ØSTKYSTEN:
Trincomalee - Nilaveli - Uppuveli - Passikudha!
Ved Nilaveli Beach, Uppuveli, Trincomalee og Passikudha er nogle af Asiens bedste strande som ligger ved Sri Lankas østkyst! Milelange af de bedste sandstrande med krystalklart vand, der giver
gode muligheder for surfing, dykning, snorkling samt Deep-Sea fishing. De mange smukke bugter
og laguner samt øen Pigeon Island ud for Nilaveli, giver fantastiske muligheder for at dykke og
snorkle. Intet sted på Sri Lanka finder man så gode rev med perfekte koraler og et væld af
farvestrålende tropefisk som ved Den Bengalske Bugt, hvor store flokke af blåhvaler kan ses!

Nilaveli Beach med Pigeon Island.

Admiral Lord Nelson nævnte, Trincomalee bugten som den bedste naturlige havn i verden, da han besøgte øen i 1775 ombord på HMS Seahorse. Sri Lankas århundrede lange kolonihistorie, begyndte først med portugiserne (før 1600). Derefter
fulgte hollænderne og englænderne. Koloniperioden sluttede først ved Ceylons (Sri Lankas) selvstændighed i 1948.
I begyndelsen af det 17. århundrede forsøgte Danmark, med Admiral Ove Gjedde i spidsen, at grundlægge en handelsstation
i Trincomalee, hvilket dog mislykkedes. Fra Sri Lanka sejlede Ove Gjedde til Tamil Nadu i Sydindien, hvor han fik mere held
ved grundlæggelsen af Den Gamle Danske Koloni i Tranqubar.
Trincomalee bliver ofte nævnt som bagdøren til Kandykongernes rige, da Sri Lankas største og længste flod Mahaweli Ganga
munder ud i Koddyiar og China Bay. Vest for Trincomalee findes "The Hot Springs" i Kanniyai, hvor også det lille Vishnu hindu
tempel ligger. Legenden fortæller at hinduguden Vishnu skabte de 7 varme kilder, der hver holder forskellige varmegrader.
Selve Trincomalee by er rustik, stille og rolig, uden den travle og hektiske atmosfære som er kendetegnet for andre byer og
områder i Sri Lanka. Byen kan byde på to interessante forter; det gamle Fort Ostenburg Point med udsigt til Innere Habour
og det berømte Fort Frederic der er byens hovedattraktion. For sportsdykkere findes der under Fort Frederic gamle
inskriptioner som stadig kan læses. Ved Swami Rock med ”Lovers Lips”, der ligger indenfor fortet, falder de høje klippesider
brat i havet. Legenden fortæller, at en ung hollandsk pige, under kolonitiden, tog sit eget liv ved at kaste sig i vandet fra
klipperne, da hendes forlovede sejlede bort. Faderen til pigen rejste et mindesmærke for den datter han holdt så meget af.
Hun giftede sig i øvrigt senere - men historien – jo, den er god nok!
Langs kysten med de mange bugter og laguner findes et væld af de bedste og mest uspolerede strande i Asien.
Trincomalee er et paradis for alt muligt vandsport, dykning, snorkling, surfing samt Deep Sea-fishing! Kun et par hundrede
meter ud for Nilaveli Beach findes den lille ø Pigeon Island der er velkendt for sit krystal klare vand, fine koraler og et væld af
farvestrålende tropefisk. Øen kan nemt nås, på få minutter, med båd fra Nilaveli Beach. Også Rock point, tæt ved
Trincomalee, er eftertragtet af sportsdykkere, med sine mange skibsvrag, bl.a. en portugisiske Galleon, der ligger på havets
bund ved en af de mange små øer ved navn Elephant Point.

Sportsdykning ved Nilaveli.

Swami Rock med ”Lovers Lips”.

Coraler ved Pigeon Island.

Hval ved Trincomalee.

VEJRET: Trincomalee ligger i Sri Lankas tørre zone, med mindre nedbør og flere solskinsdage end vestkysten. Den bedste tid
er fra sidst i januar til midten af oktober. Fra oktober til sidst i januar skal der påregnes mere nedbør og flere regnvejrsdage.

Uppuveli.

Safari i Wasgamuwa.

Hot Spring.

Strand ved østkysten.

1. DAG: ANKOMST NEGOMBO:
I Katunayke, Sri Lankas internationale lufthavn, bliver De mødt af Deres lokale engelsktalende guide, der yder Dem airport
services, hjælper Dem med indrejseformaliteterne, valuta veksling m.v.
Turen første dag går til Negombo stranden (20. min. fra lufthavnen), hvis De ønsker at slappe af med en overnatning på et af
hotellerne ved Det Indiske Ocean, inden turen til Trincomalee begynder tidlig næste dag.

Nilaveli Beach.

Trincomalee: Swami Rock.

Trincomalle: Gademarked.

Snorkling ved østkysten.

2. DAG: NEGOMBO/TRINCOMALEE:
Turen til Trincomalee foregår nord om Kandy (ad diagonalvejen; Main Road A6) via Kurunegala og Habarana. Ankomst til
Deres hotel ved Den Bengalske Kyst over middag. Ønsker De at køre direkte mod Trincomalee fra Negombo skal De påregne
ca. 6-8 timers kørsel for De 220 km.

Delfiner ved østkysten.

Skildpadde ved Passikudha.

Strand ved Passikudha.

SIDSTE DAG I TRINCOMALEE/NEGOMBO:
Antallet af dage ved stranden i Trincomalee kan varieres efter Deres ønske, og De kan bestille netop det antal overnatninger
som De ønsker. Tidlig morgen køres fra Trincomalee til Negombo, af samme rute som turens første dag, hvor turen ender.
RUNDREJSE I FORBINDELSE MED TRINCOMALEE TOUR:
Alle Sri Lanka Rejsers Individuelle Klasiske rundrejser kan benyttes sammen med ophold i Trincomalee. For Kandy Tour og
Hill Country Tours vedkommende fortsættes fra Trincomalee til Kandy. For Cultural Triangel, The Best of Sri Lanka samt
Giritale Tours vedkommende fortsættes (eller afbrydes) turen fra Negombo eller Giritale til Trincomalee.
TOURSPECIFIKATION:
Trincomalee Tour er inkl. halvpension (morgenmad og diner), transport til/fra lufthavn, airportservice, lokal engelsktalende
guide-driver. Alle sights der gøres under kørsel til/fra Trincomalee er for den rejsendes egen regning, dog ikke hvis en af Sri
Lanka Rejsers rundrejse indgår i arrangementet, hvor de normale betingelser for rundrejse gælder.
NORMALT BENYTTEDE HOTELLER TIL TRINCOMALEE TOUR:
Negombo: Hotel Camelot***. Trincomalee: Nilaveli Beach Hotel****. Pigeon Island Resort***/*. Uppuveli: Blue
Oceanic****. Passikudha: Malu Malu****/*. Se mere under "Hoteller på Østkysten".

SRI LANKA REJSER-DK (Grand Tours): Eneste rejsebureau med 27 års erfaring til Sri Lanka.
Medlem af Rejsegarantifonden siden 1990 - Reg. nr. 599.
Telefon: 2452 2012 - E-mail: srilankatours@srilankarejser.dk

