14 daagse rondreis

Sri Lanka
“Safari & meer”

Sri Lanka is een tropisch eiland op een unieke locatie in de wereld. De natuur is zo overweldigend dat het
eiland in de oudheid de mooiste namen kreeg, zoals Lankadweepa "schitterend eiland".
Er zijn vele mooie Nationale Parken waar u de meest uiteenlopende dieren in hun eigen omgeving kunt zien.
De enorme variatie aan landschap (savanne, regenwoud, hoogvlaktes, kusten en meren) zorgen voor een
overweldigende flora en fauna. 16% van de fauna en 23% van de bloeiende planten zijn endemisch, dit
behoort tot het hoogste niveau in de hele wereld. En dat op een eiland wat net zo groot is als de Benelux!
U gaat een onvergetelijke reis maken, heel veel zien en 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:
Waduwa
Op het internationale vliegveld van Colombo wordt u opgewacht door
onze ervaren Engels sprekende chauffeur. Hij brengt u naar een
heerlijk hotel in Waduwa. Hier kunt u lekker tot rust komen bij het
schitterende grote zwembad, naar het mooie strand gaan of heerlijk
genieten van de uitgebreide faciliteiten van dit mooie hotel.

Dag 3 en 4:
Galle & Mirissa
Er zit een Nederlands tintje aan de het stadje Galle waar u vandaag
naar toe gaat. In Galle kunt u veel van de Nederlandse koloniale tijd in
Sri Lanka zien. Zo kunt u hier het Nederlandse fort en de Nederlandse
kerk bezoeken.
U verblijft vlak bij Galle aan het strand. Uw hotel word enorm hoog
aangeschreven door zijn ligging, eten, service en faciliteiten. Hier kan
u lekker van gaan genieten, of u gaat nog even Galle bezoeken. De
keuze is aan u.
De volgende ochtend gaat u een walvistocht maken met Raja & the
Whales. Raja is een expert in het (verantwoord) zoeken en vinden van
het grootste dier dat ooit op aarde heeft geleefd, de Blauwe Vinvis.
Deze tocht is echt een unieke ervaring. Na terugkomst is de middag
vrij te besteden.

Dag 5 en 6
Tangalle Beach
Vanaf de grote weg gaat u via kleine (zand)paadjes naar de kust bij
Tangalle. Aan het schitterende strand staan, onder de palmbomen,
mooie chalets. Dit is uw verblijf, een oase van rust op een unieke
locatie.
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Vervolg dag 5 en 6:
Tangalle Beach
Van januari tot juli kunt u grote zeeschildpadden aan land zien komen
om eieren te leggen. Dit is een unieke belevenis. Maar ook buiten het
seizoen kunt u de verschillende (belangrijke) projecten bezoeken
waar verteld wordt over deze unieke dieren en waar u de
schildpadden ook kunt zien.

Dag 7 en 8:
Yala
Na het ontbijt vertrekt u naar Yala, het bekendste National Park van
Sri Lanka. U verblijft hier in een mooi resort. Dit resort is heerlijk
rustig gelegen net buiten Tissamaharama.
U kunt hier een ochtend of een middagsafari doen waarbij u de kans
heeft om luipaarden, olifanten, herten en andere dieren te zien.
Onderzoek heeft uitgewezen dat Yala de hoogste concentratie
luipaarden per vierkante kilometer heeft. Hierdoor is het een 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 9 en 10:
Udawalawe
Udawalawe National Park is een waterpark, hier zijn meertjes,
moerasland, beekjes en riviertjes. Zoveel water trekt dieren aan het
zijn met name de olifanten die hier naartoe 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 een van de beste
plekken om vogels te spotten.
U verblijft in een mooi en rustig gelegen resort. Naast het maken van
een safari in dit mooie park kunt u ook een bezoekje brengen aan het
Elephant Transit Home, hier worden weesolifantjes opgevangen en
weer uitgezet in de vrije natuur.
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Dag 11 & 12:
Sinharaja Rainforest Reserve
Het laatste ongerepte regenwoud van Sri Lanka is het schitterende
Sinharaja Forest Reserve. Het is een echt oerbos. Bijzondere soorten
die u kunt zien in dit oerbos is de witbaard langoer, een zeldzame
apensoort en de Rhino Horned Lizard.
Sporen van luipaarden verraden hun aanwezigheid, maar u heeft veel
geluk nodig om ze te zien. Het Sambar hert (Muntjak) of blaffend hert
is hier ook te zien. Een zeer zeldzame vogel die u hier kunt zien is de
Blue Magpie, een mooie felgekleurde blauwe ekster.
U heeft een rustig en afgelegen hotel dat vlak bij het park ligt. Hier
kunt u genieten van de mooie omgeving en de faciliteiten van het
hotel.

Dag 13:
Wadduwa
We gaan we terug naar. U verblijft weer in een heerlijk hotel bij het
strand. U kunt hier heerlijk genieten van het zwembad, misschien nog
wat laatste souvenirs kopen en lekker relaxen.

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 “Safari & 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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