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SRI LANKA, O DESTINO 
QUE ESTÁ NA MODA

POR Catarina Duarte

DADOS GERAIS:
Capital: Colombo
População: cerca de 22 milhões de habitantes
Religião: maioritariamente budista (70% da 
população)
Clima: tropical com duas estações distintas,  
a seca e a chuvosa. Aconselha-se visita  
entre dezembro e março
Visto: solicitar autorização prévia, online,  
através do site do governo. Custa 35 USD.
Fuso horário: +05h30 UTC

O PAÍS:
O Sri Lanka ignorado durante anos como destino  
de viagem, começa hoje a despertar a atenção  
e a curiosidade dos viajantes, que o encaram  
como um destino imperdível. 
Confesso que também eu estava um pouco reticente, 
mas depois de algum trabalho de casa, percebi que o 
antigo Reino do Ceilão é um país de contrastes com 
imenso potencial. Tem praias ao nível das melhores 
do mundo, tem templos e ruínas cheios de História, 
tem florestas e vida selvagem únicas, tem um povo 
humilde sempre disposto a ajudar. Tem boa comida 
(principalmente para os amantes de picante) e hoje 
é um país seguro para os turistas. O único senão que 
encontrei está relacionado com a deslocação entre 
os vários pontos do país, uma vez que a velocidade 
máxima permitida é de 70 quilómetros à hora.

De mochila  
às costas, lá fui eu, 
à descoberta do que 
importa conhecer.

Ruínas do Palácio Real.

A piscina do rei.

Lion’s Rock, simplesmente arrebatador.

A grande atração  
em Sigiriya é a Lion’s 
Rock, mantendo  
as patas de leão  
a meio da subida. 
Chegue cedo,  
para encarar os mais  
de 1200 degraus  
que o levam ao topo  
e antes que o calor  
se torne insuportável.

A viagem:
 A manhã começa com um pequeno- 
-almoço típico, em que o caril e o rotti 
(pão cingalês) de coco são as estrelas 
da refeição. Se é um apaixonado por 
novos sabores, este é o país ideal para 
frequentar aulas de culinária.

Com um 
pequeno-

-almoço 
destes fica 
de barriga 

cheia por 
grande parte 

do dia.

em Dambulla Visite o Golden Temple que, 
além de ser local de peregrinação há 22 
séculos, é também o complexo mais bem 
preservado do Sri Lanka. Pelo caminho, 
passe no Golden Cave Temple e veja as 
mais de 150 estátuas lá existentes, todas 
no interior de grutas.

Área onde 
é guardado 
o calçado 
dos turistas, 
enquanto 
visitam 
 o templo. 
Custa apenas  
o equivalente 
a 15 cêntimos.

Vatadage era 
uma casa 
sagrada com 
quatro entradas, 
tendo uma 
figura de pedra  
a cada uma 
delas e todas 
orientadas para 
o Buda, imagem 
que está  
no centro.
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O caminho só tem uma fila para subir  
e outra para descer, o que  
em “hora de ponta” torna a empreitada  
mais difícil. Pior se tiver vertingens…

A impressionante vista do topo da Lion’s Rock.

Muitas são as ofertas de reservas naturais.  
A possibilidade de estar lado a lado com animais selvagens  
é sensacional. Optei pelo Kaudulla Park e foi memorável. 

Kandy é cidade para se fazer a pé, apesar do constante movimento de carros e outros veículos. 
Inevitavelmente passará pelo lago artificial, nem que seja a caminho do Sri Dalada Maligawa, 
o templo onde está abrigado o dente do Buda, uma atração venerada pelos budistas. 

Embarque naquela que é considerada por muitos a viagem de comboio mais bonita do mundo. 
Sete horas separam Kandy de Ella,  aproveite E Deixe-se desluMbrar pelas paisagens únicas 
de vales e de extensas plantações de chá.

Mesmo com chuva, Kandy não perde o encanto.

O lago de Kandy.

A entrada do templo  
onde está guardado  
o dente do buda.

A forte vontade de registar o momento,  
acaba por retirar valor ao significado da cerimónia.

Ella é ponto de paragem obrigatório. Uma pequena vila com uma rua 
central, onde encontrará muitos viajantes de mochila às costas,  
a conviver num dos cafés de estilo europeu. Pare por aqui alguns dias 
e visite uma fábrica de chá – (sabia que o famoso chá do Ceilão é daqui 
oriundo?) –, suba os 300 degraus que o levam ao topo do Little Adam’s 
Peak e encante-se com a vista para a Ella Rock (esta já não tive pernas 
para subir). Refresque-se na Ravana Waterfall, apanhe o comboio a 
passar na Demodara Nine Arch Bridge e, se o orçamento permitir, durma 
no 98 Acres Resort, um boutique hotel no meio das plantações (atenção, 
que a reserva tem que ser feita com bastante antecedência).

A rua principal em Ella

No topo do Little Adam’s Peak, encantada com a Ella Rock.



A imensidão dos campos de chá.

A grandeza da Ravana Waterfall.

Aí vem ele, a toda a velocidade, 
na ponte mais famosa: 

a Demodara Nine Arch. 

Escolher a praia  
que mais se adequa  
ao seu gosto torna-se 
difícil, porque existe 
uma grande variedade 
de oferta. Eu, como 
só queria uma praia 
de areia clara, água 
sem ondas e fugir à 
confusão das massas 
turísticas, Encontrei 
EM Mirissa a escolha 
perfeita. Tive o bónus 
de ver baleias e, no 
fim do dia, de ainda 
desfrutar DE peixe e 
marisco frescos ao 
jantar, com o pé na 
areia e a baixo preço.

A praia de Mirissa é dividida em duas baías pela Parrot Rock.

Jantar com o pé na areia tem outro sabor.

Imagens que ficam… Os habitantes locais combinam a visita  
ao Forte com um mergulho na praia.

Pelas ruas  
do Forte de Galle.

Adoro ir sem 
expeCtativas e voltar 
rendida. É certo que 
ainda ficou muito por 
descobrir, mas assim 
tenho motivos para 
voltar a um país que 
tão bem me acolheu.

Siga as minhas aventuras 
em www.freemindtravel.com

A tão ansiada visita da baleia.

Não podia regressar a casa sem passar  
no Forte de Galle. Construído por 
portugueses no século XVI, tem fortes 
traços holandeses, já que foi este povo  
a fortificá-lo. É Património Mundial  
da Unesco, apresentando um contraste 
perfeito dos traços arquitetónicos antigos 
e modernos. Deambular pelas suas ruas  
é uma descoberta constante de galerias  
de arte, cafés de estilo europeu, joalharias 
de pedras preciosas e hotéis de charme. 


