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Southern Riviera 

 

Route: Vliegveld/ buitenwijken van Colombo    Reistijd: 45 minuten   Hotel: The 
Wallawwa 
 
Op het vliegveld zal u begroet worden door uw chauffeur/gids die u naar de stille 
stad van Kotugoda zal brengen waar uw boetiek hotel „de Wallawwa‟ gevestigd is. 
Geniet van uw verblijf bij dit gerenoveerde huis wat eens het huis was van een 
lokaal dorpshoofd.  

Route: Buitenwijken van Colombo/ Culturele driehoek    Reistijd: 4 uur en 30 
minuten   Hotel: Ulagalla Resort 
 
Highlights: Eeuwenoude stad, Anuradhapura 
 
U vertrekt vanaf Colombo om de binnenlandse bezienswaardigheden van Sri Lanka 
te ervaren. Geniet van een lunch bij een lokaal restaurant op de route.  

Arriveer bij het boetiek hotel Ulagalla Walawwa Resort, dat zich midden in een dorp 
in de buurt van het eeuwenoude Anuradhapura bevindt en rust tussen het 
landschap van het Ulagalla Wewa en Ulagalla Lake. 

Wanneer u zich heeft opgefrist kunt u een korte avondtoer door de oude stad 
nemen om kennis te maken met het turbulente verleden van Ceylon. 
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Route: Culturele Triangel /Heuvels van Pussellawa    Reistijd: 4 uur   Hotel: Lavender 
House  
 
Highlights: Beklim de Sigiriya Rock Fortress & Bezoek een thee plantage  
 
Vertrek richting Pussellawa, een gebied waar veel thee groeit. Onderweg naar 
Pussellawa, beklimt u de Rock Fortress van Sigiriya – een 5de eeuws “Fortress in the 
Sky”. Tijdens de rit kunt u genieten van de eindeloze uitzichten van de, met thee 
bedekte valleien en de verhelderende flits van vrouwelijke “ theeplukkers” in hun 
primento‟s, fuchsia‟s en cerise sari‟s.  

Route: Heuvels van Pussellawa/Yala Reistijd: 8 uur Hotel: Luxury Camping in Yala 
National Park 
 
Highlights: Luipaard Safari  
 
Van de heuvels van Pussellawa gaat u naar de jungles van Yala. Yala Nationaal Park 
staat bekend om haar luipaarden en heeft het dichtst bezette gebied met luipaarden 
in de wereld. De lippenbeer en de Aziatische olifant, die ook onderdeel zijn van de 
grote vijf van Sri Lanka, kunnen daar ook gespot worden. Met een beetje geluk kunt 
u al deze dieren zien tijdens een avond jeep safari vergezeld door een natuurgids. 

Uw nacht verblijf bij de exclusieve luxueuze camping is opgezet tussen de wilde 
dieren van Yala National Park en biedt een All Inclusive service aan.  
 

 

 

 

 



 
 

www.jetwingtravels.com  inquiries@jetwingtravels.com 
 

 

Route: Yala/Galle      Reistijd: 5 uur        Hotel: Kahanda Kanda 
 
Highlights: Luipaard Safari  
 
Voordat het licht wordt, staat u op om een luipaard safari te nemen met een 
superieur FWD Jeep. Na het ontbijt vertrekt u naar Galle en wij raden u aan om te 
genieten van een lunch op de zachte zanden van Tangalle bij het Amanwella resort. 

Route: Galle              Reistijd: 1 uur en 30 minuten           Hotel: Kahanda Kanda 
 
Highlights: UNSECO World Heritage Dutch Fort 
 
Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar Sri Lanka, op 45 minuten rijden afstand is 
het stads centrum van Galle dat bekend staat om haar fort dat eerst was gebouwd 
door de Portugezen en daarna vernietigd was nadat de Nederlanders de stad 
overwonnen hadden. Daarna bouwden ze een eigen Fort. Wandel over de gesteende 
paden om de verhalen te horen over het koloniale tijdperk.  

Route: Galle/Bentota Reistijd: 3 uur Hotel: Saman Villas 
 
Neem een korte rit naar de stranden van het boetiek hotel „Saman Villa‟s‟. Spendeer 
een idyllische middag met uitzicht over de golven die over de met de zon bedekte 
zanden strijken. U zult erachter komen dat de kust van Saman Villa aardig afgelegen 
ligt en u daardoor voorziet van privacy.   

Route: Bentota Hotel: Saman Villas 
 
Spendeer uw tijd zoals u wilt, of u zich nou overgeeft aan de spa en wellness 
programma‟s of betoverd wordt door de Indische Oceaan en de zachte zanden van 
Saman Villa. 

Route: Bentota Hotel: Saman Villas 
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Highlights: Tot rust komen op het strand 
 
Het is gewoon geweldig om in een plaats te zijn waar de tijd stil staat en uw 
nachten eindeloos zijn. 

Route: Bentota/Vliegveld                Reistijd: 1 uur               Lucht transport: 30 
minuten  
 
Omdat alle goede dingen ten einde moeten komen, zal uw chauffeur/gids u 
comfortabel naar de lucht taxi of het helikopter land punt brengen. Geniet 
vervolgens van het paradijselijke eiland in vogelvlucht wanneer u naar het 
internationale vliegveld wordt gebracht voor uw vlucht terug. 


