RUNDREJSE: Best of Sri Lanka
SRI LANKA REJSERs klassiske rundrejser, med de mange kontraster, hvor De enten oplever storbyen Colombos hektiske og pulserende liv - eller den mere rolige by Negombo der med sin fiskerihavn og de mange kirker giver et godt indtryk, for den rejsende der første gang besøger Sri Lanka.
Den Kulturelle Trekant; Anuradhapura, Polonnaruwa, Mihintalee og den gamle kongeby Kandy omkranset af bjerge, dale, floder og søer med kaskader af vandfald samt safariparkerne med deres rige
dyreliv. De kommer rundt i Sri Lankas historie og kulturskatte samt fornemmer de portugisiske,
hollandske og engelske koloniperioder.
Højlandet med sine mange teplantager og byen Nuwara Eliya, der med sit islæt fra kolonitiden, kan
minde om en sydengelsk provinsby. De gamle kolonihoteller, hvor man genfinder ånden fra
kolonitiden. Sri Lanka, den absolutte smukkeste ø i Det Indiske Ocean, har alt hvad man måtte
ønske sig, af en uforglemmelig ferieoplevelse!
1. DAG: ANKOMST/COLOMBO ELLER NEGOMBO

Galle Face Green.

Beira Lake i Colombo.

Katamaraner i Negombo.

Fodringstid.

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.
Den første dag går til Negombos strand, ved Det Indiske Ocean, eller til Colombo. Eftermiddagen tilbringes sammen med
Deres guide, på citytur i Negombo eller Colombo. Resten af dagen er fri til egen disposition.

2. DAG: COLOMBO ELLER NEGOMBO/PINNAWELA/ANURADHAPURA/GIRITALE

Ruvanweli Dagobaen.

Pinnawela: Elefantbad i floden.

Isurumuniya Vihara Templet.

Vi kører til Giritalee og gør stop undervejs ved elefantbørnehjemmet i Pinnawela, som også er forskningscenter. Forladte
elefantunger og syge voksne elefanter som findes i junglen samles her, hvor de opfostres og trænes til tempel eller arbejdselefanter. De ser de små babyelefanter blive fodret med adskillige flasker mælk og følger elefantflokken når den skal til floden
for det daglige bad.
Efter besøget i elefantbørnehaven går turen til Anuradhapura, hvor vi finder tempelet med det hellige botræ, som er plantet
af en stikling fra det træ i Indien som Buddha mediterede under. Træet anses af buddhister for at være det ældste træ i
verden, da modertræet i Indien ikke eksisterer længere.
Kobberpaladset, som heltekongen Dutugemunu byggede i (161-137 f.kr.) besøges samt Ruwanweli, den største Dagoba i Sri
Lanka, som bæres oppe af flere hundrede elefantskulpturer.

3. DAG: GIRITALE/MORGENTUR VED GIRITALEE TANKEN/POLONNARUWA

Polonnaruwa.

Pond/Grayii/Heron el. Paddybird
skifter farve til hvid når den letter.

Tempelkomplekset i Mihintale.

Pinnawella.

Tidlig morgen (for Dem som har bestilt) begiver vi os på en morgentur ved Giritalee tanken, hvor der findes et væld af fugle;
storke, pelikaner, silke og sølvhejre, parakitflokke m.v. Efter turen slappes der af inden vi begiver os til Polonnaruwa, hvor vi
besøger audienshallen, de kongelige badeanlæg. Thuparama med den store buddhafigur som var beklædt med guld. Rankot
Vehera; den imponerende Dagoba (højde 55 m. omkreds 170 m.) ses milevidt. Gal Vihara med den stående, siddende og
liggende Buddha hugget ud i en stor massiv klippe.

4. DAG: GIRITALE/MIHINTALE/SAFARI I MINNERIYA RESERVATET

Dagoba i Mihintalee.

Safari i Minneriya reservatet.

Mihintalee.

Morgenstemning ved Sigiriya.

Formiddagen er fri til egen disposition. Efter middag går turen til det smukt beliggende og meget imponerende tempelanlæg
Mihintalee, der er bygget mellem og på store klipper.
Derefter går turen på Safari i Minneriya, der helst skal nås sidst på eftermiddagen, hvor de store elefantflokke går ned til
søen for at drikke. I reservatet findes bjørne, leoparder, antilopearter og vandbøfler.
5. DAG: GIRITALE/SIGIRIYA/DAMBULLA/KANDY

Klippetemplet i Dambulla.

Dambulla.

Sigiriya: Palads og fæstningsværk.

Sigiriya: Freskomalerier.

Tidlig på dagen besøges Sigiriya klippen, det store palads og fæstningsværk, hvorfra det siges at Sri Lankas flag stammer.
Under opstigningen til toppen finder vi de berømte freskomalerier. Der efter går turen til Kandy. Undervejs gør vi stop ved
Dambulla templet, der er hugget ud i bjerget. Templet tjente som skjulested for en forfulgt minoritetsgruppe.
Besøg i en af de utallige krydderihaver (spicegardens) står også på programmet. De stifter bekendtskab med eksotiske
krydderiplanter som vi ellers kun kendes, i tørret og knust tilstand fra de hjemlige supermarkeder.

6. DAG: KANDY

Periadeniya Garden.

Perahera i Kandy.

Perahera ved Tandens Tempel.

Kandydanserne.

Tidlig formiddag besøges Peradeniya Garden med næsten alt i tropiske planter og blomster, samt en af verdens største
orkidesamlinger. Dagen afsluttes med et besøg i Tandens Tempel, en af de største buddhistiske helligdomme. Hver dag kl. 19
findes den religiøse begivenhed Puja sted. Munkene åbner ind til det 7 dobbelte guldskrin hvor Buddhas hjørnetand efter
sigende opbevares. Sidste oplevelse er Kandydanserne.
7. DAG: KANDY/NUWARA ELIYA

Bjergtoget til Nuwara Eliya.

Udsigt fra togturen.

Nuwara Eliya Golf Klub.

Teplukkere i bjergene.

Ad snoede veje går turen opad og snart nås områderne med te plantager. Stop ved en tefabrik hører også med. Endelig nåes
Nuwara Eliya som også kaldes ”Little England” på grund af de mange bygninger fra den engelske koloniperiode.
Nuwara Eliya by er anlagt omkring den bedste og smukkeste golfbane øst for Suez.
Også den botaniske have Hakgala Garden med sine mange planter og træer fra den tempererede zone samt den engelske
kirke og kirkegård fra kolonitiden besøges. Her er mange af de englændere som byggede Nuwara Eliya begravet.
I højlandet kan det være køligt i aftentimerne, så husk en varm trøje eller vindjakke.
Det er muligt at kører den smukke bjergtur op gennem teplantagerne fra Kandy til Nuwara E. med toget. Deres guide sørger
for togbillet med observationscar og kører Dem til stationen i Kandy. Efter endt togtur venter han på Dem ved Nanu Oya
stationen, som ligger nærmest Nuwara Eliya eller endestationen i Badulla, hvis De ønsker at fuldfører hele togturen.

8. DAG: NUWARA ELIYA/KITULGALA/KELANI RIVER (RIVER KWAI)
TRANSFER TIL FORTSAT BEACH STAY ELLER LUFTHAVN

Et af de mange vandfald.

Fra Filmen Broen over River Kwai (før og nu).

Bjergsø ved Nuwara Eliya.

Tidlig morgen forlades Nuwara Eliya ad bjergenes sydside. Vejene fører gennem et smukt og utroligt varieret landskab, med
store vandfald. Turen går via Kelani River til Kitulgala. Her blev filmen The River Kwai indspillet.
Er De heldig kan De møde, nogle af de ”jungleboys” som medvirkede i filmen. Mange af dem er stadig bosiddende i området
og fortæller gerne, om de berømte filmskuespillere og hvordan dette spændende filmprojekt påvirkede deres liv.
Også det smukke gamle kolonihotel Mount Lavinia indgik i optagelserne af filmen, samt Peradeniya Garden (den botanisk
have i Kandy) der under 2. verdenskrig var hovedkvarter for de allieredes styrker i Asien.

TOURSPECIFIKATION:
I rundrejserne er inkluderet halvpension (morgenmad og dinner), transport fra lufthavn, airport-service, porterage charge,
lokal engelsktalende guider, citytur i Negombo og Colombo (hvis hovedstaden indgår i turen), citytur i Kandy og Nuwara
Eliya. Ekstradage kan indgå hvis De f.eks. ønsker at spille golf i Nuwara Eliya el. Digana!
Entreer til: Pinnawela, Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Mihintale, Dambulla, Tandens Tempel, Peradeniya Garden,
Kandydanserne, Jeep Safari i Mineriya er ikke inkluderet.

RUNDREJSE FORSLAG:
KANDY TOUR: 3 nætter/4 dage - Overnatninger: Kandy.
HILL COUNTRY - TOUR A: 3 nætter/4 dage - Overnatninger: Negombo/Kandy/Nuwara Eliya.
HILL COUNTRY - TOUR B: 4 nætter/5 dage - Overnatninger: Negombo/Kandy 2/Nuwara Eliya.
CULTURAL TRIANGEL - TOUR A: 5 nætter/6 dage - Overnatninger: Negombo/Habarana el. Sigiriya 2/Kandy/Nuwara Eliya.
CULTURAL TRIANGEL - TOUR B: 6 nætter/7 dage - Overnatninger: Negombo/Habarana el. Sigiriya 2/Kandy 2/Nuwara E.
GIRITALE TOUR: 6 nætter/7 dage - Overnatninger: Negombo/Habarana eller Sigiriya 3/Kandy 2.
BEST OF SRI LANKA TOUR: 7 nætter/8 dage - Overnatninger: Negombo/Habarana eller Sigiriya 3/Kandy 2/Nuwara Eliya.
NORMALT BENYTTER VI FØLGENDE HOTELLER PÅ RUNDREJSERNE:
NEGOMBO: Camelot***/COLOMBO: Galle Face*****/SIGIRIYA: Hotel Sigiriya***/HABARANA: The Village****
KANDY: Suisse***/NUWARA ELIYA: Grand****/YALASAFARI: Priyankara***/UDA WALAUWA: Centauria***
SINGHARAJA: Rathnalooke*** (eller tilsvarende hoteller). Et hvilket som helst hotel, i de områder der
besøges, kan benyttes på rundrejserne, mod at tillægge hotellernes prisdifference.

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

