
 
 

 

 

Sylwester na Sri Lance 

13 dni 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne.  

 

Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE), 

e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 13 dni 
 

COLOMBO – KALUTARA – RAMBUKKANA – MAWANELLA 
– PILIMATHALAWA – KANDY – KALUTARA – SIGIRIYA – 

DAMBULLA – HIRIWADUNNA – KALUTARA – KOSGODA – 
AMBALANGODA – MEETIYAGODA – MADU – GALLE – 
KALUTARA – UDAWALAWA – KALUTARA – COLOMBO 

 

1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie 

i spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour w hali 

odlotów (strefa D, przy stanowiskach PLL LOT). Odprawa 

paszportowo-bagażowa. Wylot na Sri Lankę. 

 

2. dzień – przylot na lotnisko w Colombo na Sri Lance, spotkanie 

z przedstawicielem biura podróży Tamada Tour, transfer do 

hotelu w Kalutara. Odpoczynek po podróży.  

 

 
 

3. dzień – po śniadaniu czeka nas dzień pełen lankijskich 

atrakcji. Najpierw udamy się do Millennium Elephant 

Foundation w Rambukkana. MEF to rodzinna organizacja 

pozarządowa, założona w 1999 r. przez wielkiego miłośnika 

zwierząt Sama Samrasinghe, która kompleksowo troszczy się o 

słonie ze Sri Lanki – zapewnia im bezpieczne schronienie, 

leczenie i wyżywienie, a ponadto prowadzi mobilną jednostkę 

weterynaryjną, która opiekuje się potrzebującymi słoniami na 

terenie całego kraju. Fundacja utrzymuje się z datków i turystyki, 

dlatego odwiedzając to miejsce, połączymy przyjemne z 

pożytecznym: wspomożemy MEF, zyskując wspaniałą okazję 

do obserwacji słoni i codziennego życia tych wielkich, 

inteligentnych ssaków.  

 

 
 

Następnie odwiedzimy Ogród Ziół i Przypraw w Mawanella, 

gdzie w naturalnych warunkach uprawia się drzewo sandałowe, 

margosę, kakao, cytryny, migdały, jaśminy, kokosy, goździki, 

pieprz, imbir, gałkę muszkatołową, cynamon i kurkumę (zwaną 

cejlońskim szafranem). W pobliskiej miejscowości Pilimathalawa 

odwiedzimy z kolei plantację i wytwórnię herbaty – 

skosztujemy lankijską herbatę, poznamy jej historię i tajniki 

uprawy tradycyjnymi metodami. Naszym kolejnym celem będzie 

miasto Kandy, gdzie zwiedzimy buddyjską Świątynię Relikwii 

Zęba na terenie kompleksu pałacowego ostatnich królów 

Cejlonu, a także muzeum kamieni szlachetnych z pracownią 

jubilerską, manufakturę drewnianych rzeźb i mebli oraz 

fabrykę batiku. Po dniu pełnym wrażeń powrót do hotelu w 

Kalutara. Kolacja i nocleg. 

 

 
 

4. dzień (31.12) – po śniadaniu dzień wolny na korzystanie z 

uroków wybrzeża Sri Lanki i odpoczynek przed wieczorną 

imprezą. Sylwestra spędzimy w magicznej aurze lankijskiej 

egzotyki. Będzie to niezwykła noc, bowiem Nowy Rok na Sri 

Lance obchodzi się… dwukrotnie. Zgodnie z kalendarzami 

buddyjskim i hinduistycznym Syngalezi i Tamilowie obchodzą 



 
 

 

Nowy Rok dopiero w kwietniu – święto zwane Awurudu przez 

Syngalezów i Puththandu przez Tamilów to przede wszystkim 

czas dla rodzin, podczas którego przy pysznie zastawionych 

stołach celebruje się lokalne tradycje i obrzędy religijne. W 

ostatni dzień grudnia świętuje się natomiast Nowy Rok zgodnie 

ze zwyczajem zachodnim – czekają nas huczne, roztańczone 

imprezy, fajerwerki i odliczanie do północy w szampańskiej 

atmosferze! 

 

 
 

5. dzień (1.01) – po śniadaniu dzień wolny na powitanie 

Nowego Roku. Czas na relaks w hotelu i na wybrzeżu Morza 

Lakkadiwskiego. Kolacja i nocleg. 

 

 
 

6. dzień – po śniadaniu pojedziemy zwiedzić najsłynniejszą 

atrakcję Sri Lanki: starożytną fortecę Sigiriya („Lwia Skała”) 
pod patronatem UNESCO. Na szczycie 180-metrowej skały – 

pozostałości po wygasłym i zapadniętym wulkanie – zobaczymy 

ruiny pałacu króla Kassapy (473–491). Twierdzę zdobią 

naskalne malowidła, ukazujące życie rozpustnego i 

podstępnego władcy, oraz inskrypcje powszechnie znane jako 

„Sigiri graffiti”, które są jednymi z najstarszych tekstów w języku 

syngaleskim. Następnie odwiedzimy Złotą Świątynię Dambulla 

(UNESCO) z I w. p.n.e., największy i najlepiej zachowany 

kompleks buddyjskich świątyń jaskiniowych na Sri Lance. Każda 

z pięciu skalnych komnat wprost oszałamia bogactwem zdobień 

i fascynującą historią powstania świątyni. Nieopodal dotrzemy 

do otoczonej dżunglą wioski Hiriwadunna, której mieszkańcy 

od setek lat żyją w zgodzie z naturą. Zobaczymy, jak uprawiają 

ryż i młócą go na mąkę na kamiennych żarnach. Wioskę i 

malowniczą okolicę będziemy też podziwiać podczas 

przejażdżki wozem zaprzężonym w woły (matuvandee) – 

najstarszym środkiem lokomocji na Sri Lance. Stąd udamy się w 

rejs łodzią pila oruwa na plantacje Chena, gdzie skosztujemy 

cejlońskiej herbaty. Powrót do busa tuk-tukiem. Przejazd do 

hotelu w Kalutara. Kolacja i nocleg.  

 

 
 

7. dzień – po śniadaniu dzień wolny na odpoczynek w hotelu i 

na wybrzeżu Sri Lanki. Kolacja i nocleg.  

 

8. dzień – po śniadaniu przejazd na farmę żółwi Kosgoda, 

gdzie zobaczymy pisklęta żółwi pięciu lokalnych gatunków. Po 

wizycie w wylęgarni udamy się do wytwórni tradycyjnych 

lankijskich masek w Ambalangoda. Wyrobem kolorowych 

masek obrzędowych zajmują się najbardziej utalentowani 

rzemieślnicy. Maski o wyszukanych wyrazach twarzy powstają z 

odpowiednio sezonowanego drewna kaduru, ręcznie 

rzeźbionego i malowanego zgodnie z zasadami opisanymi w 

starożytnych księgach. Kolejną atrakcją będzie zwiedzanie 

kopalni Moonstone (kamienia księżycowego) w 

Meetiyagoda. Kamień księżycowy to półszlachetny minerał o 

szaro-niebieskawej barwie, chłodny i gładki w dotyku, a po 

wypolerowaniu zachwycający przyćmionym księżycowym 

blaskiem. Kamienie księżycowe są istotną częścią przemysłu 

jubilerskiego Sri Lanki. W lasach południowo-zachodniej części 

wyspy wydobywa się je od niepamiętanych czasów. W kopalni 

Moonstone obejrzymy najpiękniejsze okazy kamieni 

księżycowych i wykonywanej z nich biżuterii oraz poznamy cały 

proces pozyskiwania i obróbki cennego surowca – od jego 

wydobycia wąskim szybem przez płukanie, segregowanie 

kolorami po przycinanie i polerowanie.  

 

 
 

Naturalne bogactwa Sri Lanki odkryjemy także podczas rejsu 

po rzece Madu. Wraz z jeziorami Randombe i Maduganga 

tworzy ona urokliwy obszar podmokły, usiany licznymi 

wysepkami i gęstwiną lasów namorzynowych. Ekosystem Madu 

ma duże znaczenie dla lokalnej różnorodności biologicznej oraz 

ludności – jest domem dla 248 gatunków kręgowców i 303 



 
 

 

gatunków roślin, w tym cynamonu, z którego mieszkańcy 

wysepek produkują przyprawy i olejek cynamonowy. Po lunchu 

ruszymy na zwiedzanie nadmorskiego miasta Galle, gdzie 

zobaczymy fort holenderski (UNESCO) i inne zabytki z epoki 

kolonialnej. Powrót do hotelu w Kalutara. Kolacja i nocleg.  

 

9. dzień – po śniadaniu dzień wolny na odpoczynek w hotelu i 

na wybrzeżu Sri Lanki. Kolacja i nocleg.  

 

 
 

10. dzień – po śniadaniu wyruszymy na emocjonujące jeep 

safari w Parku Narodowym Udawalawa. Rezerwat ten jest 

jedną z największych ostoi bioróżnorodności Sri Lanki. Podczas 

safari ujrzymy liczne okazy dzikiej flory i fauny: drzewa arjun 

(kumbuk), cejlońskie hebany, dzikie jaśminy, drzewa Haldina 

cordifolia z charakterystycznymi owocami, a wśród zwierząt 

majestatyczne słonie, bawoły wodne, jelenie, krokodyle, orły, 

czaple, papugi i rozmaite egzotyczne endemity. Nad brzegiem 

rezerwuaru Uda Walawe odwiedzimy Elephant Transit Home, 

który opiekuje się osieroconymi słoniątkami i przygotowuje je do 

samodzielnego życia na wolności. W parku odkryjemy też 

malownicze jaskinie wapienne i wodospady, naturalne gorące 

źródła i fascynujące ruiny. Z pięknymi wspomnieniami wrócimy 

do hotelu w Kalutara na kolację i nocleg. 

 

 
 

11. dzień – po śniadaniu dzień wolny na odpoczynek w hotelu 

i na wybrzeżu Sri Lanki. Kolacja i nocleg.  

 

12. dzień – po śniadaniu dzień wolny na odpoczynek w hotelu 

i na wybrzeżu Sri Lanki. Kolacja i nocleg.  

 

13. dzień – przygotowanie do powrotu i wylot do Polski.  

 

 

Wybrane atrakcje 
 

 
 

Sigiriya, czyli Lwia Skała, to najsłynniejsza atrakcja Sri Lanki. 

Ogromna bryła magmy pozostałaby zapewne jedynie 

zachwycającym pomnikiem przyrody, gdyby nie król Kassapa I 

(477–495). Ten żądny władzy syn króla Dhatusena postanowił 

zdobyć nienależny mu tron za wszelką cenę. Zabił ojca, lecz nie 

zdołał zgładzić starszego brata – Mogallana, który zbiegł do 

Indii. W obawie przed zemstą prawowitego następcy Kassapa 

przeniósł stolicę z Anuradhapury do Sigiriyi, gdzie na szczycie 

skały wybudował wspaniały pałac, otoczony niemal niezdobytym 

systemem fortyfikacji. Niemal – bo nacierająca armia Mogallana 

bezceremonialnie przedarła się na górę. Stało się to jednak 

dopiero po tym, gdy podczas bitwy na polach Habarana słoń 

Kassapy został ranny. Skłoniło to władcę do powrotu w kierunku 

twierdzy, co jego mająca dotąd znaczną przewagę armia 

odczytała jako… rozkaz odwrotu. Po wycofaniu się z pola bitwy 

żołnierzy Kassapy, Mogallan uderzył z całą siłą. Przerażony tym 

Kassapa popełnił podobno samobójstwo, lecz historia o nim nie 

zapomniała. Dziś w objętych patronatem UNESCO ruinach 

zobaczymy cień dawnej świetności twierdzy, pałaców (dolnego i 

górnego), spichlerzy i zbiorników na wodę, ogrodów (wodnego, 

skalnego i tarasowego) oraz wąskich schodów, pnących się na 

szczyt pomiędzy kamiennymi łapami lwa. Najciekawsze w 

Sigiriyi są jednak naskalne malowidła. W galerii unikalnych pod 

względem stylu fresków ujrzymy wizerunki 18 niebiańskich 

dziewic (niegdyś na murach twierdzy widoczne były 

przedstawienia 500 konkubin Kassapy – na przestrzeni dziejów 

malowidła te uległy jednak zniszczeniu), a także inskrypcje, 

które należą do najstarszych tekstów w języku syngaleskim i 

miały znaczący wpływ na lokalną literaturę. 

 

 
 

Złota Świątynia Dambulla to największy i najlepiej zachowany 

kompleks jaskiniowych świątyń buddyjskich na Sri Lance. 



 
 

 

Ufundował je w I w. p.n.e. król Valagambahu, zwany Vattagamini 

Abhaya, wdzięczny lokalnej przyrodzie za ochronę przed 

wrogiem. I nic dziwnego, że tak się stało – okolica kryje ponad 

80 naturalnych jaskiń, które znajdują się w zboczach niełatwych 

do zdobycia skał, dochodzących do nawet 160 m wysokości! W 

pięciu grotach zobaczymy dziś świątynie Devaraja (Króla 

Bóstw), Maharaja (Wielkiego Króla), Maha Alut (Wielką Nową), 

Paschima (Zachodnią) i Devena Alut (Drugą Nową), których 

wspaniałość doprawdy zapiera dech w piersi. Sanktuaria są od 

ścian po sklepienia, na łącznej powierzchni aż 2100 m2, bogato 

zdobione wyrafinowanymi malowidłami o intensywnych barwach 

czerwieni, ochry, błękitu i złota. Prócz fresków z wizerunkami 

Buddy, królów Sri Lanki, boga Wisznu i bogini Ganeśy w 

skalnych świątyniach ujrzymy, bagatela, 150 posągów Buddy, 

okalających również wewnętrzne stupy. O tym, że Dambulla 

stanowi doskonały azyl, dobrze wiedzieli już prehistoryczni 

ludzie – zamieszkiwali te tereny na długo przed nadejściem 

buddyzmu, o czym świadczą odnalezione w pobliżu pochówki 

sprzed 2700 lat! 

 

 
 

Słonie na Sri Lance. Sri Lanka nie ma oficjalnego zwierzęcia 

narodowego – prawdopodobnie dlatego, że za symbole tego 

wyspiarskiego państwa uchodzi równorzędnie kilka gatunków. 

Co ciekawe jednak lew, widniejący na lankijskiej fladze i w godle 

(według legendy od lwa wywodzi się naród Syngalezów), nie 

występuje współcześnie na Cejlonie, gdyż wyginął w epoce 

prehistorycznej. Tygrysa, symbolu Tamilów, także na wyspie nie 

zobaczymy. Istnieją tu za to lamparty, wiewiórki olbrzymie i 

słonie, które z dumą reprezentują bogactwo przyrodnicze Sri 

Lanki. Natknąć się na uroczą wiewiórkę olbrzymią podczas 

spaceru po dżungli wcale nie jest tak łatwo – na szczęście słonie 

zobaczymy z bliska! Taka możliwość nadarzy się w lokalnych 

parkach narodowych oraz rezerwatach prowadzonych przez 

prywatne fundacje. Lankijskie rezerwaty troszczą się o 

dobrostan słoni, zapewniając im bezpieczne schronienie, opiekę 

weterynaryjną, aprowizację, wsparcie w powrocie osieroconych 

osobników do życia na wolności, jak również propagując etyczny 

udział słoni w turystyce. Podczas naszych wycieczek nie 

skorzystamy zatem z przejażdżki na słoniu – jest to szkodliwe 

dla zdrowia tych zwierząt. Udamy się za to na spacery ze słonia, 

będziemy mogli pogłaskać trąbiastych przyjaciół i 

zaobserwować ich fascynujące zwyczaje, jak choćby kąpiel w 

rzece. Posłuchamy także pogadanki eksperta, który zdradzi 

wiele ciekawostek o tych potężnych i niestety zagrożonych 

wyginięciem ssakach. 

 
 

Kandy. Kto chciałby się udać na plan zdjęciowy filmu „Indiana 

Jones i Świątynia Zagłady” z 1984 r.? Taka gratka czeka fanów 

słynnego archeologa i poszukiwacza przygód w Kandy! Drugie 

co do wielkości miasto Sri Lanki – otoczone plantacjami 

kauczuku i herbaty, polami ryżowymi i sztucznym jeziorem 

(zbudował je w 1798 r. ostatni król syngaleski, Sri Wickrama 

Rajasinghe) – ma zresztą w zanadrzu więcej niespodzianek. W 

kompleksie pałacowym ostatnich królów Cejlonu zobaczymy 

kultową dla buddystów Świątynię Relikwii Zęba, Pałac 

Królowych (mieści obecnie Muzeum Narodowe), tekowy pawilon 

Sali Audiencyjnej, łaźnie królewskie, Muzeum Słonia Radży i 

Muzeum Archeologiczne. Wędrując gwarnymi uliczkami Kandy, 

odkryjemy też muzeum kamieni szlachetnych – zobaczymy tu 

cejloński szafir oraz odwiedzimy szlifiernię i pracownię 

jubilerską, gdzie oprawia się skarby Cejlonu. Kolejne atrakcje 

znajdziemy w manufakturze drewnianych rzeźb i mebli oraz w 

fabryce batiku – tu przekonamy się, że Sri Lanka należy do 

światowych liderów w barwieniu tkanin tą starożytną techniką, a 

lokalne galerie i sklepy pamiątkarskie aż eksplodują bogactwem 

batikowych arcydzieł! Zaledwie 6 km za miastem, w Peradeniya, 

wnikniemy natomiast w bujną zieleń Królewskiego Ogrodu 

Botanicznego, słynącego z kolekcji ponad 300 gatunków 

orchidei, przypraw, roślin leczniczych i palm. 

 

 
 

Wylęgarnia żółwi Kosgoda. To wyjątkowe miejsce, 

prowadzone od 1981 r. przez Wild Life Protection Society, działa 

na rzecz ochrony jaj żółwi morskich i zwiększenia wskaźnika 

wylęgu niezwykłych gadów. W Kosgodzie zobaczymy ogromne 

zbiorniki wypełnione nowo narodzonymi pisklętami żółwi pięciu 

gatunków: skórzastych, zielonych, oliwkowych, szylkretowych i 

karetta. Dowiemy się, dlaczego te urocze stworzenia są 

zagrożone i jak możemy im pomóc – i to całkiem realnie, bo 

chętni wolontariusze mogą przyjechać do Kosgody na dłużej, by 



 
 

 

patrolować plaże wzdłuż Morza Lakkadiwskiego na Oceanie 

Indyjskim, zbierać jaja rozrzucone na piasku i opiekować się 

chorymi żółwiami, a te w dobrej kondycji wypuszczać do morza 

tuż po pięknym zachodzie słońca. 

 

 
 

Lankijskie plantacje herbaty. Skąd pochodzi najlepsza czarna 

herbata na świecie? Znawcy są przekonani, że ze Sri Lanki! Co 

ciekawe, za zdecydowanie smaczniejszą uchodzi herbata 

uprawiana i zbierana tradycyjnymi metodami. Starodawny 

proces pozyskiwania i suszenia cennych liści jest pracochłonny, 

powolny i mało wydajny – lokalni plantatorzy celowo rezygnują 

jednak z nowinek technologicznych, by zachować dla kolejnych 

pokoleń wyjątkowy smak Cejlonu. „Dobra herbata nie może się 

spieszyć” – powtarzają i zapraszają na filiżankę aromatycznego 

naparu. Kosztując lankijskiego skarbu, bez wątpienia zanurzymy 

się też w jego intrygującą historię. A prawda jest taka, że herbatę 

na Cejlon przemycili z Chin Brytyjczycy w 1824 r., którzy 

nasadzili krzewy w Królewskich Ogrodach Botanicznych w 

mieście Peradeniya. Minęło jednak niemal pół wieku, zanim 

siedemnastoletni James Taylor założył na wyspie pierwszą 

herbacianą fabrykę. Kolejne wyrastały niczym grzyby po 

deszczu, by już pod koniec XIX w. Cejlon z kawowego królestwa 

stał się niekwestionowanym imperium herbaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Sri Lanka, 13 dni, sylwestrowa wycieczka objazdowo-pobytowa.  

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw 

wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. 

Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju 

drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej 

szerokości geograficznej. Szczegóły u Organizatora. 

 

W cenie: 

− bilety lotnicze Warszawa – Colombo – Warszawa, 

− bagaż rejestrowany do 23 kg i podręczny do 8 kg/osoba, 

− transfery lotnisko – hotel – trasa wycieczki (klimatyzowany bus z Wi-

Fi i radiem), 

− noclegi w hotelach 3* i hostelach (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 

− wyżywienie (śniadania, lunche, obiadokolacje), 

− 1 l wody/osoba/dzień, 

− kolacja sylwestrowa z muzyką, 

− plażowanie nad Morzem Lakkadiwskim, 

− wejścia biletowane do wszystkich zwiedzanych muzeów, świątyń, 

rezerwatów przyrody i innych atrakcji zgodnie z programem, 

− jeep safari, 

− obserwacja słoni w lokalnych rezerwatach, 

− degustacja cejlońskiej herbaty i lokalnych potraw, 

− atrakcje plenerowe, historyczne i kulturowe, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

− opieka polskojęzycznych przewodników lokalnych, 

− kameralna grupa,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

Cena nie obejmuje:  

− kosztów wizy na Sri Lankę (szczegółowe informacje na stronie 

https://www.tamadatour.pl/oferty/sylwester-na-sri-lance-13-dni/, w 

sekcji „Informacje praktyczne”),  

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

− posiłków i napojów nieujętych w programie wycieczki, 

− opłat za fotografowanie i filmowanie w zwiedzanych miejscach,  

− zwyczajowych napiwków, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-

osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.), 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− usług niewymienionych w programie wycieczki. 

 
© 2022 TAMADA TOUR. Prawo do błędów w druku zastrzeżone. Oferujemy 

wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Program nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. 
www.tamadatour.pl 
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