
HOSPEDAGENS
sustentáveis

SRI LANKA



2

O Sri Lanka é um país tendência para quem busca contato com a natureza,  
reconexão e hospedagens em lugares remotos e ecolodges. 

Nesse catálogo, a SITA e a DUO trazem algumas propostas de hospedagens no 
país, recém-abertas e alinhadas a conceitos sustentáveis. 

Wild Glamping Gal Oya

W-15 Hanthana Estate

Haritha Villas & SPA

Roo Mansala  
Boutique Villas
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LOCALIZAÇÃO
De Kandy: 147 km (aprox. 3h30)
Do Triângulo Cultural: 160 Km 
(aprox. 3h45)
De Yala: 125 km (aprox. 2h20)
De Pasikudah (Leste): 95Km
(aprox. 2h)
POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Tendas que têm o conforto 
moderno, mas com aparência 
de casa de aldeia tradicional. 
Acesso ao Parque Nacional  
Gal Oya.

GASTRONOMIA
Apoio ao desenvolvimento 
sustentável do único povo 
indígena remanescente do país.

WILD GLAMPING  
GAL OYA
Oferece uma estadia ecologicamente consciente combi-
nada com sofisticação em um paraíso tropical. As tendas 
da propriedade foram concebidas de forma criativa para 
retratar a aparência de uma casa de aldeia tradicional. 
Wild Glamping Gal Oya atinge o equilíbrio certo entre o 
conforto moderno e uma experiência rústica onde você 
se sentirá mais próximo da natureza – desconectado do 
resto do mundo. O conceito acomoda 3 tendas “double”, 
4 “twin” e 3 familiares – cada uma acompanhada de um 
banheiro anexo. As tendas tem outras comodidades, como 
ar-condicionado (alimentado por energia solar), chuveiros, 
cofre no quarto e piscina de borda infinita. Acesso ao único 
parque que oferece safáris no rio, o Parque Nacional Gal 
Oya (30 min. de carro).

GAL OYA

saiba mais

• Visita o Templo Rajagala (antigo mosteiro budista) – aprox. 
1h15 de carro do Wild Glamping Gal Oya.

• Explore a comunidade Veddahs na 
área.

• Trekking para “Monkey Mountain”.

• Caminhada matinal pela fazenda  
orgânica da propriedade.

Pela primeira vez em um resort local, a 
maioria dos funcionários vem da última 
comunidade indígena “Veddha” do Sri 
Lanka. O objetivo é apoiar a comunidade 
local, bem como o crescimento sustentá-
vel da área.

EXPERIÊNCIAS

https://wildglampinggaloya.com/
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saiba mais W-15 HANTHANA 
ESTATE
É um hotel boutique perfeito para quem procura fugir da 
agitação da vida da cidade. A encantadora propriedade  
possui cachoeiras, extensas planícies e vistas deslumbrantes 
para a montanha.  
O bangalô principal possui 6 suítes temáticas individuais 
com mais 4 suítes. Os quartos foram divididos em 3 catego-
rias onde cada acomodação possui um charme único que 
combinam conforto, conveniências modernas e elegância 
em harmonia intocada. Todos os quartos têm um serviço de 
mordomo 24 horas que faz você se sentir muito bem cuidado.

LOCALIZAÇÃO
O W-15 fica a uma curta 
estrada sinuosa de 4 km  
(15 min.) de Kandy, 103 km 
(3h15) do Aeroporto, 116 km 
(4h) de Colombo e 77 km (3h) 
de Nuwara Eliya.

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Os quartos foram divididos em 
3 categorias com decoração 
única e total comodidade. Todos 
os quartos têm um serviço de 
mordomo 24h que faz você se 
sentir muito bem cuidado.

GASTRONOMIA
Acorde com um chá, um dos 
melhores do mundo, uma 
experiência típica inglesa que 
ainda se aprecia no país.
Amoço/Jantar típico do  
Sri Lanka tem base de leite 
de coco, canela e outras 
especiarias.
Opções veganas também  
estão disponíveis.

• Passeio em uma clássica land rover pelas plantações de chá.
• Visite o local de filmagem de um dos filmes do Indiana Jones.
• Experimente uma das quatro trilhas pela Hanthana Mountain 

Range.
• Desfrute de um passeio de bicicleta elétrica explorando as 

colinas.
• Veja diferentes tipos de pássaros e borboletas.
• Relaxe com uma mediação envolvente ou sessão de ioga.

EXPERIÊNCIAS

KANDY

https://w15kandy.lk/
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HARITHA  
VILLAS & SPA
É um resort contemporâneo exclusivo que se concentra 
no bem-estar, serviços personalizados, tratamentos de SPA, 
acomodações de luxo privadas entrelaçadas com experiências 
gastronômicas únicas. As vilas são idênticas, oferecendo vis-
tas sublimes da selva com piscinas de água salgada em pátios 
privativos com terraços amplos. Os designs são minimalistas, 
mas com todos os acabamentos luxuosos e indulgentes.  
Para os interessados em experiências de bem-estar, o resort  
oferece uma ampla gama de pacotes especificamente nessa 
área que variam de 3 a 14 dias.

LOCALIZAÇÃO
Está localizado a apenas 10 min. 
das praias de Hikkaduwa e a  
30 min. de carro do Forte Galle. 
Com o Aeroporto de Colombo 
está a 2h de distância. 

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Um hotel voltado ao bem-
estar, contemporâneo e 
privativo, com diversos serviços 
personalizados e excelentes 
tratamentos de SPA. São 
oferecidos pacotes especiais de 
tratamentos no SPA, inclusive.

GASTRONOMIA
Mergulhe na cozinha local e 
internacional no seu restaurante 
de luxo com vista para a piscina 
de borda infinita, saboreie 
coquetéis criativos no lounge 
ou desfrute de uma experiência 
gastronômica íntima ao redor 
do resort.

• Observação de baleias: excursão em busca dos gigantes 
do mar.

• Mergulho: explore o mundo do fundo do mar.
• Trekking na floretas Sinharaja: descubra suas maravilhas 

tropicais.
• Surf nas ondas do Sri Lanka com um professor particular.
• Mineração da pedra da lua: saiba como são extraídas.
• Madu: embarque em um cruzeiro panorâmico pelo rio Madu.
• Explore os antigos tesouros do charmoso Galle Dutch Fort.
• Aprenda o segredo de como é feito o chá branco virgem.
• Veja o Yatagala Raja Maha Viharaya, de 

2.300 anos, construído dentro e ao redor 
de enormes rochas.

• Observe o método de pesca tradicional 
da ilha.

EXPERIÊNCIAS

saiba mais

HIKKADUWA

https://www.harithavillas.com/
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ROO MANSALA 
BOUTIQUE VILLAS
Roo Mansala, em cingalês, significa “morada sedutora” e 
está localizada em Sigiriya, coração do triângulo cultural do 
Sri Lanka. É uma homenagem à arquitetura antiga do antigo 
Ceilão, oferecendo vistas fascinantes da Fortaleza Rochosa 
de Sigiriya, bem como a da Rocha Pidurangala. É uma ver-
dadeira reclusão pacífica nas planícies exuberantes e férteis 
onde os antigos reis moravam, duelavam e buscavam refúgio. 
É também ideal para os entusiastas da vida selvagem, pois 
os arredores do hotel são um refúgio para muitas espécies de 
aves endêmicas e migratórias, bem como para uma varieda-
de de borboletas e outros animais. Tem 6 quartos que estão 
equipados com comodidades, incluindo cofre, frigobar etc.

LOCALIZAÇÃO
Perfeitamente situado no 
coração do triângulo cultural 
no centro do Sri Lanka, a 
poucos passos da Fortaleza 
Rochosa de Sigiriya e do 
Pidurangalarock. Pode-se 
chegar nesses pontos por uma 
breve caminhada de 10 min. 
por estradas rurais.  

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Excelente localização, no 
coração do triângulo cultural do 
Sri Lanka. Ideal para descansar, 
mas também apreciar a vida 
selvagem.

GASTRONOMIA
Oferece refeições requintadas 
aos hóspedes com menu 
fixo de cinco pratos, além de 
opções à la carte. 

saiba mais

SIGIRIYA

• Observação de aves: a área é um refúgio para muitas aves endê-
micas e migratórias. Outros animais como veados, coelhos, e até 
elefantes selvagens completam o entorno selvagem.

• Sigiriya e Pidurangala: Sigiriya é um patrimônio mundial e um local 
de visita obrigatória. Foi construída pelo rei Kasyapa no final do  
séc. V como um testemunho de seu reinado. O palácio inferior 
contém fossos fortificados, muros e jardins aquáticos remanescentes 
do avançado sistema de irrigação do antigo Ceilão. Pidurangala é o 
primo menos conhecido de Sigiriya, oferecendo uma vista majestosa 
de 360o graus de Sigiriya e arredores. 

• Habarana e Minneriya: são os melhores lugares para avistar elefan-
tes selvagens no Sri Lanka. 

• Dambulla Cave Temple: construído no séc. II a.C. é o maior e 
mais bem preservado templo-caverna do Sri Lanka. Consiste em 5 
cavernas sob uma vasta rocha suspensa, com antigas pinturas que 
retratam imagens de Buda, monges, além de deuses. 

• Ritigala: possui ruínas monásticas de pedras, terraços circulares, 
uma ponte de pedra e restos de um lago gigante de pedra. 

EXPERIÊNCIAS

http://www.roomansala.com/


saiba mais

EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS
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Reservas e mais informações
caroline@duonetwork.com.br

brazil@sita.in

https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=local
mailto:brazil%40sita.in?subject=
mailto:caroline%40duonetwork.com.br?subject=

