الٌوم االول
كولومبو -دامبوال
تصل إلى المطار ونقل إلى دامبوال ،فً الطرٌق زٌارة محمٌة بـٌـناو و معبد دامبوال روك (اختٌاري)
,والبقاء لٌلة فً دامبوال.
محمٌة بـٌـناواال للفٌلة
تقع بٌن التالل الخضراء من مدٌنة كٌجالً وهً محمٌة فرٌدة من نوعها ،حٌث
تزن صغار الفٌلة فٌها  60كجم أو أكثر .هذه هً محمٌة بـٌـناواال للفٌلة  ،محمٌة
بـٌـناواال للفٌلة األولى والوحٌدة فً العالم التً أنشئت لتهتم وتدرب
الفٌلة الصغٌرة التً كانت مفقودة أو المهجورة من قبل أمهاتها .ومن اهتماماتها
األخرى  ,الفٌلة التً نزحت من المناطق المحٌطة بها من خالل مشارٌع التنمٌة
الطبٌعٌة أو تلك التً وجدت جرٌحة .وٌمكن للزوار رؤٌة صغار الفٌلة وهً
تشرب الحلٌب من زجاجة الرضاعة العمالقة أو استحمامها فً النهر الذي ٌتدفق
من مكان قرٌب (مشهدا ال ٌنسى) .أنشئت هذه المحمٌة فً عام 1975م  ،من قبل وزارة الحٌاة البرٌة والحدائق
الوطنٌة للحٌوان والتً أدت الحقا إلى البرامج التربٌة التً من خاللها قد ولدت أكثر من خمسة وعشرٌن من الفٌلة
منذ سنة.1984

 معبد دامبوال روكبناها الملك  Walagambahuفً القرن األول مٌالدي  .دامبوال هو موقع أثري  ،وهو
األكثر إثارة لإلعجاب من المعابد فً سري النكا .مجمع من خمسة الكهوف مع أكثر
من  2000متر مربع من الجدران والسقوف هً أكبر منطقة من اللوحات رسمت و
وجدت فً العالم .الكهوف تحتوي على أكثر من  150صورة لبوذا الذي هو أكبر
شخصٌة هائلة من بوذا منحوتة من الصخور وتمتد  14مترا.

الٌوم الثانً
دامبوال  /بعد االفطار فً الفندق ،نقل إلى سٌجٌر ٌا وبقٌة الٌوم فً أوقات الفراغ ,والبقاء لٌلة فً دامبوال.
صن صخرة سٌجٌرٌا
وهو أحد المواقع األثرٌة ،التً بناها الملك كاشٌبا فً ) (473-491م" .الصخرة األسد"
هً قلعة من الجمال غٌر عادٌة بارتفاع  200متر من الغابة فرك .كان الصخر معقل
األعمق من  70هكتار مدٌنة محصنة .وتحاصر قاعدة الصخرة بها خندق ،متراس،
وحدائق واسعة بما فً ذلك الحدائق المائٌة الشهٌرة .اللوحات الجدارٌة ذات الشهرة
العالمٌة من "عوانس السماوٌة 'من سٌجٌرٌا التً هً فً الجٌب المحمٌة من الصخور
اقترب من درج حلزونً هً واحدة من مناطق الجذب الرئٌسٌة .ورسمت اللوحات

الجدارٌة.
الٌوم الثالث
دامبوال  -ترٌنكومالً
بعد االفطار فً الفندق ،نقل إلى ترٌنكومالً الساحل الشرقً من سري النكا ,والبقاء لٌلة فً ترٌنكومالً.

ترٌنكومالً :هً مدٌنة ومٌناء ٌقع فً شمال شرق سرٌالنكا  .تبعد المدٌنة بحوالً  110مٌل شمال شرق كاندي .
ٌأتً االسم ترٌنكومالً من اللغة التامٌلٌة ،وهو بمعنى "التل الشرقً المقدس" .فً المدٌنة تكمن أكبر
قلعةهولندٌة فً سرٌالنكا ،كما ٌقع فٌها أقدم معابد الهندوسٌة فً سرٌالنكا وهو "ثٌروكونٌسفارام كوفٌل"ٌ .وجد
فً المدٌنة أٌضا ً القاعدة البحرٌة والجوٌة لسرٌالنكا .
الٌوم الرابع
ترٌنكومالً – بسً كودا
اإلفطار فً الفندق .المضً قدما بعد ذلك لبسً كودا
بقٌة الٌوم فً وقت الفراغ
البقاء لٌلة فً بسً كودا

الٌوم الخامس
بسٌكودا  -كولومبو
بعد االفطار شروع إلى كولومبو ،والقٌام بجولة فً مدٌنة كولومبو  ,العشاء والمبٌت فً – كولومبو
كولومبو  -مثل العدٌد من العواصم فً البلدان النامٌة كولومبو ٌتغٌر بسرعة وجهها.
بٌن عشٌة وضحاها ،تنشأ ناطحات السحاب من حٌث المبانً القدٌمة وقفت مرة واحدة،
ولكن فً بعض األجزاءٌ ،تم االحتفاظ بسحر العالم القدٌم .برج الساعة القدٌمة والعدٌد
من بنى والمبانً االستعمارٌة البرٌطانٌة ال تزال إلى األن فً المدٌنة منذ  100عام.
والمناطق السكنٌة حٌث تجد المنازل الألثرٌاء الفخمة  ،ومتحف كولومبو ،والبرلمان
الجدٌد النكا ومركز الفن الشعبً هً بعض من األماكن ذات األهمٌة التً ٌمكن للمرء
زٌارتها .

الٌوم السادس
كولومبو  /بعد االفطار فً كولومبو ،القٌام بجولة التسوق فً كولومبو وبقٌة الٌوم فً أوقات الفراغ.
العشاء والمبٌت فً – كولومبو.

مجمعات التسوق على طول الطرٌق جالً
مهٌب مدٌنة (وتسمى  ،)MCلٌبرتً بالزا وكرٌس كات شارع على طول الطرٌق جالً تحظى بشعبٌة كبٌرة بٌن
السكان المحلٌٌن حٌث ٌمكن شراء المالبس ،واألحذٌة ،والحرف الٌدوٌة ،وأجهزة الكمبٌوتر والصوت والفٌدٌو
واألقراص المدمجة دي فً دي و الكتب.

بٌتاه بازار
إلى الشرق مباشرة من فورت ،عبر القناة الضٌقة التً تفصل المٌناء الخارجً من بحٌرة بٌرا هو بتاه الشعبً،
والبازار فً المدٌنة .انها متاهة من الشوارع واألزقة مكدسة وحشر مع مجموعة متنوعة واسعة من السلع
والمواد واألحكام :المنسوجات الملونة ،والتوابل والفواكه والخضروات والمالبس واألحذٌة والمعدات الكهربائٌة،
واألسماك المجففة ،والفضة والذهب.

الٌوم السابع
كولومبو المطار المغادرة
بعد اإلفطار التوجه إلى المطار للمغادرة.
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