budist cu statui de piatra bine pastrate. Se crede ca templul a fost construit, unde a debarcat printesa Vihara Maha Devi.
Magul Maha Viharaya: Aceasta se mandreste cu cea mai bine conservata piatra lunara din toata Asia, cu o caracteristica speciala a
Mahout sculptata pe spatele unui elefant. Magul Maha Viharaya, care a fost construit in timpul domniei regelui Dhatusena, se
considera, de asemenea, locul unde a avut loc nunta regala a regelui Kavantissa si a printesei Vihara Maha Devi. Acesta este situat
la opt kilometri vest de Pottuvil de-a lungul drumului principal A4.
4. Pottuvil Point: Cel mai Inalt loc din Pottuvil, popular cu Surfers, este o plaja lunga si pustie. Elefantii salbatici pot fi admisi In
jurul zonei.
Fie ca este vorba de o masa pe plaja, sau pur si simplu doriti sa va bucurati de o masa linistita cu prietenii sau familia, bucataria
din Arugam Bay ofera exact ceea ce cautati. O plimbare de-a lungul Main Street va duce prin multe restaurante din Sri Lanka

care servesc mancaruri traditionale de orez si curry. Cu toate acestea, daca cautati un palat vestic, mai multe restaurante se
specializeaza in pizza, in timp ce mai multe hoteluri ofera atat preparate orientale, cat si occidentale.
Pentru a ajunge in Arugam Bay, aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike),
cu escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 118 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Arugam Bay este de 318
km ce poate fi parcursa in aproximativ 7 ore.
5. Bentota este situat la 64 km sud de Colombo, in centura de coasta sud-vestica din Sri Lanka. CMB Colombo Bandaranaike
Aeroportul de la Katunayake - Negombo fiind la 37 km nord de orasul Colombo, Bentota este la aproximativ 101 km sud de
aeroport.
La Bentota se poate ajunge pe drumul principal Colombo - Galle (A2), precum si pe linia feroviara sudica Colombo - Galle
- Matara. In timp ce linia de cale ferata de la Negombo pana la Colombo se desfasoara in cea mai mare parte in interiorul tarii,
continuarea traseului de la Colombo spre Matara trece prin Bentota.
Bentota este o zona rurala foarte frumoasa: verdeata peisajului are nevoie de o mentiune speciala. Cea mai mare parte a
terenului este bine umbrita si adapostita de copaci inalti cu palmieri de nuca de cocos care domina peisajul.
Bentota este renumit ca fiind statiunea principala de pe coasta de sud-vest din Sri Lanka. La sud de orasul Colombo, orasul
Kalutara, cu plaja fina, este poarta spre plajele din sudul golfului. Kalutara este urmatoarea plaja populara dupa Bentota.
Cu toate acestea, plaja Bentota Bay, fiind inclusa in complexul de vacanta Bentota National Holiday Resort, ofera o infrastructura
de sprijin, fiind cea mai populara statiune de plaja din Sri Lanka. Cu o serie de hoteluri de lux, facilitati pentru turistii straini,
Bentota este locatia perfecta pentru vacante prelungite de plaja. Marea calda in timpul sezonului din noiembrie pana in aprilie
fac plaja Bentota ideala pentru snorkelling, scufundari, navigatie, wind surfing, schi nautic si pescuit de mare adancime pe
canoe traditionala. Bentota imbogatita cu conditii de inot sigure, combinata cu sporturi nautice amuzante si excursii interesante
au creat un fundal ideal pentru o vacanta relaxata in Sri Lanka, fiind o atractie pentru familii. Optiunile de cazare de la Bentota
variaza de la 5 statiuni de lux pana la proprietati medii.
Pentru a ajunge in Bentota, aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 39 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Bentota este de 109 km ce
poate fi parcursa in aproximativ 2 ore.
6. Colombo, centrul comercial din Sri Lanka si capitala tarii, aflat pe coasta de vest si cu o populatie cuprinsa intre 800.000 si
un milion (estimarile variaza) este de departe cel mai mare oras al tarii, precum si unul dintre cele mai dezvoltate. Portul sau
natural de la gura raului Kelani a fost un magnet pentru comerciantii si cuceritorii succesivi - initial negustorii arabi, apoi
imperialistii portughezi, olandezi si britanici. Orasul este un amestec de vechi si nou, cu un sector central de blocuri inalte cu
birouri si hoteluri care acopera cladirile din epoca coloniala rosie si cu piete stradale care sunt pline cu fructe si legume, cu matase
colorata si cu bomboane, si condimente delicioase. Pe strazile sale aglomerate se afla locuri de cult, simbolice ale
patrimoniului multietnic al Sri Lankai: de exemplu, viharele budiste gratioase (temple) se afla aproape de templele extravagante
incrustate cu statui hinduse, impreuna cu moscheile musulmane cu minarete imprastiate pe strazile orasului Colombo. Exista o
viata de noapte plina cu un numar de hoteluri, cluburi, pub-uri si restaurante internationale, ce este limitata in principal la clientii
de varf. In timpul zilei, pietele colorate de pe strazile din Colombo, cladirile din epoca coloniala, muzeele si galeriile, bisericile,
moscheile si templele, precum si frumosul parc Viharamahadevi, cu copaci frumosi, fac din oras un loc minunat de explorat pe jos.
Zona centrala a orasului este inca cunoscuta sub numele de Fort, dar ramasitele cimitirelor coloniale au fost de mult demolate sau
incorporate in cladiri mai noi. Exista mai multe amintiri ale perioadei britanice, inclusiv partea veche a cladirii neoclasice a
Parlamentului, casa presedintelui epocii victoriene (inca numita "casa reginei") si fatada de caramida mercantila a Cargill-lului, un
magazin splendid al secolului al XIX-lea care s-a schimbat putin de la inceputul secolului al XIX-lea.
Pentru a ajunge in Colombo , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 13 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 3 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Colombo este de 32 km ce
poate fi parcursa in aproximativ 46 de minute.
7. Dambulla este un oras mare, situat in districtul Matale, provincia centrala din Sri Lanka, situat la 148 km nord-est de
Colombo si 72 km (45 mile) la nord de Kandy. Datorita localizarii sale la o intersectie majora, este centrul distributiei legumelor
In tara.
Datand din secolul I i.Hr., Templul de Aur din Dambulla a fost centrul de pelerinaj pentru budisti si hindusi, de-a lungul a 22 de
secole. Este cel mai popular sit istoric din Sri Lanka. Manastirea Pestera, care gazduieste calugarii budisti, este acoperita cu

picturi rafinate de 2000 de ani care descriu viata si vremurile Domnului Buddha. Altarul gazduieste, de asemenea, o colectie de
157 statui ale lui Buddha in diferite dimensiuni si pozitii, printre care si fresce Buddha lungi de 15 metri si fresce viu colorate
pe pereti si in tavan, ceea ce face ca aceasta sa fie cea mai mare suprafata antica pictata din lume.
Templul Rock din Dambulla, numit Jumbukola Vihara (Templul Pestera Dambulla) din Mahali (Piatra Chronicle din Sri Lanka),
este situat la aproximativ saptezeci si sapte mile nord-vest de Kandy, ultima capitala a regilor Sinhalei, pe principalul drum spre
Anuradhupura.
Cea mai scurta cale, de la Colombo la Dambulla, se afla prin Kurunegala, una dintre capitalele regilor medievali sinhalieni.
Faimoasa cetate din Sigiriya, cu frescele ei frumoase, se ridica in sus ca un cilindru gigantic, la o distanta de aproximativ
douasprezece mile nord-est de Dambulla. Dambulla trezeste un interes unic. Templele sale de roci sunt cele mai extinse de pe
insula si una dintre cele mai vechi si cea mai inalta stare de conservare si ordine. Dambulla - gala (stanca Dambulla), in care sunt
situate aceste temple, este aproape izolata si au o dimensiune vasta. Inaltimea sa perpendiculara deasupra campiei este de
aproximativ sase sute de picioare. Foarte putine parti din acesta sunt acoperite cu lemn, iar in general suprafata este goala si
neagra.
Pentru a ajunge in Dambulla , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 46 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Dambulla este de 129 km ce
poate fi parcursa in aproximativ 3 ore si 5 minute.
8. Orasul Galle de pe litoral se afla la 116 km distanta de Colombo pe sosea sau pe sina, pe coasta de sud a Sri Lankulai. Ambele
rute sunt pitoresti, urmarind indeaproape linia de coasta pentru o mare parte din drum. De asemenea, puteti merge pe
autostrada Sudica daca aveti nevoie sa ajungeti la oras in jumatate de timp, dar nu aveti prea multe peisaje de admirat. Orasul de
astazi a crescut foarte mult si se intinde in imprejurimi, dar Fortul este inima istoriei lui Galle. Orasul cu ziduri a ramas de la
inceputul secolului al XVI-lea, prin perioadele coloniale ale portughezilor, olandezilor si britanicilor, iar in prezent este
proclamat ca o rezervatie arheologica si a fost identificat ca un sit de patrimoniu mondial viu. Etimologia numelui Galle este
explicata, probabil, ca o forma modificata a cuvantului sinhalez "gala": o bovina ori un post de la care portughezul la numit Pointde-Galle. Teoria mai simpla si mai populara se gaseste in similitudinea cuvantului sinhalez: gala, pentru roca, pe care portughezii
l-au dublat prin adoptarea cuvantului latin: gallus, pentru cocos. Ei au creat astfel stema orasului ca cocos care statea pe o
stanca stancoasa. Portughezul l-a capturat pe Galle de la regiul Sinhala in 1587 si a ridicat prima fortificatie, un singur perete
frontat de un sant care se extindea de la mare la port. Olandezii au aterizat In 1640 cu 12 nave si 2.000 de barbati sub comanda lui
Wilhelm Jacobsz Coster, care a invins portughezii dupa o lupta severa si un asediu de patru zile.
Olandezul a transformat mai tarziu portughezul "fortalezza" intr-un singur bastion pe care l-au numit Zwart Bastion si a construit o
linie formidabila de aparare, sunand la orasul imprejmuit de zece bastioane, care au ramas pana astazi. Bastionul Akersloot este
numit dupa locul nasterii lui Coster, comandantul olandez care l-a capturat pe Galle. Numele a fost cioplit pe o piatra la fata
locului si are de asemenea o data care, totusi, nu are legatura cu data ridicarii Bastionului. Peretii vechi, subtiri, sunt o promenada
favorita pentru cetatenii Galle si pentru vizitatorii sai.
Prin fluxurile de timp si de schimbare, Galle pastreaza inca - ca si alte cateva orase din Sri Lanka - o atmosfera din trecut. Orasul a
fost amenajat cu facilitati civile considerabile si caracteristici militare. Doua sute de ani in urma a fost introdus un sistem de drenaj
de furtuna care impiedica inundarea in Fort. Era atit de sofisticata incat sa aiba niste canale subterane, captusite in caramida, care
au fost spalate automat de doua ori pe zi de mare. In ciuda recentelor lifturi de fatada si a fatadelor noi pentru multe dintre case si
introducerea facilitatilor civice moderne cum ar fi electricitatea, sistemele telefonice, serviciile de apa si de scurgere, strazile
raman inguste si multe sunt cunoscute prin numele lor original, cum ar fi strada Leyn-Baan, Strada Zeeberg si strada
Moderabaay.
Pentru a ajunge in Galle, aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 55 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Galle este de 152 km ce
poate fi parcursa in aproximativ 2 ore si 24 de minute.
9. Plaja din Hikkaduwa este situata la 98 km de Colombo spre sudul Sri Lankai. Acest oras distractiv de coasta, aflat la 14
km de Galle, a fost primul (1960) din frumoasele plaje din Sri Lanka care au fost descoperite de turisti. Scufundarile in apele
limpezi sunt o importanta activitate de-a lungul acestei intinderi si este cel mai ecologic mod de a vedea pestii colorati care se
misca in jur. Sanctuarul coral descoperit de-a lungul coastei Hikkaduwa este un corp de apa de mare adancime inconjurat de
un recif, decorat cu straturi de corali multicolori si gazduind numeroase specii de pesti colorati. Pe plaja exista o colectie de
insule mici, inconjurate de formatiuni frumoase de corali. Exista aici multe specii de pesti si broaste testoase mari. Exista mai
mult de patru epave diferite pentru pasionatii de scufundari pentru a explora imprejurimile, existand cursuri si echipamente PADI.
Cu o multime de oferte de cazare pe malul marii si o reputatie ca fiind al doilea loc de surf in Sri Lanka, motivul pentru care atat
de multi vizitatori Hikkaduwa este clar. Zona statiunii cuprinde doua sau trei sate la sud, iar acum este o zona de hoteluri,

magazine, baruri, restaurante si pensiuni de 4 km. Plajele sunt minunate si largi si este in siguranta sa inotati aici, desi curentii
sunt mai puternici cand vine vorba de sudul Hikkaduwa. Impresionantul recif de corali ruleaza doar in larg si este inca populat de
pesti exotici si broaste testoase marine. Cutii cu fundul de sticla sunt disponibile pentru vizitatorii care doresc sa admire minunile
adancului, pastrandu-se in acelasi timp uscati! La mica distanta, spre sud de centrul recifului, acesta se diminueaza si incepe o
plaja cu fundul nisipos, cu valuri bune, ideala pentru navigarea pe bord si navigarea pe corp.
Puteti oricand sa inchiriati echipamentul necesar pentru snorkeling si navigare din mai multe locuri. Hikkaduwa este o destinatie
turistica stabilita, iar navigarea este destul de bine cunoscuta.
Plaja Hikkaduwa Sri Lanka
Zona nu este supraaglomerata, dar exista multi turisti si localnici in timpul sezonului de varf. Exista multe magazine care vand
masti, bijuterii, baticuri, antichitati si altele, impreuna cu mai multe temple budiste, toate acestea adaugand ceva special vietii in
Hikkaduwa.
Pentru a ajunge in Hikkaduwa, aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike),
cu escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 52 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Hikkaduwa este de 142
km ce poate fi parcursa in aproximativ 2 ore si 20 de minute.
10. Jaffna, principalul oras al provinciei Jaffna (pana in anul 1824, cartierul a fost numit Waligama) din provincia Northern se afla
in peninsula nordica a Sri Lankai. Provincia Jaffna este unul din cele 25 de raioane organizate in cele noua provincii, o creatie
artificiala a colonelului britanic (1815-1948) in scopul administrarii insulei Sri Lanka, numita apoi Ceylon. In orasul Jaffna se
poate ajunge din Colombo prin intermediul drumului principal A9. Distanta de la Colombo la Jaffna este de aproximativ 404 de
kilometri de-a lungul drumului principal A3, avand In vedere conditiile rutiere din provincia Northern, dureaza mai mult de 10
ore.
Nagadipa sau Naka-diva se presupune ca numele antic dat peninsula Jaffna. Nagadipa este mentionata pentru prima data in
cronicile din Pali din Sri Lanka. avand legatura cu povestea celei de-a doua vizite a lui Buddha pe insula din secolul al VI-lea.
Jaffna, o derivare a Yapa Patuna (Sinhala: Portul Yapanaya), a fost din cele mai vechi timpuri unul dintre cele patru porturi
maritime principale din Sri Lanka, celelalte fiind Dambakola Patuna (KKS sau Kankesanturai) in nord, Mathota in nord-vest si
Gona (Trincomalee) in nord-est. Relatia Jaffnei cu tarile vecine se realizeaza peste Stramtoarea Palk, cu o latime de numai 30
km, ce a dus la invazia frecventa a puternicelor regate dravidiane din sudul Indiei. Portul maritim din Jaffna fusese o rampa de
lansare a marauderilor dravidiani din India in istoria antica a Sri Lanka. Jaffna are un sezon uscat intre februarie si august si un
sezon umed intre septembrie si ianuarie. Jaffna inregistreaza cea mai mare temperatura din Sri Lanka. Principala atractie turistica a
orasului este fortul olandez, construit in anul 1680 si plajele indepartate care mai adapostesc inca constructii din timpurile
precoloniale. Odata sossiti la Jaffna, va propunem sa inchiriati o barca si sa porniti spre mica insula Nagadeepa, situata in nordul
peninsulei Jaffna, un loc de pelerinaj pentru budisti, iar daca doriti sa cunosteti istoria si arta locala, in mod sigur veti gasi
raspunsuri la Muzeul de Arheologie al orasului.
Pentru a ajunge in Jaffna , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Jaffna este de 380 km ce poate fi
parcursa in aproximativ 7 ore
11. Vacantele in Kalutara ofera calatorilor o atmosfera linistita si relaxata, combinand o bogata cultura autentica din Sri
Lanka cu plajele de fermecatoare. Acesta este un oras in statiune, cu o minunata plaja cu palmieri, desi viata de noapte este destul
de scazuta, astfel incat nu veti ajunge sa dansati pana in zori. Ce veti obtine este o multime de peisaje frumoase, tropicale si
cateva atractii interesante, cum ar fi monumentul mondial, un hol budist si un conac elegant de plante, numit mai degraba
Castelul Richmond.
Proprietati bine cunoscute sunt Tangerine Beach Hotel si Royal Palms Beach Resort, ambele avand facilitati superbe,
inclusiv spa-uri. In ceea ce priveste toate vacantele la Kalutara, exista Hotelul Sands by Aitken Spence, unde puteti sa stati la
soare, puteti juca cateva seturi de tenis, puteti sa va relaxati, sa va revitalizati cu un masaj si sa incheiati ziua la unul dintre
restaurantele
hotelului.
Spuneti-le oamenilor ca veti calatori la Kalutara si, daca stiu Sri Lanka, vor mentiona cu siguranta principala atractie a orasului
care este "mangosteenul". O felie din acest fruct de culoare purpuriu, cu carne alba suculenta, nu trebuie ratata, mai ales daca
este spalata cu un pahar de arack, o bautura alcoolica locala facuta din floarea de cocos dulce, laptoasa.
Unele dintre atractiile principale din Kalutara includ Gangatilaka Viharaya, Bodrum Kalutara, Castelul Richmond, Templul
Buddhist Asokaramaya si Plaja Calido. Astfel, Palatul Regal si Templul Dintelui au fost asociate cu functiile administrative si
religioase ale capitalei.
Pentru a ajunge in Kalutara , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de

aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 30 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Kalutara este de 84 km ce
poate fi parcursa in aproximativ 1 ore si 50 de minute.
12. Kandy. Inregistrarile istorice sugereaza ca Kandy a fost initial stabilit de regele Wickramabahu langa zona Watapuluwa, la
nord de orasul actual si a fost numit Senkadagalapura la vremea respectiva, desi unii savanti sugereaza ca numele "Katubulu
Nuwara" a fost folosit. Originea numelui mai popular pentru oras, Senkadagala, ar fi putut proveni dintr-o serie de surse. Acestea
includ denumirea dupa un brahmin numit Senkanda care a trait intr-o pestera langa oras, dupa o sotia a regelui Wickramabahu
numit Senkanda sau dupa o piatra colorata numita Senkadagala.
Sri Dalada Maligawa sau Templul Sfintilor Toti Relici este un templu din orasul Kandy din Sri Lanka. A fost construit in
complexul palatului regal, care gazduieste singura relicva supravietuitoare a lui Buddha, un dinte care este venerat de budisti.
Reluarea a jucat un rol important in politica locala din cele mai vechi timpuri si se crede ca oricine detine relicva detine
guvernarea tarii, ceea ce a facut ca regii antici sa o protejeze cu mare efort. Kandy era capitala regilor Sinhalezi din 1592 pana
In 1815, fortificata de terenul muntilor, dificil de abordat. Orasul este un sit al patrimoniului mondial declarat de
UNESCO, partial datorita templului. Calugari din cele doua capitole din Malwatte si Asgiriya conduc zilnic inchinarea rituala in
camera interioara a templului, in rotatie anuala. Ei efectueaza aceste servicii de trei ori pe zi: in zori, la pranz si seara.
Pe miercuri exista o baie simbolica (Nanumura Mangallaya) din Relicul Sacru cu un preparat din plante, facut din apa parfumata si
flori parfumate. Aceasta apa sfanta se crede ca ar contine puteri vindecatoare si este distribuita printre devotanii care sunt prezenti.
Esala Perahera din Kandy este una dintre cele mai vechi si mai mari dintre toate festivalurile budiste, cu dansatori,
jongleri, muzicieni, respiratii de foc, multimi de adepti si elefanti decorati cu generozitate. Acesta este in Esala (iulie sau
august), care se considera luni in care se comemoreaza prima Invatatura a lui Buddha dupa ce a atins iluminarea. Kandy Esala
Perahera dureaza zece zile, in timp ce termenul sinhalez "perahera" inseamna o parada de muzicieni, dansatori, cantareti, acrobati
si diferiti artisti insotiti de un numar mare de Tuskers caprati si alti elefanti care strabate strazile In sarbatoarea unui eveniment
religios.
Muzeul Sri Dalada. Cea mai recenta institutie adaugata la altarul din Dalada este "Muzeul Sri Dalada". De cand a fost infiintat
altarul Tooth Relic In Kandy, diferite grade de vizitatori si adepti, variind de la Royalty si Heads of States pana la cei mai saraci
din public, au oferit diferite daruri pentru Relicul Salbitor. La initiativa precedentului Diyawadana Nilame, Neranjan Wijeratne, sa decis ca aceste artefacte valoroase sa fie puse la dispozitie pentru public. La invitatia Diyawadana Nilame, Muzeul a fost frumos
proiectat si organizat de Prof.Leelananda Prematilleke, Directorul Arheologic al Proiectului UNESCO-Sri Lanka al Triunghiului
Cultural, impreuna cu echipa sa de ofiteri. Muzeul Dalada este situat la primul si al doilea etaj al noii aripe, numit Alut Maligawa,
infiintat de unul dintre trecutii Diyawadana Nilemes, T.B.Nugawela. Pentru a ajunge in Kandy, aveti la dispozitie zboruri din
Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind
operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa
inchiriati o masina cu tarife pornind de la 37 euro/ autoturism cu capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul
International Bandaranaike pana in Kandy este de 103 km ce poate fi parcursa in aproximativ 3 ore.
13. Negombo este situat la aproximativ 37 km nord de capitala comerciala din Colombo, in Sri Lanka. Acesta este situat la gura
lagunei Negombo. Statiunea principala de pe coasta de vest este Negombo. Plajele largi de nisip si marea sigura sunt
principalele atractii ale orasului Negombo si sunt situate perfect la 7 km de Aeroportul International Bandaranaike din
Katunayake, Sri Lanka.
Negombo are un port mic, iar economia sa se bazeaza in principal pe turism si industria sa de pescuit veche de secole. Negombo
este un oras traditional de pescuit din Sri Lanka, si nu e de mirare ca orasul este un paradis al iubitorilor de fructe de
maredisponibile in cantitate mare. Negombo produce, de asemenea, mirodenii, ceramica si articole din alama. Orasul are o
majoritate de romano-catolici impreuna cu budistii, hindusii si musulmanii, in timp ce i-a fost dat numele de "Little Rome"
datorita bisericilor romano-catolice foarte ornamentate din epoca portugheza gasite in localitate. Orasul are mai multe cladiri care
dateaza din epoca coloniala olandeza si portugheza. Atractii in oras includ vechea fortareata din Olanda, construita in 1672, o parte
din inchisoare, canalul olandez, care a fost apoi un traseu de aprovizionare pentru administratia olandeza, biserici vechi si sate de
pescuit. Canalul de 100 km care trece prin oras este inca folosit si este o atractie pentru cei care doresc sa vada tara dintr-o
perspectiva diferita.
Biserica Katuwapitiya si Biserica Grand Street sunt cele doua mari parohii din Negombo. "Templul Agurukaramulla" este un
templu budist celebru prin care aduna budistii din toata Sri Lanka spre Negombo in fiecare an. Negombo ofera unele dintre cele
mai bune plaje de pe coasta de vest a Sri Lanka si atrage turistii care se opresc pentru o zi din drum. Unele intinderi liniare ale
plajei sunt intretinute de hotelurile turistice, in timp ce altele sunt intotdeauna ocupate cu pescarul si echipamentul lor. Sporturile
acvatice si scufundarile sunt, de asemenea, extrem de populare printre vizitatori, cu cateva recife de corali bine conservate
si un naufragiu vechi de 50 de ani care serveste drept recif artificial pentru multe soiuri de peste. Exista, de asemenea,
vanzari locale de artizanat pe plajele si magazinele din apropierea orasului.
Biserica Sf. Maria din Negombo

Orasul de coasta Negombo este o zona din Sri Lanka care este dominata puternic de credinta crestina si una dintre cele mai
importante structuri ale orasului este biserica Sf. Maria.
Pentru a ajunge in Negombo , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 6 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Negombo este de 9 km ce
poate fi parcursa in aproximativ 20 de minute.
14. In Nuwara Eliya se poate ajunge de la Colombo, prin Kandy, care este poarta de acces spre Central Highlands ale
insulei.Colombo-Kandy-Nuwara Eliya este cea mai pitoresca autostrada din Sri Lanka. Desi orasul Nuwara Eliya nu dispune
de nici o statie de cale ferata, linia de cale ferata care trece prin orasul Nanu Oya face ca calatoria cu trenul sa fie una dintre cele
mai pitoresti si memorabile experiente. Calatoria spre Nuwara Eliya din Kandy cu trenul si cu masina este la fel de spectaculoasa.
Ruta alternativa spre Nuwara Eliya din Colombo este via Hatton, care este situata in zona de sud a Central Highlands.
Nuwara Eliya, aflata la o altitudine de 1890 de metri deasupra nivelului marii, este cel mai inalt oras din Sri Lanka si se afla
sub cel mai inalt varf al insulei, Pidurutalagala sau Muntele Pedro (2555 de metri).
Turneele de golf, cursele de cai sunt unele dintre principalele festivitati. Dezavantajul sezonului este acela al ratelor de cazare
care se ridica mai presus de toate. Cu mii de turisti locali care se intalnesc in Nuwara Eliya, umpland hotelurile si casele de oaspeti
care ofera cazare ieftina in sezon reduc optiunile de cazare, turistii straini fiind nevoiti sa faca rezervare la hoteluri in avans.
Inconjurat de trei dintre cei mai inalti munti din tara Hagalla, Piduruthalagala si Great Western, Nuwara Eliya pare, parca, complet
izolat, si totusi, se gasesti la doar 180 km distanta de capitala Colombo si este o destinatie turistica perfecta pe toata durata anului,
cu temperaturi de 15 - 20 grade (ianaurie-aprilie) si 15 - 18 grade (mai-decembrie).
Pentru a ajunge in Nuwara Eliya, aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike),
cu escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 55 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Nuwara Eliya este de 159
km ce poate fi parcursa in aproximativ 4 ore si 30 de minute.
15. Pasikuda este un oras de coasta situat la aproximativ 35 de kilometri nord-vest de Batticaloa, districtul Batticaloa, Sri Lanka.
Plaja Kalkuda este situata la 282 km est de Colombo, pe coasta de est a Sri Lankai. Plaja Passekudah este situata la sud de plaja
Kalkuda. Coasta de est se intinde de la Parcul National Yala (Sud Est) pana la frumoasele plaje din Nilaveli si Uppuveli, la
Trincomalee, pe coasta de nord-est.
Plaja Kalkudah & Passekudah din Sri Lanka, impodobita cu palmieri de nuca de cocos, este ideala pentru scaldat,
windsurfing si schi nautic. Golful Kalkudah este o intindere de 2 km de plaja, bine protejata de recifele de pe tarm. Plaja
Passekuda este larga si lunga. Se intinde pe o lungime de 4 km la sud de Kalkudah. Plaja gazduieste, de asemenea, un numar
variat de pesti tropicali si recife de corali exotici. Plajele combinate Kalkudah si Passekudah sunt ideale pentru scaldat,
deoarece marea este clara, calma si protejata de recif.
Zona combinata a plajei Kalkuda si a plajei Kalkuda a fost declarata statiune nationala de vacanta in 1973. Kalkudah &
Passekudah se dezvolta ca un centru turistic popular cu multe facilitati moderne ale hotelului.
Plaja Passikudah din Sri Lanka. Din mai pana in septembrie este considerat cel mai bun moment pentru a vizita coasta de est,
deoarece este uscat in aceasta perioada, iar surferii pot merge la soare sau pot practica windsurfing.
Golful Passikudah contine un recif de corali de mica adancime spre golful exterior cu grupuri imprastiate de corali din
golf si este conectat la sisteme similare de recife spre sud spre Kalkudah. Este unul dintre cele mai cunoscute sisteme de recife din
est si a fost propus ca un Sanctuar Marin de catre NARA. Passikudah este foarte popular printre vizitatori datorita apei limpezi
care este ideala pentru inot. Passikudah este foarte popular printre vizitatori, avand in vedere apele limpezi cu recif de corali, insa
exploatarea coralului reprezinta o amenintare majora pentru recif si a degradat zone mari de recif in jurul plajei Kalkuda. In
prezent, Kalkudah-Passikudah este favorita calatorilor bugetari in contrast cu Trincomalee-Nillaveli, plajele Uppaveli cu
hoteluri de lux.
Pentru a ajunge in Pasikuda , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Pasikuda este de 265 km ce poate fi
parcursa in aproximativ 5 ore si 30 de minute.
16. Polonnaruwa, capitala medievala splendida din Sri Lanka a fost infiintata ca primul oras al landului din secolul al XIlea, care a inlocuit Anuradhapura, a fost jefuita, pustiita si pusa fara speranta in fata armatelor invadatoare din sudul Indiei.

Polonnaruwa s-a aflat recent in atentia lansarii filmului documentar Disney "Monkey Kingdom", care s-a difuzat in peste 12.000
de cinematografe americane in aprilie 2015. Filmul documenteaza viata unei trupe de maimute salbatice de toque-macac,
cunoscuta local ca "Rilaw", in timp ce intregul set s-a bazat in jurul Imparatiei antice a Polonnaruwa.
Potrivit actualului ministru al Turismului, filmul documentar descrie insula ca o destinatie exotica plina de frumusete
naturala si evidentiata de situri de patrimoniu, cum ar fi Polonnaruwa. Filmul acorda, de asemenea, o atentie adecvata acestor
tipuri de maimute si demonstreaza asocierea lor cu Polonnaruwa si modelele comportamentale ale acestora, ceea ce reprezinta o
modalitate perfecta de a educa localnicii si turistii in legatura cu conservarea acestor animale.
Cu popularitatea documentarului, se considera ca Sri Lanka, in special Polonnaruwa, va fi o destinatie turistica bine cunoscuta
care va atrage multi turisti din intreaga lume, in special din SUA.
In apropiere de Parakrama Samudraya se afla ruinele Camerei Consiliului Kings (King Nissanka Malla), pe pilonii carora sunt
inscrise statutul si titlurile diferitilor oficiali ai regatului.
Pentru a ajunge in Polonnaruwa , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike),
cu escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 71euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Polonnaruwa este de 197
km ce poate fi parcursa in aproximativ 4 ore si 20 de minute.
17. Palma de la marginea golfului si golfurile pitoresti din Tangalle sunt o comoara naturala. Acesta este un oras lenes
inmormantat cu amintiri blande ale zilelor olandeze din secolul al XVIII-lea si vile frumoase cu vedere spre nisipurile stralucitoare
ale Seenimoderiei. Situat la 195 de kilometri de frumoasa capitala Colombo si la 35 km est de Matara, este un port de pescuit
placut situat pe unul dintre cele mai frumoase golfuri din insula, protejat de ocean de un recif de pescuit. Puteti ajunge la aceasta
destinatie extraordinara, atat cu trenul, cat si cu autobuzul sau cu transportul inchiriat, in interval de 4-5 ore. Expunand plaje fine,
care sunt bune pentru inot si mai mult decat rezonabile pentru scufundari, Tangalle este o destinatie de plaja populara pe
coasta de sud. Se crede ca numele este derivat dintr-o roca de aur, dintr-o legenda care povesteste despre un moment in care un
om sfant participase la o masa acolo si piatra a fost transformata in aur, in timp ce cercetarile ulterioare arata, de asemenea, ca
inseamna "stanca proeminenta", pentru ca orasul a fost protejat de ocean de o placa indelungata, care a fost proiectata in mare
peste gura golfului.
Tangalle s-a raspandit de-a lungul acelor zile, astfel incat acum nu cuprinde doar un golf, ci o serie de golfuri. Apropiindu-va de
Tangalle de la vest, veti intalni Goyambokka si Pallikkudawa, situate pe un golf dublu la sud de oras.
Dincolo de oras si de port sunt golfurile mai mari, Medaketiya si Medilla. Medaketiya are in special nisip fin, alb, conditii
excelente de inot si este rareori aglomerat. Cea mai populara excursie de o zi de la Tangalle este la templul de stanca
uimitor de Mulkirigala, la 20 km spre nord, unde dupa ce ati urcat o serie de trepte de stanca veti ajunge la cateva pesteri
naturale
cu
numeroase
picturi
murale
si
statui
Buddha.
O pestera gazduieste o biblioteca, in care cea mai importanta descoperire a fost facuta in 1826 de catre un administrator britanic,
care a gasit niste manuscrise pe frunze de palmier, care contineua cheia pentru a traduce Mahawamsa, Cronica cea mare din Sri
Lanka.
Cele mai bune luni pentru a vizita acest oras pitoresc incep din noiembrie pana in aprilie. Tangalle, tara de nisip alb si soarele,
este un loc care nu trebuie ratat atunci cand vizitati coasta de sud a Sri Lanka.
Tangalle dispune de o gama larga de optiuni de cazare, cum ar fi hoteluri ieftine, hoteluri de lux si tabere de observare a turului
pentru a raspunde nevoilor diverse ale calatorilor. V-ar placea plajele linistite, pustii si flora si fauna exceptionala din Tangalle.
Pentru a ajunge in Tangalle , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 77 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Tangalle este de 217 km ce
poate fi parcursa in aproximativ 3 ore si 45 de minute.
18. Trincomalee, unul dintre cele mai frumoase porturi naturale de apa adanca din lume,este situat la 257 km nord-est de
Colombo, care este considerat centrul comercial al Sri Lankai. Trincomalee gazduieste plajele frumoase din Nilaveli, Uppuveli
si insula pigeonului off-shore. Recent, Trincomalee a devenit populara si ca destinatie de urmarire a balenelor. Centrele de
scufundari de la Nilaveli si Uppuveli ofera turistilor posibilitatea de a se bucura de vacante, practicand scufundari, snorkeling si
inot. Cartierul Trincomalee, denumit Gokanna in cronicile si inscriptiile istorice, este impanzit cu o multitudine de ruine de temple
antice budiste si este considerat un important sit cultural si arheologic budist din Sri Lanka. Cele sapte izvoare termale de la
Kanniya situate la doar 8 km de Trincomalee atrag multimi regulate pe tot parcursul anului, avand in vedere proprietatile
terapeutice ale apei si temperaturile variabile de la un un izvor la altul.
Templul Kandasamy Kovil este venerat la varful unui izvor stancos si este unul din pancha ishwaram din Sri Lanka, cinci temple
istorice hinduse dedicate lui Shiva si stabilite pentru a proteja insula de dezastrul natural. Acesta gazduieste lingamul (simbolul

falcal hindus) cunoscut sub numele de Swayambhu Lingam. Este un loc antic de inchinare, dar structura actuala dateaza din
1952. Pelerinii din intreaga natiune se intorc aici pentru puja (rugaciuni) la orele 6.30, 11.30 si 16.30, ce sunt intotdeauna bine
asistate.
Trincomalee este poarta de acces la cateva dintre cele mai frumoase plaje de pe coasta de est a Sri Lankai, si anume
Uppuveli si Nilaveli situate la 6 km si la 16 km distanta de zona orasului.
Pentru a ajunge in Trincomalee , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike),
cu escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 85 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Trincomalee este de 235
km ce poate fi parcursa in aproximativ 4 ore si 45 de minute.
19. Parcul National Udawalawa, al saselea cel mai mare sanctuar de animale din Sri Lanka, se afla la 180 km de Colombo,
in sectorul sud-central al insulei.
Intrarea in Parcul National Udawalawe este localizata la aproximativ 11 km distanta intre Timbolketiya si Tanamanwila pe drumul
Pelmadulla-Timbolketiya A18. Habitatul din jurul rezervorului include mlastini, raul Walawe si afluentii sai, paduri si pasuni.
Copacii morti care stau în rezervor sunt amintiri vizuale ale întinderii padurii înainte de construirea barajului Udawalawe. Algele
verzi, inclusiv Pediastrum si Scenedesmus si speciile de alge verzi, cum ar fi Microsystis, apar în rezervor. Zonele de pajisti
deschise sunt abundente ca urmare a practicilor anterioare de cultivare a chena. Exista o planta de tec dincolo de limita sudica, sub
barajul care a fost plantat înainte de declararea parcului. Specii înregistrate din parc includ 94 de plante, 21 de pesti, 12
amfibieni, 33 de reptile, 184 de pasari (33 dintre acestea sunt migratoare) si 43 de mamifere. În plus, printre speciile de
nevertebrate gasite in Udawalawa se numara 135 de specii de fluturi. Din 1994 pana in 2001, aproximativ 423.000 de
persoane au vizitat parcul, dintre care 20 % erau straini. Pentru 1998 - 2001, venitul mediu anual a fost de 280.000 USD. In 31
octombrie 2007 au fost emise timbre postale purtand imagini a patru animale salbatice din Udawalawe in seria "Parcurile nationale
din Sri Lanka", cu bivol de apa, elefant din Sri Lanka, mongoasa rosie si langur cenusiu.
Pentru a ajunge in Udawalawa , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike),
cu escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Udawalawa este de 164 km ce poate fi
parcursa in aproximativ 4 ore si 10 de minute.
20. Weligama este situat la o distanta de 143 km sud de Colombo de-a lungul centurii de coasta de sud a Sri Lanka.
La Weligama se poate ajunge pe calea principala A2 Colombo-Galle-Matara, pe autostrada Sud, precum si pe linia de cale
ferata sudica Colombo-Matara.
Statia de autobuz Weligama se afla in centrul orasului Weligama, care este un bloc in interiorul golfului. Gara Weligama este un alt
bloc din interiorul statiei de autobuz. Direct fata de gara se afla micul oficiu postal al orasului. Aproape de oficiul postal exista
cateva banci locale.
Weligama este o destinatie turistica populara si gazduieste cateva hoteluri tip boutique. Numele Weligama, in Sinhala,
inseamna "sat de nisip", care este o referinta directa la plaja de nisip din oras.
Cea mai frumoasa intindere a plajei de golf este in jurul insulei Taprobane. Cel mai adesea, zeci de barci traditionale pline
de culoare sunt vazute trase in urma expeditiilor de pescuit de noapte.
Cea mai impresionanta caracteristica a plajei de golf este insula mica numita Taprobane, la doar 200 de metri de tarmul de la
Weligama. Patrunzand prin verdeata tropicala luxurianta a insulei stancoase, se afla acoperisul cu piatra rosie din vila alba
deosebita, construita pe cea mai inalta cladire. Vila a fost construita de contele francezilor exilat de Mauny, care detinea insula in
anii 1930.
De la plaja Weligama, o plimbare in mijlocul peisajului dezvaluie frumusetea tropicala a satelor sudice din Sri Lanka: raul
care trece prin padure, plantatii de nuca de cocos si plantatiile de cauciuc aduce peisaje vii. Veti intalni si campuri de orez care duc
la un templu budist.
La 14 km de la Weligama de-a lungul drumului Akuressa se afla popularul Snake Farm, care are pe el cincisprezece tipuri de serpi.
Printre serpi sunt enormi pietoni. Vizitatorii au voie sa se ocupe de serpi cu ajutorul ingrijitorilor.
Weligama este una dintre cele mai de incredere destinatii de surf din Oceanul Indian, cu mai multe puncte de surf faimoase
la o mica distanta de mers pe jos. Exista o Beach Break, Weligama Beach Brake (cea mai buna pentru incepatori), recifele
sunt Kabalana, Midigama, Point Ram, Point Plantation si Two Secrets Point.
Pentru a ajunge in Weligama , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 62 euro/ autoturism cu

capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Weligama este de 171 km ce
poate fi parcursa in aproximativ 2 ore si 35 de minute.
21. Zona din jurul orasului Yala a gazduit mai multe civilizatii antice. Doua situri importante pentru pelerini, Sithulpahuwa si
Magul Vihara, sunt situate in orasul Yala. Yala combina o rezervatie naturala stricta cu un parc national. Impartita in 5
blocuri, parcul dispune de o zona protejata de aproape 130.000 de hectare de teren, alcatuita din paduri usoare, scrumieri, pajisti,
rezervoare si lagune. Doua blocuri sunt deschise in prezent pentru public.
Situat in sud-estul Sri Lankai, inconjurat de Oceanul Indian panoramic, Yala a fost desemnat un sanctuar pentru fauna
salbatica in 1900 si a fost desemnat un parc national in 1938. In mod ironic, parcul a fost initial folosit ca teren de vanatoare
pentru elita sub dominatia britanica. Yala gazduieste 44 de soiuri de mamifere si 215 specii de pasari. P rintre locuitorii sai cele
mai cunoscute sunt leoparzii, elefanti maiestuosi, ursi lebastieni, sambari, sacali, scumpe, pauni si crocodili . Cel mai bun
moment pentru a vizita Yala este intre februarie si iulie cand nivelul apei din parc este destul de scazut, aducand animalele in aer
liber.
Pentru a ajunge in Yala , aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Sri Lanka (Aeroportul International Bandaranaike), cu
escala in Paris si in Mumbai, India, zborul fiind operat de catre Air France si SriLankan Airlines; zborul are o durata de
aproximativ 21 de ore. Din aeroport aveti posibilitatea sa inchiriati o masina cu tarife pornind de la 28 euro/ autoturism cu
capacitatea de pana la 2 pasageri. Distanta de la Aeroportul International Bandaranaike pana in Yala este de 78 km ce poate
fi parcursa in aproximativ 1 ora si 40 de minute.
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