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Tani urlop w Sri Lance za 2695 PLN. 15 nocy w hotelu przy plaży i
bezpośredni lot z Warszawy

Szukacie okazji na tanie wakacje w zimie? Wyjazd na egzotyczną Sri
Lankę to doskonała okazja do odpoczynku. Na miejscu możecie
delektować się słońcem w zenicie, pięknymi widokami i pyszną kuchnią.
Poznajcie też orientalną kulturę, odwiedźcie plantację herbaty i
odpocznijcie na rajskich plażach.

Okazja na tani urlop na Sri Lance
Dzisiejsza oferta to okazja na ponad dwutygodniowy wypoczynek. Tani urlop na Sri Lance
możecie zorganizować w terminie od 7 do 22 grudnia. Do Azji polecicie bezpośrednim lotem z
warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina, na pokładzie samolotów linii lotniczej PLL LOT.
Na Sri Lance proponujemy zatrzymać się w Water Edge Hotel – Restaurant. Obiekt położony jest po
wschodniej stronie wyspy i znajduje się przy prywatnej plaży. Pokoje wyposażone są w klimatyzację
oraz prywatną łazienkę. Z niektórych apartamentów rozpościera się widok na Ocean Indyjski. Dla
zainteresowanych obiekt proponuję transfer z lotniska. Jednak ta usługa jest dodatkowo płatna.
Termin podróży: 7 – 22 grudnia
Linie lotnicze: PLL LOT
Bagaż: podręczny – przeczytaj poradnik
Zakwaterowanie: hotel
Za loty w dwie strony oraz zakwaterowanie w hotelu zapłacicie 2695 PLN za osobę, przy dwóch
podróżnych śpiących w jednym pokoju. Opcja ze śniadaniem w pokoju deluxe będzie was kosztować
2883 PLN.

Lot Warszawa – Colombo i z powrotem – 2228 PLN

Sprawdź dostępność
Hotel Water Edge Hotel – Restaurant – 934 PLN

Dowiedź się więcej o tym hotelu
Zastanawiasz się jak zorganizować tani urlop na Sri Lance?
Wyprawa na Sri Lanka niewątpliwie okazja na udany i tani urlop. Jeżeli macie już bilety i nocleg, to
naprawdę niewiele brakuje wam do pełni szczęścia. Pobyt na wsypie dla turystów z Polski powinien
być dość tani. Koszty życia na Sri Lance są niższe niż w naszym kraju. Jednak nie oznacza to, że
jakość usług będzie na niezadowalającym poziomie.
Wyspa ma naprawdę dużo do zaoferowania. Na Sri Lance znajdziecie przepiękną egzotyczną
przyrodę, mieniącą się wszystkimi odcieniami zieleni, wspaniałe parki narodowe i
mistyczne świątynie. Ponadto odwiedzając takie miejsca jak Cejlon, możecie zobaczyć ogromne
plantacje herbaty i spróbować u źródła tego magicznego napoju.
Ponadto będąc na Sri Lance, warto jest przejechać się lokalnym pociągiem. Z pewnością taka
wyprawa może okazać się dużą atrakcją. Szczególnie że na wyspie znajduje się, jedna z najbardziej
urokliwych i znanych tras kolejowych na świecie. Co ważne, ceny biletów na taką wyprawę są
nieduże i zaczynają się już od kilkunastu złotych.

Z pewnością tani urlop na Sri Lance nie może obyć się bez plażowania nad brzegiem Oceanu
Indyjskiego. Do najbardziej urokliwych miejsc należą: Goyambokka, Unawatuna i Tangalle.
Podsumowując jest wiele miejsc do odwiedzenia w Sri Lance. Dlatego też, 15-dniowy pobyt pozwoli
skosztować uroków tej wyspy i przywieźć niezapomniane wspomnienia.

Na temat aktualnych obostrzeń przeczytasz tutaj.
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