14 daagse rondreis

Sri Lanka
“Cultuur & meer”

Sri Lanka is al duizenden jaren een trekpleister voor handelaren, ontdekkingsreizigers en Boeddhistische
monniken. Door het klimaat, de edelstenen en de unieke flora en fauna ontstonden er in de 3e eeuw voor Chr.
grote beschavingen rondom de eeuwenoude steden Anuradhapura en Polonnaruwa. Schitterende
tempels, beelden en andere bouwwerken uit die tijd zijn nog steeds te bezichtigen. Daarnaast kunt u
ook de koloniale forten en andere gebouwen uit de koloniale tijd bezoeken. Deze reis combineert cultuur met
safari’s, ongerepte stranden en palmplantages waarbij voorop staat: 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 een goed
hotel aan het strand van 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, hier heeft u een overnachting in een rustig
gedeelte van de stad.
U gaat in Anuradhapura de oude koningsstad bekijken en imposante
tempels, stupa’s en oude gebouwen bezoeken. Tevens ziet u één van
de oudste bomen ter wereld (2200 jaar), de Heilige Bodhi boom. Dit is
een stek van de boom waaronder Lord Boeddha het Nirwana
(verlichting) 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 en 6
Sigiriya & Dambulla
Op het programma staat nu de culturele driehoek van Sri Lanka. Uw
uitvalsbasis is een goed hotel vlakbij Sigiriya. Vanuit het 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 en 6:
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.

Dag 7,8 en 9:
Giritale
De volgende stop van deze mooie reis is de plaats Giritale. Vanuit het
hotel heeft u een mooi uitzicht op de omgeving.
Vanaf het hotel gaan we naar de koningsstad Polonaruwa. 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 groepen met
wilde olifanten. Daarnaast kunt u hier ook diverse andere dieren en
vogels zien.

Dag 10 en 11:
Kuchchavelli Beach
Twee dagen relaxen op een schitterende locatie: De stranden
Kuchchavelli. Hier kunt u heerlijk tot rust komen, luisteren naar de
Indische oceaan en geniet van lokale gerechten.
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Dag 12:
Puttalam
U stopt vlak bij Puttalam bij een bijzonder hotel midden in een
palmplantage ligt. U kunt hier ’s avonds een lekkere barbecue aan het
zwembad regelen. Of een pizza uit de op hout gestookte oven.
Uiteraard kunt u naar Puttalam om de Puttalam Lagoon te bekijken.

Dag 13:
Negombo
Van Puttalam gaat u via de kustweg terug naar Negombo. Hier gaan
we weer naar een mooie hotel aan het strand. Uiteraard kunt u gaan
relaxen aan het strand, maar u zou ook naar de grote vismarkt kunnen
gaan bij het Nederlandse fort. Of gewoon langs de boulevard flaneren
om nog wat laatste souvenirs te kopen.

Dag 14:
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!
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Informatie:
14 daagse rondreis “Cultuur & meer”
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. 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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