
 



SPIS TREŚCI

4
NOWE OTWARCIE
Sri Lanka znów jest otwarta. Przeczytaj o
tym, co ma do zaoferowania ta niewielka,
acz przebogata w atrakcje wyspa.

5
NOWA TRASA CT POLAND
Po ponownym otwarciu Sri Lanki
przygotowaliśmy program, który pozwoli
doświadczyć piękna wyspy w bezpiecznych
warunkach.

6-8
TRASY INDYWIDUALNE
Jeśli nie lubisz podróżować z grupą
przygotowaliśmy trasy indywidualne. 
Można je zrealizować już od 2 osób.

10
ZASADY WJAZDU
Przeczytaj o nowych zasadach wjazdu i o
tym, jak się przygotować do odwiedzenia
Sri Lanki.

13
PRZEDŁUŻENIE O MALEDIWY
Sri Lanka ma bardzo wygodne połączenie z
Malediwami, archipelagiem rajskich wysp,
gdzie odpoczniesz w doskonałych
warunkach.

WWW.CTPOLAND.COM.PL
22 654 51 33



Drodzy Klienci,

Sri Lanka znów jest otwarta i
znów jest gotowa
zaprezentować nam swoje
największe skarby.

Sri Lanka to nie tylko dzika
przyroda i piękne zabytki, ale
przede wszystkim ludzie,
których warto odwiedzać, od
których warto się uczyć,
kultury których warto
doświadczać.

Zapraszamy na Sri Lankę!
 



Ayubowan!

Sri Lanka to niewielka wyspa, dlatego przyjezdnym tak
trudno uwierzyć w obfitość atrakcji oferowanych przez
ten niewielki kraj. A naprawdę jest tam co robić!

Miłośnikom zwiedzania ruin do gustu przypadnie wizyta
w którejś ze starożytnych stolic, Anuradhapurze, lub
Polonnaruwie. Chętnych na wspinaczkę nie przestraszą
setki schodów wiodące na Lwią Skałę - Sigiriyę.
Dambulla zachwyci zainteresowanych buddyjskimi
tradycjami podróżników, a Kolombo zainteresuje osoby
chcące poznać współczesne oblicze Sri Lanki.

Ale Sri Lanka to nie tylko ruiny. To tysiące hektarów
parków narodowych, gdzie wypatrywać można dzikich
zwierząt. W Minneriya aż roi się od słoni, można
przemierzać ten park godzinami natykając się na nowe
wciąż stada. W Yala mamy szansę dostrzec lamparta,
mnóstwo ptactwa i ogromne krokodyle, ale także
niedźwiedzie, czy małpy. 

W Parku Narodowym Sinharaja krajobraz zmieni się raz
jeszcze. Można zatopić się w zieleni lasu deszczowego i
doświadczyć naprawdę bliskiego kontaktu z przyrodą.

Sri Lanka to idealne miejsce do obserwacji wielorybów
oraz żółwi. Zobaczenie tych zwierząt w ich naturalnym
środowisku to niebywale przeżycie.

W końcu Sri Lanka to niezmierzone piaszczyste plaże
nad Oceanem Indyjskim, doskonałe hotele z różnymi
opcjami wyżywienia, również all inclusive.

To bliskość rajskich Malediwów, gdzie można wyrwać się
na kilka nocy.

A przede wszystkim to bezpieczny kierunek, również do
podróży z dziećmi w każdym wieku.

ATRAKCJE
SRI LANKI



NOWA TRASA CT POLAND

Przekajazd w kierunku kulturowego
centrum wyspy.

DZIEŃ 4     Polonnaruwa / PN Minneriya

Przelot do Kolombo, dawnej stolicy Sri
Lanki.

DZIEŃ 2    Kolombo / Negombo lub Kalutara 
Lądowanie. Czas na wypoczynek i
oczekiwanie na wyniki testu PCR.

DZIEŃ 3     Negombo / Sigiriya / Dambulla

DZIEŃ 1    Przelot do Kolombo

Średniowieczna stolica oraz safari w
parku narodowym.

DZIEŃ 5     Anuradhapura
Święte miasto i okolice Dambulli -
mniej turystyczne oblicze wyspy.

DZIEŃ 6     Matale / Peradeniya / Kandy
Ogród przypraw, królewski park
botaniczny i Świątynia Zęba. 

Safari w parku narodowym i urokliwe
miasteczko portowe.

DZIEŃ 10   Wypoczynek all inclusive

Wiecznie rześka kraina zielonych
wzgórz i plantacja herbaty.

DZIEŃ 8    Równina Hortona / Ella / PN Yala
Spacer na Koniec Świata i urokliwe
miasteczko Ella.

DZIEŃ 9     PN Yala / Galle

DZIEŃ 7    Kandy / Nuwara Eliya

Przejazd na zachodnie wybrzeże. Czas
wolny na wypoczynek.

DZIEŃ 11   Wypoczynek all inclusive
Kąpiele w oceanie, masaże,
wypoczynek i relaks.

DZIEŃ 12   Powrót do Warszawy
Transfer na lotnisko. Wylot do
Warszawy

Terminy
06-17.10.2021
 03-14.11.2021
 01-12.12.2021

sprawdź cenę i
warunki

https://ctpoland.com.pl/wycieczki/sri-lanka-zwiedzanie-i-wypoczynek


TRASY INDYWIDUALNE JUŻ OD 2 OSÓB
6 DNI / 5 NOCY

Odwiedziny w Twierdzy Lwa - Sigiriya
i przejazd do Kandy. 

DZIEŃ 4    Kandy / Peradeniya / Nuwara Eliya

Przylot do Kolombo, stolicy Sri Lanki.
Czas wolny w hotelu

DZIEŃ 2    Kolombo / Dambulla
Krótkie zwiedzanie Kolombo i przejazd
do Dambulli przez ośrodek słoni
Pinnawela.

DZIEŃ 3    Dambulla / Sigiriya / Kandy / Matale

DZIEŃ 1    Przylot do Kolombo

Ogród botaniczny w Peredeniya i
przejazd do wiecznie zielonej i chłodnej
krainy herbaty.

DZIEŃ 5    Nuwara Eliya / plaża
Po zwiedzaniu powrót na zachodnie
wybrzeże. Plażowanie.

Transport na lotnisko i przelot do
Warszawy.

 Zakwaterowanie w hotelach w pokojach
2-os. ze śniadaniami i kolacjami
 Prywatne transfery z anglojęzycznym
kierowcą.
 Test PCR 1. dnia.
 Ubezpieczenie COVID na Sri Lance.

1.

2.

3.
4.

Od 415 USD/os. w hotelach klasy standard

Od 455 USD/os. w hotelach klasy superior

Od 490 USD/os. w hotelach klasy deluxe

cena obejmuje:

CENY OD 2 OSÓB

cena nie obejmuje:
 Przelotu lotniczego.
 Biletów wstępu
 Wizy i ubezpieczenia medycznego
KL, NNW i bagażu.

1.
2.
3.DZIEŃ 6    Wylot do Warszawy

ceny ważne od 1.08 do 31.10.2021

Zainteresowała Cię ta oferta? Napisz do nas

https://ctpoland.com.pl/kontakt


TRASY INDYWIDUALNE JUŻ OD 2 OSÓB
7 DNI / 6 NOCY

Twierdza Lwa i safari w Parku
Narodowym.

DZIEŃ 4    Dambulla / Matale / Kandy

Przylot do Kolombo, stolicy Sri Lanki.
Czas wolny w hotelu.

DZIEŃ 2    Kolombo / Pinnawela / Dambulla
Krótkie zwiedzanie Kolombo i przejazd
do Dambulli przez ośrodek słoni
Pinnawela.

DZIEŃ 3    Sigiriya / PN Minneriya

DZIEŃ 1    Przylot do Kolombo

Zabytkowa jaskinia, ogród przypraw i
Świątynia Zęba.

DZIEŃ 5    Kandy / Nuwara Eliya
Królewski Ogród Botaniczny i rześkie
wzgórza herbaciane

Przejazd na plażę. Odpoczynek.

 Zakwaterowanie w hotelach w pokojach
2-os. ze śniadaniami i kolacjami
 Prywatne transfery z anglojęzycznym
kierowcą.
 Test PCR 1. dnia.
 Ubezpieczenie COVID na Sri Lance.

1.

2.

3.
4.

Od 465 USD/os. w hotelach klasy standard

Od 510 USD/os. w hotelach klasy superior

Od 555 USD/os. w hotelach klasy deluxe

cena obejmuje:

CENY OD 2 OSÓB

cena nie obejmuje:
 Przelotu lotniczego.
 Biletów wstępu
 Wizy i ubezpieczenia medycznego
KL, NNW i bagażu.

1.
2.
3.

DZIEŃ 6    Nuwara Eliya / plaża

DZIEŃ 7    Powrót do Warszawy ceny ważne od 1.08 do 31.10.2021

Zainteresowała Cię ta oferta? Napisz do nas

https://ctpoland.com.pl/kontakt


WYBRANE HOTELE

Hotele standard
 

Fair View Colombo
The Long Beach

Hotel Unawatuna
Temple Tree Resort

and Spa
Hotel J Negombo

Suisse Hotel
Giritale Hotel

Windsor Hotel
Royal Hills Nuwara

Eliya
Marina Passikunda
ECO team tented in

Yala Camp
Kithala Resort

 
 

Hotele superior
 

Ramada by Wyndham
Tangerine Beach

Hotel
Club Waskaduwa

Suriya Resort
OZO Kandy

Aliya Resort and Spa
Habarana Village by

Cinnamon
Sigiriya Jungles

Amaya Lake
Sigiriana Resort by

Thilanka
Earl's Regent
Jie Jie Beach

 
 

Hotele deluxe
 

Movenpick Colombo
Taj Samudra
Amari Galle

Cinnamon Bey
Jetwing Light House
Royal Palms Beach

Hotel
Jetwing Lake
Jetwing Blue

Anantara Kalutara
Resort

Jetwing Vil Uyana
Mahaweli Reach

Uga Bay
Cinnamon Wild Yala

 

*** **** *****





Sri Lanka wdrożyła szereg regulacji, które mają
zapewnić bezpieczeństwo zarówno lokalnym
mieszkańcom, jak i personelowi zatrudnionemu w
hotelach, restauracjach oraz odwiedzającym kraj
turystom.

WIZA I UBEZPIECZENIE
Wiza uzyskiwana jest online na stronie www.eta.gov.lk
Koszt 35 USD. Aby uzyskać wizę potrzebna jest
rezerwacja hotelu z grupy LEVEL 1 SAFE & SECURE.
W takim hotelu można przebywać do 15 dni i korzystać
z całej jego infrastruktury po otrzymaniu negatywnego
wyniku testu PCR wykonywanego na granicy.

Trzeba mieć również wykupione ubezpieczenie na
wypadek zachorowania na COVID-19 wykupione w
hotelu lub u agenta na Sri Lance. Koszt 12 USD.
Trzeba opłacić odpowiednią ilość testów (każdy po 40
USD), w zależności od statusu szczepienia. Wszystko
to należy zrobić przed przystąpieniem do uzyskiwania
ETA. Naszym klientom pomagamy w procedurze.

TEST PCR
Test PCR musi zostać wykonany do 72 godzin przed
przylotem na Sri Lankę. Nie dotyczy dzieci poniżej 2 lat.
Dzieci w wieku 2-12 nie muszą wykonywać testu, tylko
jeśli podążają dalej trasą określaną jako "trasa dla
niezaszczepionych".

OSOBY ZASZCZEPIONE
Osoby zaszczepione, które przedstawią stosowne
zaświadczenie, po przylocie na Sri Lankę będą mogły
cieszyć się pewnymi przywilejami, m.in. po otrzymaniu
negatywnego wyniku testu wykonanego po przylocie
będą mogły opuścić hotel z kategorii LEVEL 1, co
określane jest jako "opuszczenie bańki biologicznej".
Nie będą również musiały wykonywać kolejnego testu,
do którego zobowiązane są osoby niezaszczepione.
Więcej informacji poniżej.

PRZEPISY
COVID-19



OSOBY
ZASZCZEPIONE

OSOBY
NIEZASZCZEPIONE

V S .

Osoby zaszczepione to osoby, które przyjęły ilość
zalecanych dawek poszczególnych szczepionek i
podróżują po upływie minimum 14 dni od podania
ostatniej dawki. Każda szczepionka akceptowana w kraju
pasażera jest również akceptowana na Sri Lance 

Osoby niezaszczepione to osoby, które nie przyjęły
żadnej szczepionki, takie, które nie przyjęły pełnej ilości
zalecanych dawek konkretnej szczepionki lub podróżują
wcześniej niż po upływie minimum 14 dni od podania
ostatniej dawki. 

TEST PCR PO PRZYLOCIE
Po wykonaniu testu na granicy a do czasu
uzyskania wyniku, należy pozostawać w
pokoju hotelowym hotelu o statusie LEVEL 1
SAFE&SECURE (24-48 godz.).

Po uzyskaniu negatywnego wyniku testu
można opuścić hotel a dalszy pobyt spędzić
w hotelu o innym statusie niż LEVEL 1.
Określane jest to jako "opuszczenie bańki".

Niezaszczepione dzieci w wieku 2-18 mogą
również opuścić hotel LEVEL 1 pod
warunkiem, że negatywny wynik otrzymali
zaszczepieni opiekunowie.

Po opuszczeniu hotelu o statusie LEVEL 1
powrót do hotelu i tym samym statusie nie
jest mozliwy. 

TEST PCR PO PRZYLOCIE
Po wykonaniu testu na granicy a do czasu uzyskania wyniku,
należy pozostawać w pokoju hotelowym hotelu o statusie LEVEL 1
SAFE&SECURE (24-48 godz.).

Po uzyskaniu negatywnego wyniku testu można opuścić pokój, ale
przez kolejne 15 nocy należy pozostawać w tym samym hotelu lub
innym o statusie LEVEL 1.

Turyści moga opuszczać hotel i zwiedzać ale tylko podczas
pozostawania w swojej "bańce".

DRUGI TEST PCR
Turyści, którzy nie ukończyli procedury szczepienia przed upływem
14 dni od wjazdu na Sri Lankę 14 dnia od podania ostatniej dawki
muszą poddać się drugiemu testowi PCR. Po uzyskaniu wyniku
negatywnego mogą "opuścić bańkę".

Dzieci w wieku 2-18 mogą "opuścić bańkę" pod warunkiem, że
negatywny drugi test otrzymają opiekunowie. Jeśli następuje to na
mniej niż 7 dni od przylotu na Sri Lankę, dzieci muszą poddać się
testowi PCR.

Jeśli minęło 14 dni od podania ostatniej zalecanej dawki a oba testy
PCR po przylocie na Sri Lankę były negatywne, takie osoby mogą
"opuścić bańkę".

DRUGI TEST PCR
W pełni zaszczepione osoby, które w ciągu
14 dni przed przybyciem na Sri Lankę nie
odwiedzały takich krajów jak: Indie, RPA,
Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik,
Namibia, Swaziland, Zambia czy Zimbabwe
a które pierwszy test wykonany po przylocie
miały negatywny są zwolnione z drugiego i
kolejnych testów.

Dzieci takich osób lub takich opiekunów w
wieku 2-18 muszą wykonać test PCR 7
dnia po przybyciu na Sri Lankę.

DRUGI TEST PCR
Wszyscy niezaszczepieni turyści będą musieli poddać się
testowi PCR najpóźniej 14. dnia po przylocie. Jeśli opuszczają
Sri Lankę między 5 a 14 dniem muszą poddać się testowi przed
wylotem. 

Dzieci w wieku do 2 lat nie muszą poddawać się testowi.

Po uzyskaniu negatywnego drugiego testu takie osoby będą
mogły opuścić Sri Lankę lub "opuścić bańkę".



HARMONOGRAM TESTÓW

PIERWSZY TEST PCR

STATUS
OSOBY
ZASZCZEPIONE

OSOBY
NIEZASZCZEPIONE

OSOBY
ZASZCZEPIONE ALE
BEZ ODCZEKANIA 14
DNI OD PODANIA
OSTATNIEJ DAWKI

KIEDY

po przylocie

po przylocie

po przylocie

DOROŚLI

       TAK

       TAK

       TAK

<2 LAT

NIE

NIE

NIE

2-12 LAT

        TAK

         NIE

         TAK

12-18 LAT

      TAK

      TAK

      TAK

DRUGI TEST PCR

STATUS
OSOBY
ZASZCZEPIONE

OSOBY
NIEZASZCZEPIONE

OSOBY
ZASZCZEPIONE ALE
BEZ ODCZEKANIA 14
DNI OD PODANIA
OSTATNIEJ DAWKI

KIEDY

po 7 dniach
od przylotu

po 14 dniach  
od przylotu

po 14 dniach
od podania
ostatniej
zalecanej
dawki

DOROŚLI

       NIE

       TAK

       TAK

<2 LAT

NIE

NIE

NIE

2-12 LAT

        TAK

         TAK

         TAK

12-18 LAT

      TAK

      TAK

      TAK



MALEDIWY
Malediwy to archipelag
koralowych wysp
znajdujący się ok. 90
minut lotu od Kolombo.

Z ponad 1200 wysp,
nieco ponad 100
zajętych jest przez
luksusowe kurorty od
3* do 5*. Każdy
znajdzie tam coś dla
siebie. Malediwy to
również idealne
miejsce na uprawienie
sportów wodnych i
obserwację morskiej
fauny.

Obecnie do wjazdu na
Malediwy uprawnia
przedstawienie
negatywnego wyniku
testu na COVID-19.

Możesz wydłużyć swój
pobyt o taką ilość dni,
jaką zechcesz!

Sprawdź, jakie hotele
mamy w ofercie.



I wiele, wiele innych...!
Napisz do nas!

Lily Beach Resort and Spa
Atmosphere Kanifushi

Riu Palace Maldivas
OBLU SELECT at Sangeli

Meeru Island Resort & Spa 
Adaaran Select Meedhupparu
Reethi Faru, Bio Luxury Resort

http://www.ctpoland.com.pl/


BIURO PODRÓŻY CT POLAND

01-031 Warszawa,  al. Jana Pawła II 61 lok. 2 

info@ctpoland.com.pl
22 654 51 33 WWW.CTPOLAND.COM.PL

http://www.ctpoland.com.pl/

