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 הקדמה

מרקו פולו הגדיר אותה 1 היבשת ההודית-מדרום לתת, אי באוקיינוס ההודי-סרי לנקה היא מדינה
 1תיאור שגם היום קשה לסתור אותו, "ל היפה ביותר בעולםאי הגדו"כ

מקדשים בודהיסטים פעילים ; (בודהיסטים)אתרים ארכיאולוגים ? מה נוכל לראות בסרי לנקה
ולא סתם בודהיסטית אלא מהווה גרעין , מאוכלוסייתה בודהיסטית 47%-סרי לנקה היא מדינה ש)

ומקדשים הינדואים של המיעוט הטאמילי מדרום  ,(מורשתי והיסטורי של הבודהיזם האורתודוכסי
בהיבט התרבותי סרי לנקה עשירה  בשרידים קולוניאליים של המעצמות האירופיות באותם 1 הודו

ויש בו מטעי תה מהיפים , האי טבול בצמחיה טרופית מגוונת(1 הולנד ובריטניה, פורטוגל)הימים
כמו )תבלינים ; אננס ועוד, מטעי קקאו, ימטעי גומ, עצי קוקוס, (תה ציילון המפורסם)בעולם 
חופים , אוכל טוב; ('ספיר וכו, רובי)ואבנים טובות , פילים, גנים; ('וניל וכיוב, ציפורן, הל, קינמון

 1טרופיים טובים לרחצה ומעל לכל תושבים חייכנים ומסבירי הפנים

 

 : קצת על המקומות בהן נטייל 

  ה'סיגיריג

 מקום התבודדות לנזירים, היא מצודה בלתי חדירה (Sigiriya) ה'יגהסלע המרהיבה סיגיר מצודת

 וניצבת, כהגנה מפני פלישה צפויה, היא נבנתה במאה החמישית לספירה1 וגלריה לציורי סלע
פסגת  לטירה אירופית שהוצנחה על, יש להניח, בשיא תפארתה היא דמתה1 'מ 122בראש צוק בן 

קיר גרפיטי בן  ,21-מן המאה ה, ציורי סלע של עלמות חן, םיש כאן גני מי1 איירס רוק האוסטרלי
כפות רגלי  כמה, האמצע הזוהרות-המנציח את התרשמותם של המבקרים מנערות, שנה 2,222

 .אריות ענקיות מאבן ונופים עוצרי נשימה

  קנדי

 הרגועה של האזור ההררי של סרי לנקה והמעוז ההיסטורי של השלטון' בירה'ה (Kandy) קנדי
מקנים  גגות הרעפים המשופעים1 בנויה סביב אגם שליו ומוקפת גבעות ציוריות, הבודהיסטי באי

, אוטובוסים ,רעש, ומרכז העיר הוא מקבץ נהדר של חנויות לממכר עתיקות, לה אופי ייחודי

 - (Dalada Maligawa) מוקד העניין המרכזי בעיר הוא דאלדה מאליגאווה1 שווקים ומלונות

השן הקדושה של  - קדש שבו שמור השריד הדתי החשוב ביותר של סרי לנקהמ, מקדש השן
, נוהרים עולי רגל שאל כל אחד מהם, טקסים יומיים נערכים לכבודה של השן הקדושה1 הבודהה

 .הנושאים פרחי לוטוס ויסמין ריחניים, עוטי לבן

  נוארה אליה

החביבה ביותר על ( הררית נופש עיר)היתה בעבר ההיל סטיישן  (Nuwara Eliya) נוארה אלייה
שילוב של אדריכלות : האימפריליסטית ועדיין השתמר שמץ מן האווירה, הבריטים בסרי לנקה

מטופחות עם שיחי ורדים ומצבות מכוסות  מדשאות, גגות עם גמלונים, יאנית'ורג'טיודורית וג

מגרש  -יש כאן הכול  - (Hill Club) בהיל קלאב כדי לספוג את האווירה הקסומה לכו לבקר1 טחב
או לחילופין בקרו  -המגזין הכה אנגלי קאנטרי לייף  מגרשי טניס ואפילו כמה עותקים של, גולף

  .שבגבעות באזור בגנים הבוטניים ובמטעי התה
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 מישור הורטון  

כינוי למקום בו הרמה נופלת בבת אחת אל  -אל קצה העולם  ולטיול רגלי (Horton) רמת הורטון

, הנסיעה אורכת כשעתיים וחצי לכל כיוון1 מתחת לה' מ 1,000 גשם הטרופי הנמצאיםיערות ה
ויודעי דבר , הבעיה היא שהמקום אפוף ערפילים ברוב ימות השנה1 כיוון מ לכל"ק 7 -וההליכה 

1 בבוקר 2::1-הדבר מחייב יציאה מנוארה אליה לא יאוחר מ1 בשעת בוקר מוקדמת ממליצים להגיע
הנוף המרהיב יותר ממפצה על ההשכמה , ו והגיע בזמן של ראות טובהמזל למי שהתמזל

המעבר המהיר 1 הורטון נופלת בבת אחת לתהום שעומקו למעלה מאלף מטר רמת: המוקדמת
ואכן מעניק את התחושה , ליערות הגשם הטרופי הוא מראה עוצר נשימה מהצמחייה ההררית

בשביל 1 אייל ענק ומרשים ,(Sambar) סמברבני מזל עשויים להיתקל ב"1 העולם קצה"שמדובר ב

 .יש צורך במזל גדול בהרבה לראות נמר

 

  גאלה

ממחישה בצורה נפלאה , כית תרשיש"שיש הסוברים שהיא העיר התנ ,(Galle) גאלה עיר הנמל

, דונמים 62:המשתרע על פני  ,(Dutch Fort) המבצר ההולנדי1 ההולנדי של סרי לנקה את עברה
החומות המסיביות שלו מקיפות את הצוק שעליו 1 והצליח לעמוד בפגעי הזמן :266בשנת  נבנה
באזור 1 כנסיות ומוזיאונים שהקימו ההולנדים, ובתחומן בתים, החלק העתיק של גאלה בנוי

 מלון ניו אוריינטל1 שנדמית כמעט מנותקת ממהלך ההיסטוריה, אווירה שקטה ורגועה שוררת

(New Oriental Hotel), הוא פנינה קולוניאלית, 2667בשנת , בור המושלים ההולנדיםשהוקם ע, 

 

 תכנית הטיול

 קולומבו -א "ת: 9122112', ביום  21

 (1לינה במטוס)ומשם נמשיך בטיסת לילה לקולומבו  מוסקבהצ נטוס ל"אחה

 קולומבו: 9122111', גיום  11

1 באזור נגומובו העברה למלון 1 נגומבו  , Colombo))ננחת בשדה שליד קולומבו  הבוקרבשעות 

 -Suriya Resort: מלון  (לילה  2)  באזורלינה 1 ארוחת ערב 1 בהתאם לשעת ההגעה נטייל באזור

Waikkal 

 (Sigriya) סיגיריה  -קולומבו : 91221:1',  דיום  1:

נמשיך בנסיעה 1 בוקר-לארוחת נחזור , נבקר בשוק הבוקר ניסע לכפר הדייגים נגומבו, עם שחר
בה מצויים ציורי הקיר המרהיבים ביותר , מקומיים אל מצודת הסלע סיגיריהצפונה דרך כפרים 

  1ונרכב על פילים באזור, נטפס למצודה ונסייר בחלקיה  השונים1 בסרי לנקה

 Amaya Lake: מלון : בסיגיריה( לילות 1)ארוחת ערב ולינה 

.amayaresorts.com/amayalakehttps://www/ 

 

https://www.amayaresorts.com/amayalake/
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 ( Minneriya)שמורת מינריה  -( Polonnaruwa)פולונאוראה : 9122171', היום  71

שרידיה 1 את חלקו הראשון של היום נקדיש לּפֹולֹוַנאּורָאה העיר העתיקה ששוכנת לשפת אגם
בתקופה זו  1יפים בשמורת מינריה'נקדיש לטיול גאת חלקו השני של היום 1 השתמרו במצב טוב

ואם , עופות שונים ועדרי איילים, ניתן לראות עדרי פילים הבאים לאגם שבשמורה לשתות מים

 Amaya Lake: ארוחת ערב ולינה1 נפגוש בהם, יתמזל לנו

 -הליכה ביער הגשם בשמורת  -קנדי –סיגריה : 9122161-11', שבת-'וימים 1  6-1

 Udawatakale)אודאוואטאקאלה 

הנמצאת באזור הררי ומשמשת ( Kandy)קר נצא בנסיעה דרומה לכיוון ֶקְנִדי הבו-לאחר ארוחת
בדרך נבקר במתחם מקדש המערות בדאמּבּוָלה 1 כמעוז היסטורי של השלטון בודהיסטי

(Dambulla 1)שיחד עם  –סרי לנקה תמיד הייתה ידועה כאי התבלינים 1 כ נבקר בגני תבלינים"כמו
בחוות נוכל לראות איך מגדלים את 1 מצבורי אבני החן שלה הביאו לסוחרים האירופאים ממון רב

איך  1 ווניל ועוד רבים, קינמון, קקאו, ציפורן, הל, זנגביל –התבלינים המוכרים וגם הלא מוכרים 
משחות , ם מהם את התבלינים השונים ותכשירים רפואיים שונים כמו שמנים אתרייםמפיקי

נבקר את הגנים ; המקודש לסינהאליזם, "מקדש השן"צ נגיע לעיר קנדי ונפקוד את "אחה1   'וכדו
, שמורת יער אודאוואטאקאלה הצמודה לעיר קנדי, אודאוואטאקאלהונלך ביער הגשם 1  הבוטניים

מספר שבילי הליכה קלים המשמרת את היער הראשוני שהיה באזור ההררי  היא שמורת יער עם
לאחר גשם יש הרבה עלוקות , שימו לב1 מטפסים וגם קופים, נוכל לראות עצי ענק1 של סרי לנקה

 על השבילים ולכן לא כדאי ללכת בסנדלים וכפכפים כשהשביל בוצי

 Randholee Resort: מלון : בקנדי( לילות 1)ארוחת ערב ולינה 

https://www.randholeeresorts.com/ 

 (Nuwara Eliya)ָנאּוָרה ִאילָיה   - -קנדי : 9122141', איום 1   4

תה "דרך מטעי התה המפורסמים והאינסופיים של , נמשיך בנסיעה באחד הכבישים היפים באי
 1)ארוחת ערב ולינה 1 בדרך נעצור  ונעמוד מקרוב על  דרך הפקת התה1 ָיהלָנאּוָרה ִאיל, "ציילון

 /Grand Hotel http://www.grandhotel.website -מלון(: ותליל

  -מישורי הורטון -ָנאּוָרה ִאילָיה : 9122161, 'ביום 1   6

החביבה ביותר על הבריטים בסרי ( עיר נופש הררית)טיישן נוארה איליה היתה בעבר ההיל ס
שילוב של אדריכלות טיודורית : ועדיין השתמר בה שמץ מן האווירה האימפריליסטית, לנקה

ניסע  1ורדים ומצבות מכוסות טחב-מדשאות מטופחות עם שיחי, גגות עם גמלונים, יאנית'ורג'וג
נחזור לנאורה אליה 1 'מ 2222 -שם הרמה נופלת כ,  "קצה העולם"המכונה  לאזור מישורי הורטון

 וארוחת ערב1ללינה 

 אזור החוף  -ָנאּוָרה ִאילָיה : 9122191', גיום 1    9      

אחרי ארוחת בוקר ניסע לאזור החוף של סרי לנקה נבקר בחווה למור צבי ים מאוד מיוחדת 

 Heritance: באזור החוף( ילותל 1)ארוחת ערב ולינה , ולאחר מכן נגיע למלוננו באוזר החוף 

Ahungalla 

https://www.randholeeresorts.com/
http://www.grandhotel.website/
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https://www.heritancehotels.com/ahungalla/ 

 אזור החוף -גול :91221:2', דיום  1   22     

ואשר יש , באי עיר נמל המזכירה באופייה את השלטון ההולנדי -( Galle)גֹול את הבוקר נקדיש ל
בשעות 1נבקר במבצר ההולנדי ובאתריה השונים של העיר1 הטוענים שזו העיר המקראית תרשיש

במהלך השייט נראה את יערות המנגרובים 1 נשוט בסירת נהר במעלה הלגונה של מדו גנגה צ"אחה
 -מית עופות מים  כקורמורנים ושלכים ואולי גם כוח י, כפרי דייגים  קטנים, הגדלים על הנהר

 Heritance Ahungalla: : ארוחת ערב ולינה 1לטאה ענקית השוחה בנהר

  (Colombo)קולומבו  -אזור החוף : :912212',  היום 1   22     

נבקר : את היום נקדיש לסיור בעיר הבירה של סרי לנקה בוקר ניסע לאורך החוף לקולומבוה 
 -במסגד ובשוק , (הינדי)מקדש טאמילי ב, במוזיאון הלאומי, בבאזאר הססגוני, באזור המבצר

אֹוֵדל ולרכוש מוצרי טכסטיל  - המעוניינים יוכלו לנסוע לחנות הידועה1 שניהם בסגנון מורי

 Jetwing Colombo 07מלון  -(לילה  2) קולומבולינה 1במחירים אטרקטיביים, וקוסמטיקה טבעית

http://www.jetwinghotels.com/jetwingcolomboseven/ 

 א"ת - מוסקבה -קולומבו : 912112, ו יום1  12     

  1בשעות הבוקר נטוס למוסקבה ממנה נמשיך בטיסה  לתל  אביב 

 מחיר הטיול

 מטיילים  22מינמימום  :המחיר עבור שירותי הקרקע

 $ 1271  המחיר לאדם בחדר זוגי
 $ 662 פת לאדם בחדר ליחידתוס

 
 :המחיר כולל

 1או דומים ברמתם בסוף ההצעה לילות במלונות כמפורט  22 21
  (, ארוחות בוקר וערב בבתי המלון)חצי פנסיון : כלכלה 11
 1אוטובוס תיירים ממוזג ונוח בהתאם למסלול 1:
 אילן צפורה: מדריך ישראלי  71
 , מדריך מקומי צמוד דובר אנגלית 11
 1כניסות לאתרים 61
 1יפים כמפורט בתכנית הטיול'לי גטיו 41
 1שייט כמפורט בתכנית הטיול 61
 1ל"טיפים לנותני השירותים בחו 91

 
 :המחיר אינו כולל

 פלוס מינוס $ 962-942סביב באירופלוט מחירים היום  1טיסות 21

 1ויזה לסרי לנקה אוןליין  11

 1שתיה בארוחות וארוחות צהריים 1:

 1ביטוח בריאות ומטען 71

https://www.heritancehotels.com/ahungalla/
http://www.jetwinghotels.com/jetwingcolomboseven/
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  "1כולל" כל מה שאינו מופיע בסעיף 11
           

 :המלונות
 

City Hotel Room Category Nights 

Waikkal  Suriya Resort Deluxe 01 Night  (22/1) 

Dambulla  Amaya Lake Superior 02 Nights (23-24/1) 

Kandy Randholee Resort Mountain View 

Rooms 

02 Nights (25-26/1) 

Nuwara Eliya Grand Hotel Deluxe 02 Nights (27-28/1) 

Ahungalla Heritance Ahungalla Deluxe 02 Nights (29-30/1) 

Colombo Jetwing Colombo 07 Deluxe 01 Night (31/1) 

  

 :הטיסות
I. Israel - Sari Lanka Mon 21 Jan 2019 
1.  Flight: AEROFLOT : SU 503 

Departure : TLV 13:15 (21 Jan 2019) Arrival : Moscow 18:30 (21 Jan 2019) 
Flight Duration - 04:15. Flight Type Non Stop Flight Service Lunch  
Aircraft Type Boeing 777-300er 
Baggage Allow Adt: 2PC 
 

2. Flight: AEROFLOT : SU 286  
Departure: Moscow, 22:05 (21 Jan 2019) Arrival : Colombo 09:05 (22 Jan 2019) 
Flight Duration - 08:30 Flight Type Non Stop Flight Service Snack/Dinner 

Aircraft Type Airbus Industrie A330-300. 

 
II. Sari Lanka - Israel Fri 01 Feb 2019 
1.  Flight: AEROFLOT : SU 287  

Departure : Colombo - 10:45 (01 Feb 2019) Arrival : Moscow -  17:30 (01 Feb 2019) 
Flight Duration 09:15. 

 
2   Flight: AEROFLOT : SU 287 

Departure : Moscow - 19:20 (01 Feb 2019) Arrival : TLV - 22:45 (01 Feb 2019),  
Flight Duration 04:25 Flight Type Non Stop Flight Service Dinner 
Aircraft Type Airbus Industrie A330-300. 

 
 

  


