Ontdek...ervaar en geniet!

‘Sri Lanka: Parel in de Indische Oceaan’
Bestemmingen

Negombo Dambulla - Sigiriya Habarana Hiriwaduna Village - Polonnaruwa - Kandy Kitulgala Nuwara Eliya - Horton Plains - Ella -Yala Galle - Bentota

Duur reis

10 nachten / 11 dagen

Periode

Juni 2012 tot 1 april 2013

Aantal deelnemers

Vanaf 2 personen tot 18 personen

Evt. met uitbreiding Sri lanka of Malediven strandvakantie

DAG 1

Bestemming: Negombo

Reistijd: Ongeveer 30 minuten (5 km)

Bij aankomst op het vliegveld van Colombo zal onze Primeur Travel agent u begroeten en u
begeleiden naar uw chauffeur. Deze zal u naar Negombo brengen, een vissersdorpje nabij het
vliegveld.
Indien er voldoende tijd is zal uw chauffeur u rondrijden in en rondom Negombo waar u nog
Nederlandse kerken en gebouwen kunt aanschouwen, en indien gewenst kunt u zelfs een
bootreisje maken door Nederlandse kanalen. Maar u kunt ook lekker uitrusten bij uw Hotel en
genieten van het strand en de zee.
Overnachting: Hotel in Negombo

DAG 2

Bestemming: Dambulla

Reistijd: Ongeveer 4 uren (129km)

Na het ontbijt gaat u richting Dambulla en ontdekt u de beroemde Golden Rock grot tempel
welke geheel onder het UNESCO werelderfgoed valt.
Een heilige bedevaartsoord al gedurende 22 eeuwen, een grote geïsoleerde rotsmassa met haar
vijf grotten is het de grootste en best bewaarde grot-tempel complex in Sri Lanka.
De boeddhistische muurschilderingen (met een oppervlakte van 2100 vierkante meter) zijn van
bijzonder belang net als de 157 standbeelden, waaronder een 47 meterlang beeld van de
liggende Boeddha.

Bestemming: Sigiriya

Reistijd: Ongeveer 30 minuten (25 km)

Na de lunch in een lokaal restaurant vertrekt u naar Sigiriya. De leeuwen rots (UNESCO
werelderfgoed, is een bolwerk van ongekende schoonheid, stijgt 200 meter boven het jungle
struikgewas uit. De majestieuze Lion’s Paw, bewaakt schilderachtig de trap van het paleis op de
top. Bekijk de beroemde fresco's van de "hemelse maagden" van Sigiriya in de rots en de 10
meter hoge spiegelwand.
Bestemming: Habarana

Reistijd: Ongeveer 30 minuten (25 km)

Na het bezichtigen vertrekt u naar Habarana, een klein dorp met uitstekende hotel
accommodatie, een centrale locatie. Check-in in uw hotel, en de rest van de avond ter vrije
besteding.
Overnachting: Hotel in Habarana

DAG 3

Bestemming: Hiriwaduna Village

Reistijd: Ongeveer 15 Minuten (2 km)

Na het ontbijt vertrekt u naar het Hiriwadunna dorpje. Hiriwaduna is gelegen in Habarana, een
klein boerendorpje waar u de eenvoudige levensstijl en de inheemse cultuur van Sri lanka zult
ervaren. In een ossenkar maakt u een ritje door het dorp. Hierna stoppen voor de lunch en
worden getrakteerd op heerlijke lokale gerechten geserveerd op lotus bladeren door een familie
uit het dorp. U eindigt uw lokale avontuur met een catamaran boottocht op het meer.
Bestemming: Polonnaruwa

Reistijd: Ongeveer 1 uur (47 km)

Na een korte pauze gaat u verder naar een van de ruïnes van het oude Ceylon. Het UNESCO
werelderfgoed Heritage stad: Polonnaruwa, welke de hoofdstad van Sri Lanka was van de 11e
tot 13e eeuw. Een goed geplande middeleeuwse stad omringd door muren (ongeveer 5 km) met
vele ruïnes, paleizen, tempels, kloosters, beelden, paviljoens, parken, vijvers en irrigatie meren.
Polonnaruwa is bezaaid met ruïnes in een schitterende conditie aanbeden door de bevolking.
De 'Gal Vihara' die bestaat uit beelden van de liggende, staande en zittende Boeddha zijn
gesneden uit een stuk granieten muur en behoren tot de echte meesterwerken van de Sri
Lankaanse Art.

Overnachting: Hotel in Habarana

DAG 4

Bestemming: Kandy

Reistijd: Ongeveer 3 uren (92 km)

Na het ontbijt vertrekt u richting Kandy. Onderweg bezoekt u een kruidentuin. Na de lunch in
een lokaal restaurant gaat u verder naar Kandy. Bij aankomst inchecken in het Hotel, even
opfrissen en uitrusten voordat u verder gaat met uw tour in Kandy!
Kandy, een bruisende bergland stad, is nu ook een UNESCO WerelderfgoedHeritage. Het is
beroemd om zijn roze geschilderde “Tempel van de Tand”, de meest heilige religieuze relikwie,
de tand van Boeddha en het meer van Kandy gebouwd in 1807, is een aantrekkelijk middelpunt
van de stad. In de avond bezoekt u de heilige Tempel van de Tand. Daarna gaat u genieten van
de Kandy Culturele show in het Kandyan Arts & Cultural Centre. De show is voorzien van
gracieuze en ritmische dansers en drummers, afgesloten met een indrukwekkend vuurlopen
spektakel.
Overnachting: Hotel in Kandy

DAG 5

Bestemming: Kandy / Kitulgala

Reistijd: Ongeveer 2 uren (58km)

Na het ontbijt genieten we van een sightseeing tour in Kandy. Bezoek aan de Royal Botanical
Gardens en rijden door het terein van de Peradeniya University, hierna eindigt uw tour met een
bezoek aan de plaatselijk zijde fabriek en een juwelen museum.
Na afloop vertrekken naar Kitulgala, een kleine stad gelegen in een heuvel met hellingen naar
het stromende water van de rivier, de Kelani. Geniet van het spannende wild water rafting, en
hierna gaat u lunchen in een lokaal restaurant.
Bestemming: Nuwara Eliya Reistijd: Ongeveer 2 uren (53 km)
Na de lunch vertrekken we naar de mooie stad: Nuwara Eliya, gelegen in het hart van het land
van de thee, uiteraard bezoekt u onderweg een theeplantage en een theefabriek.

Ovenachting: Hotel in Nuwara Eliya

DAG 6

Bestemming: Horton Plains / Nuwara Eliya

Reistijd: Ongeveer 90 minuten (40 km)

Na een vroeg ontbijt in het hotel, vertrekt u naar Horton Plains, het hoogste plateau van het
land. Het is een van de belangrijkste nationale parken in Sri Lanka, in het bijzonder voor de
topografische variaties. Het heeft unieke vegetatie en staat bekend voor veel zeldzame en
hoogland vogels. De meest indrukwekkende fysieke kenmerken van de Horton Plains is de
helling, die 880 meter valt op de laaglanden van de zuidelijke regio van het eiland. Het bekende
uitzicht van het einde van de wereld: 'World's End', een spectaculair uitzicht.
Hierna keert u terug naar Nuwara Eliya. Na de lunch begint uw sightseeing tour door de stad.
Bezoek aan de Nuwara Eliya Town, markt, golfbaan (een van de mooiste golfbanen in Azië), de
Hill Club en rijdt u rond deze heuvel uitzicht op het meer: Lake Gregory.
Overnachting: Hotel in Nuwara Eliya

DAG 7

Bestemming: Ella

Reistijd: Ongeveer 3 uren (km)

Na het ontbijt vertrekken we met de trein naar Ella. Ella is een prachtig klein dorpje gelegen in
het gebergte van Sri Lanka, u zult genieten van het landschap tijdens uw treinreis.

Bestemming: Yala

Reistijd: Ongeveer 4 uren (135km)

Bij aankomst in Ella gaat u door naar Yala. Onderweg stopt u bij een lokaal restaurant voor de
lunch. Inchecken in het Hotel en avond ter vrije besteding.
Overnachting: Hotel in Yala

DAG 8

Bestemming: Yala / Galle

Reistijd: Ongeveer 5 uren (194 km)

Na een vroeg ontbijt begint u aan een jeep safari in het Yala National Park met een prive-jeep
vergezeld met een tracker. Yala National Park een van de belangrijkste eco-toeristische
bestemmingen in Sri Lanka en staat bekend om zijn grote verscheidenheid aan wilde dieren en
met name de vele olifanten. Het is ook de thuisbasis van de gevlekte herten, sambar, wilde
buffels, beren, jakhalsen, mongoose en krokodillen. De pauw is het meest beroemde van de
vogels in dit park. Yala heeft een hoge concentratie van luipaarden, hoewel het zien van deze
nachtelijke carnivoren nog steeds een beetje geluk vereist.
Bestemming: Tangalle Reistijd: Ongeveer 45 Minuten (51 km)
Na de lunch bij een lokaal restaurant gaan wij richting Tangalle. In Galle gaat u de stad
verkennen die bekend is door zijn fort en zijn koloniale verleden.
Overnachting: Hotel in Tangalle

DAG 09

Bestemming: Walvissen en dolfijnen spotten

Reistijd: N.v.t.

Ontbijt in het hotel. Na het ontbijt vertrek naar de haven van Mirissa waar u een boottocht
maakt op zoek naar walvissen en dolfijnen (enkel tussen november en april).
Middag ter vrije besteding.
Overnachting: Hotel in Beruwala

DAG 10

Bestemming: Beruwala

Reistijd: N.v.t

Beruwala, gelegen langs een van de mooiste stranden van de Zuid-West kust van Sri Lanka.
Breng de dag door om op uw gemak te kijken naar de golven en geniet van de zonovergoten
stranden.
Overnachting: Hotel in Beruwala

DAY 11
Bestemming: Strandbestemming of vliegveld

Reistijd: Ongeveer 3 uren (96 km)

Aan alle goede momenten komt een einde, na het ontbijt zal de chauffeur u naar uw
strandbestemming brengen ofwel naar het internationale vliegveld brengen voor uw
terugvlucht of uw volgende bestemming!
Wij hopen dat u een mooie en avontuurlijke reis met ons heeft gehad en wensen u een goede
terugreis toe en graag tot ziens!

Kosten van deze reis t/m dag 11:
Stad

Hotel

Negombo
Habarana
Kandy
Nuwara Eliya
Tissamaharamaya
Tangalle
Beruwala

Sunset beach
Kassapa Lion Rock
Swiss Residence
Windsor Hotel
Chandrika
Tangalle bay
Tapro Spa

Kamer soort

Maaltijd

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

Nachten
1
2
1
2
1
1
2

Standaard kamers op basis van Half pension. Reizen tot 31 oktober 2012
Aantal personen
1 pax single room
2 pax double/twin room
3 pax gedeelde double room
4 tot 07 pax double room
8 tot 11 pax double room
12 tot 15 pax double room
16 tot 20 pax sharing double room
Single kamer toeslag
Triple korting Reduction

Tour kosten
€ 1182 per persoon
€ 746
per persoon
€ 691
per persoon
€ 670
per persoon
€ 650
per persoon
€ 635
per persoon
€ 598
per persoon
€ 241,- p.p
€ 35

Kosten extra voor transfer,bootocht walvissen/dolfijnen spotten € 75,- per persoon
Bovenstaande prijzen zijn de op dit moment geldende prijzen, bij reservering krijgt u de exacte prijzen.
incl. service-en overheidsbelastingen. Zonder voorafgaande opgave is het mogelijk dat er extra kosten
worden berekend zoals : brandstoftoeslagen en supplementen hotels

Wat is inclusief de bovenstaande prijzen:









Ontmoeting en assistentie bij aankomst & vertrek op het vliegveld
Accommodatie op basis van halfpension in de vermelde Hotels of Hotels met
vergelijkbare klasse.
Lunches onderweg in lokale restaurants of in hotels volgens programma
Vervoer
01 – 02 pax – A/C auto (Engels sprekende chauffeur)
03 – 06 pax – A/C minibus (Engels sprekende chauffeur)
07 – 10 pax – AC Tourist coaster met Engels sprekende gids
Toegangsprijzen op alle bezoeken zoals aangegeven in het programma
Bagage hulp op het vliegveld en bij alle hotels
Huur Jeep bij Nationale parken

Wat is niet inclusief?





Dranken en frisdranken in alle hotels
Tips en fooien
Persoonlijke uitgaven, telefoon, wasserij etc.
Visa kosten en vliegtickets

