
 

 

 

 
 

Σρι Λάνκα 

 

 
 

Σρι Λάνκα. Το «Ευλογημένο Νησί», το «Δάκρυ της Ινδίας», το «Στολίδι του Ινδικού Ωκεανού».  

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα κοσμιτικά επίθετα που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν 

αυτή τη χώρα. Ο Μαρκ Τουέιν έγραψε «Όλα είναι αρμονικά και σε απόλυτη καλαισθησία στη 

Σρι Λάνκα», συνεπαρμένος από την ομορφιά της. Αυτή η χώρα, γνωστή και ως Κεϋλάνη, δεν 

έχει μόνο κρυστάλλινα νερά και χρυσαφένια άμμο να σας προσφέρει. Τα καταπράσινα βουνά 

και οι τροπικές ζούγκλες είναι γεμάτα εξωτικά πουλιά, ερείπια αρχαίων πόλεων, ποτάμια, λίμνες 

και μεγάλες εκτάσεις με κοκοφοίνικες και μπανανιές. Διαθέτει δυο μεγάλα εθνικά πάρκα, και 

οκτώ Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μη παραλείψετε να επισκεφθείτε 

κάποια από τις δεκάδες φυτείες τσαγιού που υπάρχουν στο νησί, καθώς εδώ παράγονται 

μερικές από τις καλύτερες ποικιλίες παγκοσμίως. Οι καλοσυνάτοι και χαμογελαστοί κάτοικοι 

μυρίζουν τσίλι και μπαχαρικά, ενώ οι μύθοι και η ιστορία τους θα σας μαγέψει. Στο δρόμο σας 

θα συναντήσετε πολλούς βουδιστικούς και ινδουιστικούς ναούς – οι δυο κύριες θρησκείες στη 

Σρι Λάνκα. Αξίζει να παρευρεθείτε σε κάποια από τις τοπικές γιορτές για να γνωρίσετε από 

κοντά τα έθιμα και τις παραδόσεις αυτού του τόπου και να θαυμάσετε τους στολισμένους 

ελέφαντες. Η παρθένα ομορφιά αυτού του ονειρικού νησιού υπόσχεται να συνεπάρει ακόμη 

και τους πιο δύσπιστους ταξιδιώτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πότε αξίζει να πάτε; 
Η Σρι Λάνκα έχει σχεδόν όλο το χρόνο μέση θερμοκρασία περίπου 27°C, όμως επιρρεάζεται 

από δυο κύριους μουσώνες. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει ιδανική περίοδος για να 

επισκεφθείτε όλο το νησί. Αν θέλετε να επισκεφθείτε τη δυτική και νότια πλευρά της Σρι Λάνκα, 

οι καλύτεροι μήνες είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο. Αν σας ενδιαφέρει να περάσετε 

χρόνο στη περιοχη Central Hills (μια έκταση με βουνά στην ενδοχώρα) τότε προτείνουμε τον 

Μάρτιο. Για να εξερευνήσετε τις ανατολικές και βόρειες περιοχές, οι καλύτεροι μήνες είναι από 

τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. 

 

● Σρι Λάνκα - θερμοκρασία  

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 22 23 24 25 26 26 25 25 25 24 23 23 

Μεγ(°C) 31 31 32 32 31 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

● Κο Σαμούι - θερμοκρασία Θάλασσας  

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 28 28 29 30 29 28 27 27 27 28 28 28 

 

 

Με μια ματιά:    
 

● Θαυμάστε τους ελέφαντες στο Ορφανοτροφείο Ελεφάντων στο Πιναβέλλα 

● Κολυμπήστε στα κρυστάλλινα νερά του Ινδικού Ωκεανού 

● Επισκεφθείτε τους πανέμορφους Βουδιστικούς και Ινδουιστικούς ναούς 

● Δείτε το Βασιλικό Παλάτι και το άγαλμα του Αναπαυόμενου Βούδα στη Πολοναρούα 

● Περιηγηθείτε στις σπηλιές και στα 150 αγάλματα θεοτήτων στη Νταμπούλα 

● Επισκεφθείτε το Φρούριο του Λέοντος με τις εντυπωσιακές νωπογραφίες στη Συγκιρία 

● Θαυμάστε τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους της Παραντένια, λίγο έξω από το Κάντυ 

● Χαλαρώστε στο πιο ωραίο ορεινό θέρετρο της χώρας, το Νουβάρα Ελίγια 

● Ξεναγηθείτε στις αμέτρητες φυτείες μπαχαρικών στο Μάταλε 

● Περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Σρι Λάνκα με αμέτρητα είδη πουλιών και 

πανέμορφα ελάφια στο Γιάλα. 

 

Πληροφορίες Προορισμού: 

 Πρωτεύουσα: Κολόμπο 

 Γλώσσα: Σιναλεζικά και Ταμίλ 

 Ζώνη Ώρας: +2:30 

 Νόμισμα: Ρούπια της Σρι Λάνκα 

 Διάρκεια πτήσεις: περίπου 11 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 
 

 

 

 

 

 

           

 

 



 

 

Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες 

 

 Μετακινήσεις: Οι πόλεις ειναι αρκετά μικρές για να τις περπατήσετε. Έχετε πάντα τη 

δυνατότητα να επιβιβαστείτε σε ταξί ή σε τρίκυκλο ταξί που θα συναντήσετε κυριολεκτικά 

σε κάθε γωνία. Για τη μετακίνησή σας από πόλη σε πόλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τα λεωφορεία ή τα τρένα. 

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στη πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγες Ρούπιες 

από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε 

παντού και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα. 

 Επικοινωνία: Καλό θα ήταν, με την άφιξη σας στη Σρι Λάνκα, να προμηθευτείτε μια sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως και οι 

καφετέριες και τα εστιατόρια. 
 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

Δραστηριότητες:   
 

 

1) Παίξτε με τους ελέφαντες 

Η Σρι Λάνκα διαθέτει Ορφανοτροφείο 

Ελεφάντων και φιλοξενεί πάνω από 40 

ελέφαντες, πολλοί εκ των οποίων είναι μωρά. 

Ιδρύθηκε για να παράσχει σπίτι για τους 

εγκαταλελειμμένους ή τραυματισμένους 

ελέφαντες. Μια από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες 

που μπορείτε να αποκτήσετε σε αυτή τη χώρα 

είναι να τους παρακολουθήσετε καθώς παίζουν 

στον ποταμό ή προσπαθούν να ξεφύγουν από 

τα χέρια αυτών που τα φροντίζουν. 

 

 



 

 

2) Ανεβείτε σε αερόστατο 

Θαυμάστε τις ομορφιές της Σρι Λάνκα από την 

καλύτερη θέση: από ψηλά! Αναμφίβολα μια 

συγκλονιστική εμπειρία για να 

παρακολουθήσετε τα πανέμορφα τοπία μέσα 

από ένα αερόστατο που “επιπλέει” ανάμεσα στα 

σύννεφα. Είτε είστε διακοπές με παρέα, είτε με το 

έτερον ήμισυ αξίζει αυτή η εκδρομή για να 

βιώσετε κάτι τόσο μεγαλοπρεπές. 

 

 

3) Εξερευνήστε την άγρια ζωή 

Η Σρι Λάνκα φιλεξενεί πολλά είδη ζώων, όπως 

ασιατικοί ελέφαντες, λεοπαρδάλεις και 

κροκόδειλοι, και διαθέτει πολλά σαφάρι τα 

οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για να 

γνωρίσετε από κοντά αυτά τα ιδιαίτερα ζώα. 

Στο νησί βρίσκονται μερικά από τα καλύτερα 

εθνικά πάρκα, όπως το Εθνικό Πάρκο Γιάλα, 

όπου θα δείτε λεοπαρδάλεις. 

 

 

 

4) Επιβιβαστείτε σε ένα τρένο 

Ετοιμαστείτε για μερικές από τις πιο όμορφες 

διαδρομές με τρένο. Χαρακτηριστική στη Σρι 

Λάνκα είναι η διαδρομή προς τη περιοχή Ella. 

Τα τοπία που διασχίζει ανταγωνίζονται αυτά 

του Υπερσιβηρικού Σιδηρόδρομου, καθώς 

περνάει από φυτείες τσαγιού και 

καταπράσινους λόφους που μοιάζουν λες και 

τους αγγίζουν τα βαμβακερά σύννεφα. Είναι 

μια αναζωογονητική εμπειρία και ένα από τα 

πράγματα που θα κάνουν το ταξίδι σας στη Σρι 

Λάνκα μοναδικό. 

 

5) Φέρτε ένα κομμάτι της Σρι Λάνκα μαζί σας 

 

Το νησί αυτό διαθέτει άφθονές επιλογές για να 

πάτε για ψώνια, από μεγάλα εμπορικά κέντρα 

μέχρι υπαίθριες αγορές. Μαζί σας αξίζει να 

φέρετε πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, 

χειροποίητους ελέφαντες, μάσκες που 

απεικονίζουν τους τοπικούς θρύλους, 

χειροποίητα κουτιά κοσμημάτων, ξύλινα 

αντικείμενα και αναμνηστικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 
 Squid Curry 

 

Ένα πιάτο για το οποίο κόβουν σε μικρές 

μπουκιές το καλαμάκι και το μαγειρεύουν με 

πιπεριές, κρεμμύδι, σάλτσα ντομάτας και 

μπαχαρικά. Στη Σρι Λάνκα το καλαμάρι συχνά 

το αποκαλούν σουπιά οπότε μην ξαφνιαστείτε 

όταν το δείτε στον κατάλογο. 

 

 

      

 
 Hoppers 

 

Αυτές οι τραγανές “τιγανίτες” φτιάχνονται από 

γάλα καρύδας και αλεύρι ρυζιού. Μπορείτε να 

τις φάτε για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδυνό. 

Παραδοσιακά, μαγειρεύονται με ένα αυγό στη 

μέση. Προσθέτετε τα μπαχαρικά της αρεσκείας 

σας και  είναι έτοιμα! 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η νυχτερινή ζωή αυτής της χώρας 

περιλαμβάνει τα πάντα. Από μπαρ και 

εστιατόρια στις παραλίες, μέχρι κλαμπ και 

καζίνο στη πόλη και τα μεγάλα ξενοδοχεία, θα 

τα βρείτε όλα εδώ. 

 

 

 

 

 

 Εξερεύνηση τις παραλίες 

 

Η Σρι Λάνκα είναι γνωστή για τις ονειρικές 

παραλίες της. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο 

έρχονται για να τις απολαύσουν.  

Απορροφήστε όσο περισσότερο ήλιο 

μπορείτε πίνοντας ένα παγωμένο κοκτέιλ και 

απολαύστε τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

 

 
 Hikkaduwa 

 

Αυτή η παραλία υπόσχεται φυσική ομορφιά 

και χαλάρωση για το σώμα και τη ψυχή. Η 

περιοχή γύρο από τη παραλία χαρακτηρίζεται 

από πολυτελή ξενοδοχεία και νυχτερινά 

κέντρα. 

 

 

 

 
 Arugam Bay 

 

Ο κόλπος αυτός περιλαμβάνει περικές από τις 

κορυφαίες παραλίες στη Σρι Λάνκα για 

σέρφινγκ. Τα γαλάζια νερά εδώ προσφέρουν 

άφθονες ευκαιρίες για υποβρύχιες 

φωτογραφίες. Θα συναντήσετε αρκετούς 

ντόπιους που πηγαίνουν για ψάρεμα στη 

περιοχή. 

 

 

 
 Polhena 

 

Αυτή η παραλίες είναι πράγματι μια από τις 

πιο όμορφες στη Σρι Λάνκα, και ένα εξαιρετικό 

μέρος για θαλάσσια σπορ. Καθώς 

προστατεύεται από μαλακό κοραλλιογενή 

ύφαλο, δεν έχει πολλά κύματα καθιστώντας 

την κατάλληλη για κολύμπι. Μπορείτε να πάτε 

για snorkeling ή να κολυμπήσετε με τις 

χελώνες. 

 

 
 Uppuveli 

 

Αυτή η παραλία δεν έχει να σας προσφέρει 

μόνο ομορφιά. Η περιοχή είναι γεμάτη κλασικά 

καταλύματα, εστιατόρια που προσφέρουν 

τοπικά πιάτα και τους πιο φιλόξενους 

κατοίκους που θα σας κάνουν να νιώσετε 

μέρος των εορτασμών τους. 


