Scenic Sri Lanka
Route: Vliegveld/Colombo Reistijd: 1 uur Hotel: Galle Face Hotel
Highlights: Geniet van een Colombo stadstoer.
Op het vliegveld zult u begroet worden door uw chauffeur/gids die u in de
hoofdstad Colombo zal begeleiden. Eenmaal bij uw hotel kunt u ontspannen en
bijkomen van een eventuele jetlag. Als u nog tijd over heeft zal uw gids u kennis
laten maken met de interessante sites van Colombo, zoals de levendige markten
van Pettah of als alternatief verwen u zelf met winkelen.
Route: Colombo/Sigiriya Reistijd: 4 uur en 30 minuten Hotel: Sigiriya Village
Highlights: Bezoek Pinnawela Olifantenweeshuis & beklim de Rock Fortress van
Sigiriya
Vertrek van Colombo om de binnenlandse bezienswaardigheden van Sri Lanka te
ervaren. Om te beginnen wordt u naar het Pinnawela Olifantenweeshuis gebracht,
wat een huis biedt aan verlaten en gewonde olifanten. Hier kunt u ze gevoerd en
gewassen zien worden. Na de lunch zal onze bezienswaardigheidstoer door Sri Lanka
verder gaan naar de stad Sigiriya, wat behoort tot de rijke culturele driehoek van Sri
Lanka. In de avond gaat u de Rock Fortress van Sigiriya beklimmen, een 5de eeuws
“Fortress in the Sky”.
Route: Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya
Village

Reistijd: 4 uur

Hotel: Sigiriya

Highlights: Ontdek de eeuwenoude stad Polonnaruwa & beleef een olifantensafari
Krijg meer te weten over één van de betere onderhouden ruïnes van eeuwenoud
Ceylon – de UNESCO Wereld Heritage Stad Polonnaruwa dat de middeleeuwse
hoofdstad van Sri Lanka was van de 11de tot de 13de eeuw na Chr. Op de terug weg
kunt u genieten van een avontuurlijke jeep safari in gezelschap van een natuur
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expert die u begeleidt naar Minneriya of het dichtbij zijnde Kavdullah Nationaal Park
- een groot heiligdom voor ongeveer 250 wilde olifanten, wilde Buffalo „s, gevlekte
herten, lippenberen en nog veel meer.
Route: Sigiriya/Kandy

Reistijd: 3 uur

Hotel: Amaya Hills

Highlights: Bezoek de Tempel van de Gouden Tand & wees getuige van een
culturele dans voorstelling
Vandaag arriveert u in het spirituele Kandy, omgeven door groen en de grote
Mahaweli rivier. Kandy staat ook wel bekend als het centrum voor Boeddhisme.
Wanneer u wilt, ontdek Kandy en bezoek de tempel van de Gouden Tand. Later op
de dag kunt u ook de culturele dans voorstelling bijwonen.
Route: Kandy/Nuwara Eliya
Andrews

Reistijd: 3 uur

Hotel: Jetwing St.

Highlights: Bezoek een thee plantage en fabriek & ontdek Nuwara Eliya stad.
Welkom in Nuwara Eliya, Sri Lanka‟s centrum voor thee. Onderweg naar Nuwara
Eliya brengt u een bezoek aan een theefabriek. Tijdens de rit kunt u genieten van de
eindeloze uitzichten over de, met thee bedekte valleien en een glimp van
vrouwelijke “thee plukkers” in hun primento‟s, fuchsia‟s en cerise sari‟s. Geniet van
een begeleide wandeling door Nuwara Eliya stad, loop langs de 18-holes golf baan,
de „exclusief voor koloniale leden‟ Hill Club en de in Engelse stijl ontworpen
landhuizen.
Route: Nuwara Eliya/Yala

Reistijd: 6 uur

Hotel: Chaaya Wild

Highlights: Geniet van een luipaard safari
Vanaf de heuvels van Nuwara Eliya vertrekt u naar de jungles van Yala. Eén van de
belangrijkste bezienswaardigheden van Sri Lanka is Yala Nationaal Park. Het Yala
Nationaal Park is beroemd om haar luipaarden en heeft een van de hoogst bezette
gebieden met luipaarden in de wereld. De lippenbeer en de Aziatische olifant, die
ook onderdeel zijn van Sri Lanka‟s Grote Vijf, kunnen hier ook worden gespot. Met
een beetje geluk kunt u getuige zijn van al deze dieren en kunt u ook deelnemen aan
een avond jeep safari waarbij u vergezeld wordt door een natuur gids.
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Route: Yala/Galle

Reistijd: 5 uur

Hotel: Jetwing Lighthouse

Highlights: Ontdek de Dutch Fort van Galle
Onderweg naar Galle kunt u getuige zijn van een bijzonder kenmerk – de
vissersmannen op stelten van Weligama. Eenmaal in Galle aangekomen kunt u
genieten van een ontspannende wandeling over de geplaveide stenen paden van het
Fort – een gigantisch Nederlands fort, wat ook een UNESCO Wereld Heritage Site
is.
Route: Galle/Vliegveld Reistijd: 5 uur
Omdat alle goede dingen ten einde moeten komen zal uw chauffeur u comfortabel
terug brengen naar het internationale vliegveld voor een veilige reis terug.
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