
 

 
 
 

Campuvic Viatges SL . GCMD0000295 

Carrer Lleida, 49 – Parc d’Activitats Econòmiques - 08500 – Vic, Barcelona  
Tel: 0034 938 861 034  mail: info@discoverymoto.com 

  www.discoverymoto.com 

Sri Lanka Enduro 
Del 17 al 25 de noviembre 2023 

 
 
 

 
 
 
 

Sortida a Sri Lanka amb motos enduro tipus Honda 250 XL. 
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Dia 17 novembre: 
 
Vol Barcelona – Doha amb Qatar Airways sortida a les 08,45 que arriba a les 17,00 hrs 
Vol Doha – Colombo amb Qatar Airways sortida a les 19,20 que arriba a les 02,30 hrs del día 18 Març. 
 
Dia 18 novembre: Negombo. 
 
Recollida de maletes, control de passaports, i trasllat a l’hotel de Colombo. 
Dia de relax i visita. 
Podrem gaudir de la interessant ciutat costera, i port de pescadors de Negombo. 
Nit a l’hotel. 
 

   
 
Dia 19 novembre: Bopath Ella i Kuruwita 
 
Agafem les motos. Al llarg del mati anirem a les cataractes de “Bopath Ella” que tenen forma d’arbre, al 
llarg del recorregut passarem per finques amb cauxú, coco i tè mentre explorem àrees remotes d’Sri Lanka. 
A Kuruwita tindrem l’oportunitat de visitar una mina de gemes tradicionals. 
Passarem la nit en un hotel prop de les Cataractes de Bopath Falls. 
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Dia 20 novembre: Lipton’s Seat i Haputale 
 
Després d’esmorzar tornarem a cavalcar les motos per carreteres secundàries cap a la ruta del té Lipton’s 
Seat a Haputale- Des d’allà tindrem una vista d’ocell de 5 províncies d’Sri Lanka. El viatge fins a Lipton`s 
Seat serà una aventura amb una vista impressionant de les terres altres. Passarem la nit a Haputale. 
 

   
 
 
Dia 21 novembre: Nuwara Eliya a través de les planúries de Horton 
 
Al sorte d’Haputale anirem direcció al Parc Nacional de les Planúries de Horton ( Patrimoni de la UNESCO) 
on podrem gaudir de varietat d’ecosistemes; Des d’arbres de fulla perenne, prats, terres pantanoses, 
ecosistemes aquàtics, i també flora i fauna endèmica. Caminarem per les planúries d’Horton per visitar la Fi 
del Mon, on l’altiplà acaba amb un barranc de escarpat de 880 mts. A continuació i per carreteres anirem 
fins a Nuwara Eliya, coneguda com la petita Anglaterra pels britànics, on solien anar per escapar-se de la 
calor de les terres baixes. Aquí podrem veure edificacions de l’època colonial. Nit a Nuwara Eliya. 
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Dia 22 novembre: Kandy 
 
Al mati es visitarà una fàbrica de Té i Ramboda Falls de camí a Kandy. A Kandy visitarem el primer “asiento 
de Arturo” on tindrem unes fantàstiques vistes i lloc ideal per fer una cerveseta. A continuació anirem a 
temple de la Relíquia de la dent, que se suposa que és el lloc més preuat per els Budistes. Després podrem 
gaudir de la ciutat de Kandy i caminar per el voltant del llac. Nit a Kandy. 
 

   
 
Dia 23 novembre: Sigiriya y Dambulla 
 
Continuem l’aventura cap al monument mes famós d’Sri Lanka: Sigiriya Rock que s’eleva 370 mts sobre el 
nivell de la jungla i es una antiga fortalesa rodejada d’extensos jardins. Sigiriya es mundialment famosa per 
les seves pintures al fresc. Recorrerem la roca de Sigiriya i el poble proper del mateix nom. Com a activitat 
opcional, es pot gaudir del safari amb jeep als Parcs Nacionals de Kaudulla o Minneriya, i també un passeig 
especial amb elefant al poble de Habarana. Com a pròxima activitat inclosa visitarem el temple de la cova 
de de Dambulla que te una fascinant sèrie de coves plenes de precioses estàtues i pintures Budistes. 
Passarem la nit a Sigiriya. 
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Dia 24 novembre: Kalpitiya i tornem cap a casa. 
 
Aquest dia queda pendent la ruta ja que a les 18 hrs hem de ser a l’aeroport. 
Vol Colombo – Doha (Qatar) a les 20,05 hrs que arriba a Doha a les 22,35 hrs 
 
 
Dia 25 novembre. Doha – Barcelona. 
Vol Doha – Barcelona amb sortida a les 01,40 hrs i arribada a Barcelona a les 06,45 hrs. 
Dissabte a primera hora del matí a casa. 
 
Inclòs: 
.- Vol anada i tornada amb Qatar Airways i tarifa d’avui 21 Novembre 2022. 
.- Maleta de 23 kgs per embarcar + motxilla a l’avió. 
.- Trasllats entrada i sortida. 
.- Hotels en règim de dormir i esmorzar i habitacions individuals.  
.- Moto de lloguer tipus Honda 250 XL o Roya Enfield 
.- Gasolina 
.- Guia i assistència. 
.- Trasllat equipatges. 
.- Ajuda per treure els carnets de conduir del país. 
 
No inclou: 
.- Dinars i sopars. Estic esperant una proposta que inclogui alguns àpats. 
.- propines 
.- Equip 
.- Visat 
.- Assegurança d’assistència i anul·lació. Molt recomanable fer-la en el moment de la reserva. 
.- Qualsevol altra cosa no esmentada en l’apartat inclou 
 
 
Preu per persona per grup mínim de 6 persones:                         2.695 € / persona 


