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VIAGEM DE GRUPO – SRI LANKA 2020 

Contacto próximo com Budismo da tradição Theravada 

 

 

 

Impacto cultural: ★★★★★★★☆☆☆ 

Nível de conforto: ★★★★★★★★☆☆ 

Uma viagem diferente das tours convencionais ao Sri Lanka, onde vamos conhecer este país tão rico, 

a sua gastronomia e cultura, mas vamos também ter a oportunidade de receber ensinamentos de 

verdadeiros monges Budistas da tradição Theravada e de praticar meditação. 

No local onde se encontra um excerto da mais antiga raiz da “Bodhi Tree” - junto à qual se diz que 

Siddhartha Gautama atingiu a iluminação, na árvore original, na Índia -, vamos fazer oferendas, 

entoar cânticos e orações, como os locais, e olhar para dentro... Noutros momentos, vamos ter a 

oportunidade de exteriorizar todo o nosso entusiasmo por estarmos nesta ilha mágica! 

Vamos fazer uma das viagens de comboio mais bonitas do mundo, percorrer plantações de chá, 

dormir em cabanas ou villas junto à praia - embalados pelos sons da natureza -, comer “Rice and 

Curry” num restaurante local, como fazem os Cingaleses, e vamos ver ter a oportunidade de nos 

cruzarmos com elefantes e outros animais selvagens. Vamos, ainda, fazer caminhadas meditativas na 

natureza, conhecer templos e cavernas com estátuas sagradas de milhares de anos, atravessar a pé a 

ponte mais emblemática do Sri Lanka e, no final, vamos fazer uma importante e purificadora prática 

Budista: libertar animais. 
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PROGRAMA DE VIAGEM 

 

• Datas: 14 a 28 Março 2020 

• Alojamentos: Hotéis, Villas e Huts (de categoria superior) 

• Refeições: Vegetarianas 
• Lugares limitados: 18 pessoas 
• Tudo incluído: Voos Internacionais + Seguro de Viagem + Alojamento 12 noites + 3 refeições 

vegetarianas diárias + Transportes e Guia Local + Actividades do programa + Ensinamentos com 
monges Budistas + Sessões de meditação + Acompanhamento por 2 viajantes experientes 

• Não incluído: e-Visa + Actividades nos tempos livres + Despesas pessoais, donativos e gorjetas 
• Investimento: 2.890€ 

Durante esta viagem, vamos abraçar a cultura tradicional do Sri Lanka, a sua rica gastronomia e forte 
espiritualidade, ter a oportunidade de visitar alguns dos locais mais emblemáticos do antigo Ceilão, 
de receber preciosos ensinamentos, relaxar na praia ou na piscina, ler um dos livros que comprámos 
na livraria de uma das maiores editoras mundiais Budistas e conviver com este povo tão genuíno e 
sorridente, que nos aborda espontaneamente com um olhar sincero. 

Uma viagem onde vamos… 

• Receber ensinamentos Budistas, dados por monges da tradição Theravada; 

• Oferecer e servir comida aos monges; 

• Participar nas oferendas junto à mais antiga raiz da árvore onde Buddha atingiu a iluminação;  

• Fazer uma caminhada meditativa, até ao cume de um pico sagrado; 

• Passar uma manhã a viajar de comboio, numa das rotas mais bonitas do mundo; 

• Beber uma chávena de chá, depois de uma visita às plantações; 

• Saborear os deliciosos (e picantes) ‘Rice & Curry’, que se comem tantas vezes com as mãos; 

• Visitar algumas das maiores cavernas Budistas do Sri Lanka (com cerca de 2.300 anos!); 

• Desfrutar de uma praia tranquila, de mar morno, onde ficaremos alojados em charmosas Villas ou Cabanas junto à 
praia; 

• Descobrir templos quase desconhecidos pelos turistas; 

• Libertar animais, uma importante e purificadora prática Budista. 
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ITINERÁRIO 

 

Dia 1 e 2: Lisboa (Portugal) // Negombo (Sri Lanka) 

Saímos de Portugal e chegamos a Colombo, no Sri Lanka, depois de uma longa viagem. 

Dirigimo-nos para Negombo, onde vamos ficar alojados. Temos o primeiro contacto com esta gente 
de sorriso tão fácil e com os sabores da gastronomia local. 

Alojamento: Hotel **** com piscina 
Horas em viagem: 00:45 (estimativa) 

Dia 3: Negombo // Udawalawe 

Depois do pequeno-almoço, já recuperados da longa viagem do dia anterior, dirigimo-nos a 
Udawalawe, onde vamos chegar ao final da tarde, ainda a tempo de desfrutarmos da natureza 
envolvente. Pelo caminho, se tivermos sorte, avistamos alguns elefantes selvagens. 

Alojamento: Villa **** com piscina 
Horas em viagem: 06:00 (estimativa) 
 

 
Dia 4: Udawalawe // Ella 

De manhã, relaxamos na piscina, se tivermos vontade fazemos um passeio de canoa na lagoa do 
alojamento onde estamos e desfrutamos da natureza. Almoçamos e, já a caminho de Ella, visitamos 
um complexo Budista, com sete estátuas da tradição Mayahana, onde fazemos uma sessão de 
meditação. 

Alojamento: Hotel **** com piscina 
Horas em viagem: 04:00 (estimativa) 
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Dia 5: Ella 

Dirigimo-nos de manhã bem cedo a um mosteiro Budista da tradição Theravada, rodeado pela 
natureza, no cimo de uma colina. Passamos aqui todo este dia, a receber ensinamentos de introdução 
ao Budismo e a praticar meditação. Teremos também a oportunidade de participar noutras 
actividades do mosteiro. Servimos o almoço aos monges, que nesta tradição são mendigantes. Depois 
dos monges se alimentarem, e após as suas orações, comemos nós.  

À tarde continuamos a aprofundar os ensinamentos e as práticas. Temos ainda algum tempo para 
praticar Karma Yoga (serviço abnegado). 

Alojamento: Hotel **** com piscina 
Horas em viagem: 02:00 (estimativa) 
 

             

Dia 6: Ella 

De manhã cedo, fazemos uma caminhada até ao topo de uma colina sagrada, onde tanto Hindus como 

Budistas fazem peregrinações. 

Depois de uma pequena meditação, começamos a descida por pequenos caminhos junto às 

plantações de chá, até uma das pontes mais emblemáticas do Sri Lanka.  

Caminhamos pelos carris, atentos à passagem do comboio, como tantos outros locais e turistas o 

fazem. 

Almoçamos em casa de uma simpática família tradicional, longe da turística Ella, e participamos na 

preparação do almoço. 
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A tarde é livre. Podemos optar por regressar ao charmoso Hotel onde estamos alojados ou por 

passear pela turística Ella. 

Alojamento: Hotel **** com piscina 

Horas em viagem: 02:00 (estimativa) 

Caminhada ao Little Adam’s Peak: Esforço médio 

 

             

Dia 7: Ella // Nuwara Eliya // Kandy 

Embarcamos num pitoresco comboio para uma das mais bonitas viagens do mundo. Deslocamo-nos 

calmamente, com destino a Nuwara Eliya. O comboio segue por entre plantações de chá e colinas 

repletas de vegetação tropical. Quem percorre a pé os carris, acena-nos, de sorriso aberto. Muitos são 

adultos, mas têm a simplicidade das crianças. Nós devolvemos-lhes os acenos e os sorrisos e voltamos 

a constatar, mais uma vez, como este povo é tão genuíno e alegre. 

Chegamos a Nuwara Eliya, conhecida por “Little England”, a tempo do almoço e de visitarmos uma 

plantação e fábrica de chá. A seguir, partimos em direcção a Kandy, onde chegamos ao final do dia, 

para jantar.  

Alojamento: Villa **** com piscina 

Horas em viagem: 07:00 (estimativa) 

 

             
 

Dia 8: Kandy // Sigiriya 

Depois de um dia cheio, a manhã de hoje é livre. Mas antes disso, visitamos a livraria de uma das 

maiores editoras de livros Budistas do mundo. Aqui, perdemo-nos pelos corredores repletos de 

importante literatura, a preços muito acessíveis.  

Depois, aproveitamos para passear pelas fervilhantes ruas de Kandy. Podemos visitar o Templo da 

Relíquia do Dente Sagrado ou ir de Tuk Tuk até à gigante estátua de Buda que se avista da cidade. 

Almoçamos e à tarde viajamos até à zona de Sigiriya, onde chegamos ao final do dia. 

Alojamento: Villa **** com piscina 

Horas em viagem: 03:00 (estimativa) 
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Dia 9: Sigiriya // Dambulla 

Fazemos mais uma caminhada com destino ao maior complexo de cavernas Budistas do Sri Lanka, 

com cerca de 2.300 anos. Subimos, visitamos cada uma das grutas, acompanhados por um guia local 

que nos dá explicações sobre o sítio onde estamos, e descemos até um templo dourado com uma 

estátua de Buda gigante. No final, se quisermos, comemos um delicioso snack tradicional (nós não 

resistimos a um delicioso e típico wada). A tarde é livre, podemos visitar a cidade antiga de Sigiriya, 

que fica no topo de um imponente rochedo de granito, ou relaxar e aproveitar para ler um dos livros 

que compramos em Kandy, na Villa privada onde estamos alojados. 

Alojamento: Villa **** com piscina 

Horas em viagem: 03:00 (estimativa) 

Caminhada da manhã: Esforço baixo 

 

             
 

Dia 10: Anuradhapura 

Ao amanhecer, visitamos a “Bodhi Tree” – a mais antiga raiz da árvore onde se diz que Buda atingiu a 

iluminação, na Índia. Participamos nas oferendas e rituais.  

Depois, vamos até um Mosteiro Budista, desconhecido pelos turistas, onde participamos, uma vez 

mais, na Alms Giving, a cerimónia de oferta de comida aos monges. A meio da tarde, regressamos ao 

alojamento onde estamos e temos tempo para relaxar, antes do jantar. 

Alojamento: Villa **** com piscina 

Horas em viagem: 03:00 (estimativa) 
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Dia 11 e 12: Puttalam 

Depois de uma manhã passada em viagem - pelo meio, se tivermos oportunidade paramos para 

visitar uma escola primária -, chegámos à tão ansiada praia. Almoçamos já com os pés na areia.  

Vamos ficar a dormir ou em cabanas ou em villas, com duche ao ar livre. Estes dias são passados entre 

a praia e a piscina, só a usufruir da natureza, do sol e do mar. Há burros que passeiam, livres, e um 

sem número de outros animais selvagens, que vivem em harmonia com a natureza. 

Fazemos caminhadas na areia, temos algumas sessões de meditação, aproveitamos para ler e 

reflectir, experimentamos fazer Stand Up Paddle ou Kayak na lagoa, podemos ir ver golfinhos ao 

amanhecer e, se formos aventureiros, fazemos algumas das actividades radicais disponíveis. Temos 

ainda a oportunidade de, se quisermos, fazer Karma Yoga, ajudando na limpeza da praia (e também 

na limpeza da nossa mente). 

Alojamento: Hut ou Villa **** na praia com piscina 

Horas em viagem: 04:00 (estimativa) 

 

                 

 

Dia 13: Puttalam // Negombo 

Aproveitamos a manhã para os últimos mergulhos e, a seguir ao almoço, despedimo-nos deste 

maravilhoso paraíso onde passámos os últimos dias.  

Dirigimo-nos a Negombo, onde chegamos ao final do dia, a tempo do jantar. Despedimo-nos do “Rice 

& Curry”, o prato tradicional do Sri Lanka que nos acompanhou durante esta viagem, nas suas 

diferentes variantes (sempre vegetariano, claro). 

Alojamento: Hotel *** 

Horas em viagem: 03:30 (estimativa) 
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Dia 14: Negombo 

Saímos ao amanhecer em direcção ao Mercado de Peixe local, para adquirirmos caranguejos vivos. 

Vamos libertá-los numa lagoa, a bordo de um barco tradicional. Esta prática Budista de libertação de 

animais é considerada muito importante e auspiciosa. A seguir, temos os últimos ensinamentos num 

Mosteiro e voltamos a participar na cerimónia Alms Giving.  

Restam-nos ainda algumas horas livres, podemos tratar dos últimos preparativos de regresso a casa 

ou fazer as últimas compras em Negombo. 

Partimos, antes de jantar, para o aeroporto. 

Horas em viagem: 02:30 (estimativa) 

              
 

Dia 15: Portugal 

Chegada a Portugal. Os profundos ensinamentos que, com motivação e perseverança, poderemos 
colocar em prática no nosso dia-a-dia, continuam tão vivos dentro de nós. 

Notas: 1) Este programa está sujeito a alterações, dependendo de condicionantes relacionadas com factos alheios à organização, 
não perdendo, no entanto, nunca a sua essência. 2) As actividades sugeridas para os tempos livres são facultativas, não estão 
incluídas no programa e serão feitas de forma independente. 3) Todas as actividades mencionadas como incluídas no programa, 
assim como os transportes para as mesmas, não têm qualquer custo extra associado. 4) Pede-se genuíno interesse por receber 
ensinamentos Budistas e por praticar, esta não é uma viagem meramente turística. 5) Somos uma empresa comprometida com 
Turismo Sustentável, assim pedimos que leia o nosso guia de boas práticas (aqui), para que possa ser um viajante cada vez mais 
consciente. 6) As viagens que organizamos são todas vegetarianas. Nos buffets, por vezes existem algumas opções não vegetarianas 
(para outros clientes / hospedes), quando isso acontecer, pedimos que respeite o cariz vegetariano desta viagem e que opte apenas 
por alimentos que não incluam carne nem peixe. 7) Recomendamos que, antes de se inscrever, leia os nossos “Termos e Condições” 
(aqui) e veja “Quem somos” (aqui). 
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INVESTIMENTO 

• Valor de investimento c/ tudo incluído: 2.890€ 
• Pagamento: 990€ (na inscrição) + 950€ x 2 vezes (até 15 fevereiro 2020 o valor total da 

viagem deve estar liquidado) 

Incluído: Voos Internacionais + Seguro de Viagem + Alojamento 12 noites + 3 refeições vegetarianas 
diárias + Transportes e Guia Local + Actividades do programa + Ensinamentos com monges Budistas 
+ Sessões de meditação + Acompanhamento por 2 viajantes experientes 

Não incluído: e-Visa (gratuito à data de hoje) + Actividades nos tempos livres + Despesas de carácter 
pessoal, donativos e gorjetas 

 

INSCRIÇÕES 

1) Preencha este formulário de Inscrição: http://bit.ly/InscricoesViagens2020 
2) Num prazo máximo de 24 horas irá receber um email com a validação da sua inscrição e 

dados para pagamento (transferência bancária ou MBWay). Se não receber, verifique pf a 
sua caixa de SPAM. 

3) Deverá fazer o pagamento do valor da inscrição (990€) e enviar o comprovativo de 
pagamento para diana@macroviagens.pt; 

4) Receberá confirmação e factura por email. 

IMPORTANTE: Caso tenha algum problema de saúde físico, mental, emocional, esteja a tomar medicação de forma contínua, 
tenha mais de 65 anos ou alguma alergia ou intolerância alimentar, converse connosco sobre a sua situação antes de se 
inscrever.  

 
 

FAQ – QUESTÕES FREQUENTES 

A Macro Viagens é uma agência de viagens comprometida com uma política de Turismo Responsável. Como é que isso 

se materializa? 

A Macro Viagens é uma agência certificada pela BIOSPHERE Responsilble Tourism.  

Estamos comprometidos com práticas de Turismo Ético, Sustentável e Responsável desde o início da nossa actividade, indo 

de encontro aos valores dos fundadores da agência. Em Maio 2019, obtivemos a certificação BIOSPHERE, uma forma de 

validação das práticas que já fazíamos e de inclusão de novas práticas. 

Viajar pode ser muito enriquecedor, mas tem um grande impacto negativo, a vários níveis (não apenas ambiental). Por isso, 

recomendamos que consulte a nossa política de Turismo Responsável aqui e que analise o “Manual de boas práticas para 

viajantes mais conscientes” que criamos para que possa viajar de forma mais consciente. 

Li que a Macro Viagens apoia sempre instituições de solidariedade social locais… 

Sim, em todos os programas apoiamos sempre organizações locais, fazendo um donativo no final de cada viagem. Durante esta 

viagem, vamos apoiar uma Instituição Monástica, cujos 3 mosteiros onde vamos receber ensinamentos fazem parte. 

http://www.macroviagens.pt/
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O que está incluído no valor do programa? 

• Voos internacionais com saída e regresso a Lisboa; 
• Seguro de Viagem da IATI Seguros (plano Mochileiro); 
• Alojamento em quartos duplos ou triplos (ocasionalmente quádruplos) para 12 noites em unidades (a maioria com 

piscina), bem localizadas, com staff amigável, instalações limpas (segundo os padrões asiáticos). Os alojamentos são 
de categoria superior, quase todos de 4 estrelas. Alguns alojamentos são unidades de charme e alguns dos 
alojamentos vamos ocupá-los em regime de exclusividade. 

• Todos os transportes internos (mini-bus privado com motorista local experiente e comboio); 
• Guia local durante toda a viagem; 
• Todas as refeições principais (pequeno-almoço, almoço e jantar) – sempre vegetarianas e maioritariamente 

tradicionais, nos locais indicados pela organização; 
• Bebidas: Água engarrafada (sempre que água filtrada não esteja disponível); 
• Ensinamentos com Monges Budistas da tradição Theravada 
• Sessões de meditação; 
• Actividades e visitas incluídas: 

• Sessões de meditação regulares; 
• Visita aos Mosteiros onde vamos ter os ensinamentos e todas as actividades; 
• Todos os passeios mencionados (subida ao Little Adam's Peak em Ella, caminhada pela Nine Arches 

Bridge, visita a Livraria Budista em Kandy, etc) 
• Visita a complexo Budista Mahayana; 
• Visita a fábrica e plantação de chá; 
• Visita à Dambulla Cave Temple e Golden Temple; 
• Visita ao templo da Jaya Sri Maha Bodhi em Anuradhapura; 
• Libertação de animais. 

• Tempos livres para exploração individual; 
• Acompanhamento durante toda a viagem por dois viajantes experientes. 

Não incluído: e-Visa (gratuito à data de hoje) + Actividades nos tempos livres + Despesas de carácter pessoal, donativos e 
gorjetas 

Se não quiser gastar mais do que o investimento feito neste programa, durante a estadia no Sri Lanka, não terá necessidade 
de o fazer. 

Quais são os voos internacionais? 

Os voos internacionais estão incluídos no valor do programa, são da TURKISH AIRLINES, com 1 escala em Istambul e partida 
de Lisboa. No entanto, poderá consultar-nos para outras opções. 

• 14 Março 2020:  
16:00 (LISBOA) – 23:50 (ISTAMBUL) TK1760 
02:10 (ISTAMBUL) – 15:10 (COLOMBO) TK730 

• 27 Março 2020: 
21:30 (COLOMBO) – 06:26 + 1 dia (ISTAMBUL) TK731 
08:25 (ISTAMBUL) – 10:30 (LISBOA) TK1755 
 

IMPORTANTE:  

1) A organização não parte de Portugal com o grupo. O grupo voará sozinho de Lisboa para o Sri Lanka e a organização 

estará no aeroporto internacional de Colombo à espera dos participantes. No último dia do programa, a organização 

despede-se do grupo no Aeroporto Internacional de Colombo.  

2) Os voos previstos poderão sofrer alterações de horário e de companhia aérea. 

3) O valor do programa poderá sofrer variações, caso o valor final dos voos internacionais ultrapasse os 700€. 

 

E o Seguro de Viagem que está incluído? 
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Sim, está incluído Seguro de Viagem da IATI plano Mochileiro. Aqui poderá consultar as condições deste plano. Caso pretenda 

upgrade para outro plano, consulte-nos. 

O Seguro de Viagem cobre ocorrências durante a viagem. Se pretender subscrever um Seguro de Cancelamento, que é válido 

para ocorrências antes da viagem - que impeçam de viajar -, poderá fazê-lo directamente com uma seguradora da sua 

preferência ou através da IATI Seguros, com quem trabalhamos.  

O Seguro de Viagem + Cancelamento da IATI Seguros (PLANO ESTRELA PREMIUM) tem um custo extra de 26,95€.  Aqui 

encontra as condições (leia pf com atenção, alertamos que tem um período de carência de 7 dias, não cobre situações pré-

existentes). Este seguro deve ser subscrito na altura da inscrição. 

Preciso de Visto para entrar no Sri Lanka? 

Sim, todos os viajantes de nacionalidade Portuguesa precisam de obter um Visto – neste caso de Turismo - para entrada no Sri 
Lanka.  

Poderá ser o “Electronic Travel Authorization – ETA”, que é inteiramente tratado online (aqui), e é gratuito (à data de hoje), ou 
o “Visa on Arrival”, que se tira à chegada. É preferível optar pelo ETA, assim poupa tempo à chegada. 

Ambos têm validade de 30 dias, desde a data de entrada no país (informação à data de hoje). 

E quanto ao Passaporte? 

É obrigatório possuir Passaporte válido por mais de 6 meses após a data de entrada no Sri Lanka. Aconselha-se ainda que, à 
chegada, seja portador de bilhete de regresso (basta para visualização no telemóvel). 

No acto de inscrição não precisa de ter Passaporte válido, mas recomendamos que o tenha consigo até 1 mês antes da data de 
partida. 

Importante: Qualquer viajante que possua uma tatuagem permanente visível representando Buda ou outro símbolo sagrado 

do Budismo, arrisca automaticamente a prisão ou a expulsão do país. Também não é permitido usar estes símbolos em roupa, 

nem em bijuterias, etc.  

Preciso de ter alguns cuidados de saúde pré-viagem? 

Caso siga a medicina convencional e tenha dúvidas sobre saúde, vacinas, cuidados a ter, etc., deverá agendar uma Consulta do 
Viajante para 4 a 8 semanas antes da data partida. Recomendamos que faça o agendamento da Consulta do Viajante com 
alguma antecedência, para garantir que consegue marcar a consulta para o período pretendido. Poderá optar por fazer uma 
consulta presencial (no privado ou no público) ou então poderá optar por fazer uma consulta de telemedicina: 
https://www.consultadoviajante.com (custo: 1 pessoa 25€; 2 pessoas 45€). Na Consulta do Viajante, serão esclarecidas todas 
as questões relativas a doenças e vacinas, segundo o prisma da medicina convencional. 

Outras informações importantes: 

• Não existem vacinas obrigatórias para quem entra no Sri Lanka de Portugal (salvo se tiver estado em zonas afetadas 
pela febre amarela, nos 6 dias anteriores à chegada ao país). 

• O risco de Malária e Dengue é baixo a inexistente. 
• Deverá levar consigo e usar protector solar 
• É importante prevenir a picada de mosquito através do uso de repelente (existem opções naturais e químicas, mais 

informações aqui),) e do uso de vestuário adequado. 
• Deverá levar uma garrafa reutilizável de água/chá para poder ir enchendo com água purificada ou filtrada; 
• A rede sanitária no Sri Lanka é deficiente, como tal não deverá nunca ingerir água que não seja engarrafada e selada 

ou purificada / filtrada. Outros alimentos (como alimentos crus, gelados, gelo, sumos, etc.) deverão, por esse motivo, 

ser consumidos apenas em locais indicados pela organização. A organização dará indicações sobre os cuidados a 

ter com alimentos e bebidas, quer na reunião pré-viagem, quer durante a viagem. 

• Deverá levar consigo os medicamentos que toma habitualmente, em quantidade suficiente, assim como alguns 
medicamentos S.O.S. para diarreia, obstipação, infecção urinária, analgésico, antibiótico e anti-inflamatório; 

• Se tiver interesse em saber mais sobre Remédios Caseiros e Saúde Natural em viagem, recomendamos que leia este 
artigo. 

É seguro viajar para o Sri Lanka? 
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Depois dos atentados de 21 Abril 2019, a segurança no país foi reforçada e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Portal 
das Comunidades Portuguesas, emitiu um comunicado a 11 de Junho 2019 onde declara que já não são desaconselhadas 
viagens para o Sri Lanka. Para além disso, neste programa não estaremos hospedados em locais de risco (grandes cadeias de 
hotéis) e visitaremos alguns lugares de culto Budista, mas a maioria de pequena dimensão. Este tipo de acontecimentos, 
costuma ocorrer em grandes cadeias de hotéis e em locais de culto massivos.  

O Sri Lanka é um país que conhecemos bem. O povo dos locais para onde vamos é muito tranquilo e acolhedor, ao contrário 
da imagem que foi transmitida pelos media por altura dos atentados. Claro que uma situação como a que aconteceu em Abril 
2019 pode voltar a acontecer, não apenas no Sri Lanka, em qualquer parte do mundo. 

Para que realidade me devo preparar? 

O Sri Lanka é um país muito diferente do nosso. Os padrões de higiene e limpeza são diferentes daqueles a que estamos 
habituados, existem muitos animais pelas ruas (cães, gatos, vacas, macacos etc.) e o transito poderá ser considerado 
desorganizado, segundo padrões ocidentais. Deverá estar receptivo a abraçar uma nova realidade cultural e estar disposto a 
respeitar e aceitar regras que podem não fazer muito sentido para si, quer a nível religioso, quer social. 

Pode sentir algumas dificuldades de adaptação iniciais, pois estará exposto a um clima tropical, horário diferente e a costumes 
muito diferentes. O impacto cultural poderá ser médio a alto, no entanto, se for flexível e paciente, vai facilmente contornar as 
dificuldades e ter uma boa experiência.  

O Sri Lanka é um país muito rico a nível de natureza e de espiritualidade e diversidade e o seu povo é muito afável, 
comunicativo e sorridente. 

Como serão os ensinamentos? 

Os ensinamentos serão sessões de introdução ao Budismo Theravada conduzidas por monges Budistas dessa tradição. Haverá 
tempo para perguntas e respostas e sessões de meditação. Teremos ainda a oportunidade de participar em rituais, oferendas, 
orações, cânticos, etc. É uma condição importante para participação nesta viagem, ter abertura e flexibilidade mental para 
respeitar a cultura, os preceitos Budistas e outras regras religiosas, demonstrar disponibilidade para participar em 
cerimónias, rituais e sessões de meditação e estar genuinamente interessado em receber ensinamentos dados por monges 
locais, sem ilusões relativas à pessoa que transmite a mensagem, mas com foco nos ensinamentos. 

Sempre que possível, teremos sessões de meditação e estudo, conduzidas pelo Igor. 

Como são os alojamentos e os quartos durante a viagem? 

A estadia será sempre feita em quartos duplos ou triplos (muito ocasionalmente em quádruplos, mas com condições para 
receber 4 pessoas, confortavelmente), sempre com casa de banho europeia privativa anexada. 

Há água quente em todos os alojamentos, excepto nas cabanas na praia. No entanto, como a temperatura ambiente é alta, é 
perfeitamente possível tomar banho de água fria.  

Os alojamentos são de qualidade superior (4 estrelas), são escolhidos criteriosamente, havendo conforto e piscina em todos 
eles (excepto no último alojamento). No entanto, os padrões de limpeza no Sri Lanka não são os mesmos daqueles que estamos 
acostumados na Europa e o clima também é diferente (quente e húmido). 

Todos os alojamentos são bem localizados, de confiança e com staff amigável.  

Frequentemente os alojamentos não têm todos os quartos necessários na mesma categoria, sempre que isso acontecer, os 
participantes serão alocados nas diferentes categorias de forma aleatória. 

Alguns dos alojamentos não têm quartos Twin suficientes, como tal, alguns quartos terão cama de casal, sendo muitas vezes 
necessário ter de dividir uma cama de casal com outra pessoa do grupo, sempre do mesmo sexo, claro (poderá levar um saco-
cama leve de verão, para se sentir mais confortável em partilhar a cama com outra pessoa). 
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Caso pretenda um quarto single, contacte-nos para tarifas e confirmação de disponibilidade. Em alguns alojamentos isso 
poderá não ser possível. 

E as refeições? 

A alimentação durante toda a viagem está incluída e é sempre vegetariana (pequeno-almoço, almoço e jantar).  Os snacks e 
lanches que não estão incluídos. A bebida incluída é sempre água, salvo raras excepções. Se pretender outras bebidas, deverá 
pagar a sua despesa à parte, directamente ao restaurante / alojamento. 

Neste programa, temos muitas refeições que serão feitas em sistema buffet (não exclusivo para o nosso grupo), que por vezes 
incluem produtos não vegetarianos. Pedimos a quem viaja connosco que respeite o cariz vegetariano desta viagem, mesmo 
nessas ocasiões. 

As refeições são na sua maioria completamente tradicionais, podendo ser bastante picantes e condimentadas. Ao pequeno-
almoço existem opções ocidentais na maioria dos alojamentos. Grande parte das refeições serão ‘Rice & Curry’ (arroz, dhal – 
lentilhas -, diferentes tipos de caril, legumes, frutas e papad - uma espécie de pão estaladiço). Este é o prato mais comum no 
Sri Lanka. 

Alguns almoços acontecerão em Mosteiros Budistas, no final da Alms Giving, a cerimónia de oferta de alimentos aos Monges 
da qual vamos participar. Nesses casos, comeremos no final, depois dos monges. Essa comida é proveniente de ofertas ou 
encomendada por nós em restaurantes muito simples, não existem talheres, come-se com a mão. Se isto não lhe agradar, 
aconselhamos que leve consigo uma colher reutilizável para usar nestas situações. 

As refeições incluídas são sempre e apenas nos locais indicados pela organização. 

A rede sanitária no Sri Lanka é deficiente, como tal não deverá nunca ingerir água que não seja engarrafada e selada ou 
purificada. Outros alimentos (como alimentos crus, gelados, gelo, sumos, etc) deverão, por esse motivo, ser apenas consumidos 
em locais indicados pela organização. 

Como serão os transportes locais? 

Vamos viajar sempre num transporte privado com motorista (mini-bus), teremos uma viagem de comboio e (eventualmente) 
uma de autocarro local. Todos os transportes estão incluídos no valor do programa. Os transportes para actividades 
facultativas nos tempos livres não estão incluídos, mas facilmente arranjamos Tuk Tuks ou táxis, a pedido. 

Relativamente à bagagem, o que é mais aconselhável levar? 

Deverá optar por levar uma única peça de porão que consiga facilmente transportar. Poderá ser uma mala, saco de viagem ou 
mochila de média dimensão, como preferir. É conveniente levar uma pequena mochila / mala de senhora para usar no dia-a-
dia. 

E a nível de roupa e calçado, o que devo levar? 

Toda a roupa que levar para o Sri Lanka deve ser simples, prática, confortável e fresca. Deverá levar também um agasalho de 
primavera (ex. casaco de malha), uma capa de chuva / casaco fresco impermeável e calçado impermeável (ex. ténis), para usar 
em caso de necessidade. 

Nos mosteiros Budistas, devemo-nos vestir completamente de branco, com pernas, ombros e peito tapados e sem peças justas 
ou transparentes (quer os homens, quer as mulheres). Assim, deverá levar roupa branca para usar em três dos dias do 
programa.  

Em todos os templos e locais sagrados, tanto homens como mulheres devem tapar as pernas, ombros e peito (mesmo os 
homens não poderão usar calções, nestas ocasiões). As mulheres, podem levar um lenço para tapar os ombros, para entrarem 
em alguns templos. 

Deverá levar roupa de banho (biquíni / fato de banho / calções de banho) para usar tanto na praia, como nas piscinas dos 
alojamentos onde estaremos. Não é necessário levar toalha de banho, à partida os alojamentos providenciam, mas se quiser 
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garantias de que terá toalha de praia / piscina, é conveniente levar a sua (alguns alojamentos poderão não ter suficientes para 
todo o grupo). 

Para as caminhadas na natureza, o ideal é usar calças e não calções, por causa da vegetação.  

A nível de calçado, é suficiente levar 1 par de ténis / botas de montanha indicado para caminhadas e 1 sandálias / chinelos 
rasos (calçado prático para tirar e pôr sempre que entrar e sair dos templos e mosteiros, onde se tem de andar descalço).  

Poderá levar um par de meias consigo no dia-a-dia para usar nos templos, caso o chão esteja muito quente ou não goste de 
andar descalço. 

E que outras coisas devo levar? 

Para além dos seus documentos, artigos de higiene e beleza, roupa, etc., recomendamos que leve: 

1. Uma garrafa de água reutilizável (sugerimos que seja em Inox) para encher, sempre que possível. Teremos água 
disponível no mini-bus (garrafões de água) para encher a sua garrafa de água reutilizável e existem alguns 
alojamentos que têm água filtrada disponível. Se não levar a sua garrafa reutilizável, terá de adquirir as suas 
garrafas de água de plástico no dia-a-dia. Tentamos minimizar o uso de plástico sempre que possível, ainda que 
muitas vezes isso seja incontornável; 

2. Uma colher de sopa em Inox ou Bambu (caso não pretenda comer com as mãos nos mosteiros); 
3. Palhinha em Inox ou Bambu (poderá querer beber uma água de coco ou um sumo e assim não terá de usar 

palhinhas de plástico de utilização única); 
4. Protector solar e repelente de mosquitos (algumas sugestões naturais aqui); 
5. Farmácia S.O.S. para os sintomas mais comuns (febre, diarreia, obstipação, infeção urinária, etc.) – temos algumas 

sugestões naturais aqui, mas deverá levar aquilo com que se sente mais confortável e usa habitualmente; 
6. Papel Higiénico / Lenços de Papel (os WC’s públicos dos mosteiros e restaurantes não têm papel higiénico); 
7. Saco-cama leve, de Verão, caso se sinta mais confortável quando tiver de dividir uma cama de casal com outra 

pessoa, ainda que do mesmo sexo, claro (muitos dos alojamentos não têm camas twin); 
8. Venda e tampões para os ouvidos (poderá ter de dividir o quarto com outra pessoa que ressone ou, se não conseguir 

dormir com luz natural, alguns dos alojamentos não têm black out); 
9. Caderno + caneta (para tomar notas nos ensinamentos). 

Como estará o clima no Sri Lanka na altura da viagem? 

Março é um excelente mês para visitar o Sri Lanka. Embora possam existir chuveiros ocasionais, especialmente no Triangulo 
Cultural, é um mês geralmente solarengo e quente. A temperatura ronda, em média, a casa dos 28º, com clima tropical húmido, 
no entanto as manhãs e as noites na praia e no Triangulo Cultural poderão ser frescas. Deverá levar um agasalho leve. 

O grupo viaja sempre todo junto? 

Sim, o grupo viaja sempre todo junto, durante todo o programa de viagem no Sri Lanka. A organização não viaja com o grupo, 
estaremos no aeroporto internacional à espera do grupo. Nos tempos livres, cada um deverá decidir como os pretende ocupar, 
sendo que a organização dá sempre sugestões e apoia na logística e normalmente há sempre muitas pessoas que querem fazer 
as mesmas actividades. 

Há alguma reunião antes da viagem? 

Cerca de dois meses antes da viagem haverá um encontro de grupo em Lisboa, para conversarmos sobre todos os detalhes e 
esclarecermos todas dúvidas (o que levar, questões culturais e outros pormenores importantes). Local e data do encontro a 
definir, com antecedência. Caso não possa estar presente, poderemos sempre falar via email e/ou telefone. De qualquer forma, 
a seguir às reuniões, enviamos um resumo do que foi falado para todos. 

E posso inscrever-me sozinho? 

Claro que sim! Grande parte dos viajantes inscreve-se sozinho neste tipo de viagem. Irá partilhar o quarto com mais uma ou 
duas pessoas, ocasionalmente três, sempre do mesmo sexo. Viajar com um grupo de desconhecidos é uma grande 
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oportunidade para sair da zona de conforto e estar mais disponível para os outros. Grandes amizades têm surgido destas 
viagens. 

Que requisitos devo preencher para participar nesta viagem? 

A idade mínima de participação é 18 anos e a nacionalidade Portuguesa (caso tenha outra nacionalidade, contacte-nos). Caso 
tenha mais de 65 anos, consulte-nos antes de se inscrever. 

Os participantes não devem ter nenhuma condição física, mental ou emocional que impossibilite a participação numa viagem 
desta natureza e/ou que condicione o grupo. Caso tenha alguma intolerância e/ou restrição alimentar ou problema de saúde 
mental, emocional ou físico, deverá conversar com a organização antes de se inscrever.  

Os participantes devem ter uma personalidade flexível e paciente e estarem interessados numa viagem em grupo (o que 
implica disponibilidade para atividades em grupo, de convívio com pessoas com as quais nos identificamos mais ou menos). 
Devem também estar disponíveis para uma viagem que não é meramente turística, mas que terá ensinamentos e práticas 
budistas. 

Teremos Guias Turísticos a acompanhar a viagem? 

Nós, organização, não somos Guias Turísticos, somos Líderes de Viagem. Iremos conduzir o grupo, partilhar as nossas 
experiências pessoais, conhecimentos, histórias e vivências. Demais informações (políticas, históricas, etc.), estão sempre 
disponíveis ao alcance de um clique no Google. No entanto, durante este programa iremos ter um guia local a acompanhar-
nos, poderá aproveitar para lhe colocar todas as questões que tiver. 

Existem alguns riscos inerentes a esta viagem? 

Existem sempre riscos inerentes a viajar. Quando preparamos os programas há sempre grande ponderação da nossa parte 
sobre todos os aspectos das viagens que organizamos, incluindo a escolha da melhor época do ano para viajar, fornecedores 
de confiança e identificação de locais que no momento não tenham nem instabilidade política, nem social. No Sri Lanka 
considera-se que há estabilidade, neste momento, e a segurança foi reforçada. Como tal, em condições normais, não existirem 
riscos de maior. É, no entanto, importante estar consciente da possibilidade de acontecerem situações imprevisíveis, fora do 
controlo da organização. Poderemos estar sujeitos a contratempos de várias origens (naturais, sociais ou de saúde). Não nos 
sendo possível dominar este tipo de situações, recomendamos que conheça e identifique o seu estado de saúde (físico, 
emocional e mental) e que se questione, antes de se inscrever, como reagiria se o programa tivesse de ser alterado por 
questões de força maior ou se tivesse de passar por alguma situação imprevista. São condições essenciais para viajar connosco, 
espírito flexível, capacidade de adaptação, confiança nas decisões da organização e consciência da impermanência a que tudo 
e todos estamos sujeitos a todo o instante. 

E se tiver um imprevisto e tiver de cancelar a viagem depois de ter feito a inscrição...? 

Poderá fazer um Seguro de Cancelamento (fale connosco se quiser receber mais informações).  

Recomendamos também que consulte a nossa política de cancelamento em www.macroviagens.pt/termos-e-condicoes Somos 
sempre flexíveis, dentro do razoável e do possível. 

Gostei da proposta, mas tenho dúvidas que não estão aqui respondidas. 

Estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer questão.  

Contacte-nos para o email diana@macroviagens.pt ou pelo T. +351 934 804 391 (se estiver desligado ou não atendermos é 
porque estamos em viagem, envie-nos WhatsApp, respondemos asap). 
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