21 daagse rondreis

Sri Lanka
“De Highlights”

Sri Lanka, de parel uit de Indische oceaan, biedt de reiziger een unieke ervaring door zijn
uitbundige natuur, schitterende stranden, verlaten koningssteden, heerlijk eten en gastvrije
bewoners. Deze reis laat u de hoogtepunten zien van één van de mooiste eilanden op aarde.
U gaat luipaarden spotten, kuddes olifanten zien, genieten op de mooiste stranden,
schitterende tempels bekijken, verlaten steden bezoeken, walvissen kijken maar vooral: Heel veel genieten!

Dag 1:
Vliegreis Amsterdam/Düsseldorf - Colombo
U vliegt met één van de beste vliegtuigmaatschappijen ter wereld van
Amsterdam/Düsseldorf naar Dubai/Abu Dhabi. Na een korte relaxte
stop op een luxueus vliegveld vliegt u in een paar uurtjes door naar de
hoofdstad van Sri Lanka, Colombo.

Dag 2:
Negombo beach
Op het internationale vliegveld van Colombo wordt u opgewacht door
onze ervaren Engels sprekende chauffeur. Hij brengt u naar uw hotel
in Negombo. Hier kunt u lekker tot rust komen aan het mooie strand
of het schitterende zwembad.

Dag 3 en 4:
Anuradhapura & Wilpattu National Park (optioneel)
U rijdt naar Anuradhapura, in een rustig gedeelte van de stad heeft u
twee overnachtingen.
U gaat in Anuradhapura de oude koningsstad bezoeken en imposante
tempels, stupa’s en oude gebouwen bezoeken. Tevens ziet u één van
de oudste bomen van het eiland, de Heilige Bo boom. Dit is een stek
van de boom waar Lord Boeddha nirwana (verlichting) onder heeft
bereikt.
Optioneel kunt u nog op Jeepsafari in Wilpattu National Park. Hier
heeft u kans om olifanten, luipaarden, herten en roofvogels te zien.
De foto’s van luipaarden op onze site zijn allemaal gemaakt in
Wilpattu.

Dag 5,6,7 en 8:
Sigiriya & Dambulla
Op het programma staat nu de culturele driehoek van Sri Lanka.
Vanuit uw hotel gaat u een paar van de culturele hoogtepunten van
Sri Lanka zien. De eerste is de Leeuwenrots van Sigiriya.
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Vervolg dag 5,6,7 en 8:
Sigiriya & Dambulla
De Leeuwenrots is vernoemd naar de uitgehouwen leeuwenkop en
leeuwenpoten bij de ingang halverwege de rots op het
Leeuwenplateau. De leeuwenkop is inmiddels afgebroken maar de
poten zijn nog te zien. Restanten van een paleis, de bijgebouwen, de
baden en de tuinen zijn hier nog duidelijk zichtbaar.
Naast de Leeuwenrots staan ook de grotten van Dambulla op uw
programma. Dambulla staat vooral bekend om de gouden tempel met
een enorm gouden Boeddha beeld. Deze tempel is in een grot, de
meeste beelden en schilderingen in de tempel zijn van Boeddha, maar
er zijn ook beelden van de Hindoe goden Vishnu en Ganesha.
De koningsstad Polonaruwa staat ook op uw reisplanning. En dit is
niet zonder reden: In Polonaruwa zijn de mooiste voorbeelden van
Boeddhistische kunst te vinden. Schitterende wachterstenen met
maanstenen voor eeuwenoude tempels. Boeddhabeelden en ander
bouwwerken die getuigen van enorm vakmanschap.
Naast al deze mooie culturele hoogtepunten bezoekt u ook het
Minneriya NP. Dit park is met name bekend voor zijn kuddes wilde
olifanten. Daarnaast kunt u hier ook diverse andere dieren en vogels
zien.

Dag 9 en 10:
Kandy
Kandy is de belangrijke stad voor Boeddhisten in Sri Lanka, hier staat
namelijk de schitterende Tempel van de Tand. In deze tempel, verpakt
in 7 gouden kisten die precies in elkaar passen, wordt een tand van
Boeddha bewaard. Één maal per jaar tijdens een 10 daagse processie
(Perahera) wordt de heilige Tand op schitterend uitgedoste olifanten
door de stad gedragen. In 2015 is de Perahera van 17 t/m 30 augustus
(dit kan nog wijzigen).
U bezoekt de beroemde Botanische Tuinen van Kandy. Daarnaast
bezoekt u ook ’s avonds een Culturele show, brengt u een bezoek aan
een houtsnij markt en het edelstenen museum. Een mooi programma
in deze nieuwe koningsstad.
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Dag 11 en 12:
Nuwara Eliya, Ella en Horton Plains
Even afkoelen van de tropische warmte, u gaat nu de bergen in. Via
Nuwara Eliya met zijn mooie postkantoor en Grand Hotel gaat u naar
Ella, bekend van de mooie watervallen.
Op de planning staat een wandeling over Horton Plains, dit is een
hoogvlakte in Sri Lanka. Via wegen door dennenbossen (in de tropen!)
komt u uiteindelijk op de Plains. Hier kunt u wandelen naar diverse
watervallen en uitzichtpunten.

Dag 13 en 14:
Yala National Park
U gaat nu weer de bergen uit en rijdt naar Yala, het bekendste
national park van Sri Lanka.
U gaat hier een ochtendsafari doen waarbij u de kans heeft om
luipaarden, olifanten, herten, en andere dieren te spotten. Onderzoek
heeft uitgewezen dat Yala de hoogste concentratie luipaarden per
vierkante kilometer heeft. Hierdoor is het één van de beste plekken
op aarde om deze magnifieke dieren te spotten. Het soort luipaard in
Yala is ook bijzonder, het is namelijk een ondersoort die alleen op Sri
Lanka voorkomt.

Dag 15 en 16:
Udawalawe National Park
Udawalawe National Park is een waterpark, hier zijn meertjes,
moerasland, beekjes en riviertjes. Zoveel water trekt dieren aan en het
zijn met name de olifanten (met jongen) die hier naar toe trekken. Ze
kunnen hier baden, drinken en verse waterplanten eten.
Naast de olifanten is er een enorme variatie aan watervogels,
roofvogels, varanen en krokodillen. Udawalawe is één van de beste
plekken om vogels te spotten.
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Dag 17 en 18:
Tangalle beach
Terug naar de kust. U gaat hier lekker relaxen, geniet van de zee, de
zon en het strand. ’s Avonds kunt u lekker eten in het restaurant. Als u
geluk heeft kunt u ook ’s avonds grote zeeschildpadden aan land zien
gaan om eieren te leggen. U bezoekt ook één van de schildpad
opvangcentra om deze dieren van dichtbij te mogen bekijken.

Dag 19 en 20:
Mirissa en Galle
Een unieke ervaring: Blauwe Vinvis spotten! Vandaag gaat u met Raja
& the Whales de zee op. Raja heeft enorm veel ervaring om deze
enorme dieren te vinden, de kans dat u ze ziet is daarom echt groot.
Tevens kunt u ook nog dolfijnen en vliegende vissen zien. U vertrekt
vanaf de haven van Mirissa.
In Galle kunt u het oude Nederlandse Fort met de Nederlandse kerk
bezoeken. Lekker over de muren van het fort lopen en gezellige
winkeltjes bezoeken. U kunt zich ook in het tumult van de nieuwe
stad begeven en de (specerij)markten bezoeken. Of wellicht een
cocktail drinken op het strand van Unawatuna.

Dag 21:
Vliegreis Colombo - Amsterdam/Düsseldorf
U wordt door onze chauffeur teruggebracht naar het vliegveld. Via
Dubai/Abu Dhabi vliegt u naar Amsterdam/Düsseldorf, nagenietend
van de mooie herinneringen aan deze schitterende reis!

Informatie:
21 daagse rondreis “Highlights”
Deze reis is inclusief de vlucht van Amsterdam/Düsseldorf naar
Colombo.
De rondreis op Sri Lanka is per auto met privé chauffeur. De chauffeur
spreekt Engels en is tevens u gids/reisleider.
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Vervolg informatie:
21 daagse rondreis “Highlights”
De kosten van de chauffeur (eten/overnachtingen etc.) en van de auto
(brandstof/verzekeringen etc.) zitten in de reissom.
De overnachtingen zijn gebaseerd op Bed & Breakfast. Lunch en diner
zijn niet inclusief. In Sri Lanka heeft u al een lunch met een drankje
voor € 7,50 en goed diner zit rond de € 15,00. Uiteraard kan het ook
een stuk goedkoper (lokale restaurants) of duurder (de luxere hotels
en resorts). Onze chauffeur kan u hierin adviseren.
De tickets voor de parken en bezienswaardigheden zijn ook in de
reissom inbegrepen, met uitzondering van optionele safari’s en
bezienswaardigheden.

Prijzen:
Neem contact met ons op voor de meest scherpe & actuele prijs.
Inclusief: Retour ticket, privéauto met chauffeur, alle
overnachtingen met ontbijt en alle vermelde excursies en safari’s.
Voor 24 december en 31 december gelden toeslagen. Standaard
eenmalige reserveringskosten: € 35,--
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