Nature’s Delight

Route: Vliegveld/Hunas Falls
Hunas Falls

Reistijd: 4 uur en 30 minuten Hotel: Jetwing

Highlights: Bezoek Pinnawela Olifanten Weeshuis & een geniet van schilderachtige
rit
Op het vliegveld zal u begroet worden door uw chauffeur/gids die u naar de bossen
van Hunas Falls zal brengen. Onderweg zal u een bezoek brengen aan Pinnawela
Olifantenweeshuis, wat een huis biedt aan vele verlaten en gewonde olifanten. Hier
kunt u ze gevoed en gewassen zien worden. Na de lunch gaat u verder met een
schilderachtige rit naar Hunas Falls. Spendeer een ontspannende avond zodat u
uitgerust bent voor de volgende, spannende dag.
Route: Hunas Falls
Falls

Tocht: Halve dag wandelen

Hotel: Jetwing Hunas

Highlights: Simpson‟s Bostocht
Sta vroeg op en waag u in de dieptes van de bossen terwijl u het Simpson‟s spoor
volgt, een voormalige planter in deze regio. Deze halve dag trektocht neemt u mee
door de theeplantages en open weilanden, naar Simpson‟s bos, een driehoekig
gevormd bos pad, wat lijkt op een galerie bos. Gedurende uw tocht, kijk uit naar de
verschillende vogels zoals de honing vogels, vliegenvangers en de zonvogels.
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Route: Hunas Falls/Kandy/ Hunas Falls
Falls

Reistijd: 2 uur

Hotel: Jetwing Hunas

Highlights: Ontdek Kandy en bezoek de Tempel van de Gouden Tand en breng een
bezoek aan de Koninklijke Botanische tuinen van Peredeniya.
Vandaag zult u de stad Kandy ontdekken, omgeven door groen en de geweldige
Mahaweli Rivier. Kandy staat ook wel bekend als het centrum van Boeddhisme. In
eigen tijd, maak uzelf bekend met de stad en breng uw respect aan de tempel waar
de heilige tand van Boeddha is gevestigd en neem een begeleide wandeling door de
Koninklijke Botanische Tuinen van Peredeniya als introductie in de tropische flora
van het eiland.
Route: Hunas Falls/Nuwara Eliya
St. Andrews

Reistijd: 3 uur en 30 minuten

Hotel: Jetwing

Highlights: Breng een bezoek aan theeplantages en een thee fabriek en ontdek de
stad Nuwara Eliya
Welkom in Nuwara Eliya, Sri Lanka‟s centrum voor thee. Onderweg zult u een
theefabriek gaan bezoeken. Tijdens de reis kunt u genieten van de eindeloze
uitzichten op de, met thee bedekte valleien en een glimp vangen van de vrouwelijke
“theeplukkers” in hun primento‟s, fuchsia‟s en cerise sari‟s. Geniet van een begeleide
wandeling door Nuwara Eliya stad, langs de 18- holes golfbaan, de „exclusief voor
koloniale leden‟ Hill Club en de in Engelse stijl gebouwde landhuizen.
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Route: Nuwara Eliya/Horton Plains/Nuwara Eliya Reistijd: 3 uur Hotel: Jetwing St.
Andrews
Highlights: Horton Plains wandeling
Om de ervaring van Sri Lanka‟s panoramische bergen compleet te maken moet u
een klein eindje buiten Nuwara Eliya gaan naar Nationaal Park „Horton Plains‟.
Neem een langzame maar gestage wandeling langs de kenmerkende Bakers
waterval. Keer terug naar Nuwara Eliya en spendeer de rest van de dag zoals u dat
wilt.
Route: Nuwara Eliya/Colombo Reistijd: 4 uur en 30 minuten Hotel: Mount Lavinia
Hotel
Highlights: Ontdek Colombo stad
Geniet van de reis langs de met thee bedekte bergen, langs de kronkelende rivieren
en rijstvelden naar de kust van Colombo. U verblijft in de buitenwijken van Mount
Lavinia. Eenmaal bij het hotel, onspan op het meest begeerde strand van Sri Lanka.
Als u tijd over heeft zal uw chauffeur/gids u introduceren aan Colombo‟s meest
interessante bezienswaardigheden zoals de levendige markten van Pettah of als
alternatief geniet van Colombo‟s winkelleven.
Route: Colombo/Vliegveld Reistijd: 1 uur
Aangezien alle goede dingen ten einde moeten komen zal uw chauffeur/gids u
comfortabel naar het vliegveld brengen zodat u op tijd bent voor uw terug vlucht.
Als alternatief kunt u ook altijd nog naar Sri Lanka‟s prachtige stranden, wat maar
een uur van Colombo vandaan ligt en hier kunt u uitgebreid genieten van de zon.
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