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Sri Lanka’s Big Five Game 

 

Route: Vliegveld /Sinharaja               Reistijd: 4 uur            Hotel: Rainforest Edge 
 
Op het vliegveld zult u begroet worden door uw chauffeur/gids die u naar uw hotel 
zal brengen voor de komende 2 nachten- Rainforest Edge. Geniet tijdens de rit van 
de natuurlijke turquoise golven en van de steden die op uw route gepasseerd 
worden. Eenmaal bij uw milieuvriendelijke hotel aangekomen kunt u ontspannen en 
bijkomen van een eventuele jetlag voor dat u gaat beginnen aan uw exotische en 
opwindende Sri Lanka safari. 

Route: Sinharaja             Tocht: 2 uur en 30 minuten x 2 reizen       Hotel: Rainforest 
Edge 
 
Highlights: Ochtend en avond tocht - vogels spotten.  
 
Wanneer het licht de aarde raakt zult u erachter komen dat u in het midden van 
Sinharaja bent, Sri Lanka’s laatste gebied met een eersteklas tropisch regenwoud. Er 
zijn veel endemische plantensoorten en wild leven, vooral vogels. Sinharaja staat 
bekend om de Sinharaja vogelgolf waar vogels van verschillende soorten dan 
gezamenlijk wegvliegen. Geniet in de ochtend en in de avond van een privé Sri 
Lanka vogels spotten reis begeleid door een natuur gids. 

Route: Sinharaja/Galle/Mirissa        Reistijd: 4 uur en 30 minuten       Hotel: Mandara 
Resort 
 
Highlights: Ontdek de Dutch Fort of Galle.   
 
Vandaag keert u terug naar de kust van Sri Lanka. We adviseren u om een korte 
pauze te houden tijdens uw reis om de lokale wonderen van de UNESCO World 
Heritage 17de eeuws Dutch Fort te aanschouwen. In dit doolhof van geplaveide 
paden omringd door kleine stadshuizen zult u verdwalen, maar dat is ook de 
bedoeling. Daarna gaat u verder met uw reis naar de zuidelijke baai van Mirissa. 
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Route: Mirissa       Reistijd: 30 Minuten    Boot cruise: 5 uur      Hotel: Mandara 
Resort 
 
Highlights: Dolfijnen & Walvissen spotten op een boot cruise (december – april) 

Eén van Sri Lanka’s fijnste geheimen is dat van de stad van Mirissa. Het is namelijk 
één van de beste plekken in de wereld om zowel de blauwe walvis en de potvis als 
groepen dolfijnen te kunnen spotten. Dit komt omdat de continentale schijf dichter 
bij de oppervlakte is dan op welk punt dan ook in de wereld. Hierdoor is er meer 
kans om ’s werelds grootste dier in de natuur te kunnen spotten. Vertrek vroeg in de 
ochtend op uw expeditie vergezeld door een lokale natuur gids – Anoma. Vergeet 
niet om uw camera mee te nemen. Na een opwindende ervaring gaat u terug naar 
het hotel en spendeert u de rest van de middag zoals u wilt. 

Route: Mirissa/Yala     Reistijd: 4 uur        Jeep Safari: 3 uur        Hotel: Chaaya Wild 
 
Highlights: Avond Luipaard Safari 
 
Gisteren had u de kans om de blauwe walvis en de potvis te kunnen spotten, twee 
van Sri Lanka’s grote vijf. Vandaag is er een grote kans dat u de Aziatische olifant, 
de luipaard en de lippenbeer zult kunnen bewonderen. 

Uw kust rit zal u naar Yala Nationaal Park brengen, beroemd om haar luipaarden. 
Yala heeft een van de meest dicht bezette gebieden van luipaarden in de wereld. In 
de avond vertrekt u op een Sri Lanka luipaard safari vergezeld door een natuur gids. 
Met een beetje geluk zult u al deze dieren en misschien nog wel meer kunnen zien 
tijdens de safari. 

Route: Yala     Jeep Safari: 3 uur x 2 reizen    Hotel: Chaaya Wild 
 
Highlights: Ochtend en avond luipaard safari  
 
Vertrek op een ochtend en avond jeep safari vergezeld door een natuur gids om alle 
andere gebieden van het extensieve Yala Nationaal park te bezoeken. 
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Route: Yala/Udawalawe   Reistijd: 4 uur    Jeep Safari: 3 uur    Accommodatie: 
Luxury Camping 
 
Highlights: Avond Olifanten Safari 
 
Onderneem een reis naar de diepste punten van het eiland naar Udawalawe 
Nationaal Park. Uw nacht verblijf zal bij de exclusieve luxueuze camping zijn dat 
gevestigd is tussen het wilde leven en biedt een All Inclusive service aan. Om de 
stemming te bepalen gaat u op safari achterop een Sri Lankaanse olifant in de 
avond. 

Route: Udawalawa Jeep Safari: 3 uur X 2 reizen Accommodatie: Luxury Camping 
 
Highlights: Ochtend Olifanten safari, Olifanten huis bezoek en een avond olifanten 
safari. 

Geniet van uw verblijf in de jungle waar u onbeperkte tijd heeft om zowel in de 
ochtend als in de avond een safaritocht te nemen. Gedurende de dag moet u even 
langs gaan bij het olifanten doorvoer huis voor een wat intiemere ervaring met 
wees of gewonde olifanten waarmee u één van Sri Lanka’s beste safari tochten van 
het eiland afrondt.  

Route: Udawalawa/Colombo         Reistijd: 5 uur        Hotel: Taj Samudra 
 
Reis langs de rijstvelden tijdens de terugreis naar de hoofdstad Colombo voor de 
last-minute winkeltijd. Eenmaal terug bij het hotel kunt u ontspannen. Als u nog 
wat vrije tijd heeft kan uw chauffeur gids u een aantal van Colombo’s interessante 
bezienswaardigheden zoals de levendige markten van Pettah laten zien of als 
alternatief kunt u ook genieten van Colombo’s vele winkels.  
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Route: Colombo/Airport          Reistijd: 1 uur  
 

Omdat alle goede dingen ten einde moeten komen zal uw chauffeur u 

comfortabel terug brengen naar het internationale vliegveld voor een veilige 

terug reis.  

Als alternatief kunt u ook altijd nog genieten van Sri Lanka’s prachtige stranden die 
ongeveer een uur bij Colombo vandaan liggen. 
 

  


