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PROGRAMMA(wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Amsterdam - Colombo
We verzamelen op Schiphol om in te checken voor de vlucht naar
Colombo. Met Emirates vlieg je met overstap van Amsterdam naar
Colombo in Sri Lanka. De volgende dag komen we aan in Colombo.
Dag 2: Colombo - Negombo
In de ochtend of middag komen we aan op de
luchthaven van Colombo, waar we worden
begroet door de lokale Engelssprekende gids.
We rijden naar ons hotel in Negombo waar we
een nacht zullen blijven. Negombo ligt aan de
westkust van Sri Lanka, in een zogenaamde
lagune met uitgestrekte mangrovebossen en
bezaaid met kokospalmen. Er is geen vrediger
plek dan Negombo.
Dag 3: Negombo - Sigiriya
We beginnen onze dag met een ontbijt en daarna maken we een stadstour door
Negombo. Vlakbij de stad vind je de puurste zenders ter wereld. Negombo is voor veel
reizigers het begin- of eindpunt van hun reis. Dit komt door de gunstige ligging van de
luchthaven. Na de stadstour bezoeken we de vismarkt van Negombo met zijn prachtige
stranden. Dit vissersdorp heeft een Hollandse tint. Je vindt er een kaarsrecht kanaal dat
diende voor het vervoer van specerijen en de overblijfselen van het VOC-fort. We
nemen een kijkje op de vismarkt. Een indrukwekkende verscheidenheid aan vissen zoals
tonijn, roggen, zwaardvis, inktvis en nog meer vissoorten wordt hier verkocht of op
grote zeilen op het strand te drogen gelaten. Dat is te ruiken. Na ons bezoek aan de
vismarkt gaan we naar het hotel in Sigiriya waar we 3 nachten zullen verblijven. Op weg
naar Sigiriya rijden we langs de Coconut Farm. The Coconut Farm heeft een
kokosplantage met veel mooie kokospalmen.
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Dag 4: Sigiriya - Polonnaruwa
Na het ontbijt hebben we een stadstour door
Polonnaruwa. Polonnaruwa bestaat uit vele
prachtige tempels en uit rotsen gehouwen
Boeddhabeelden. De oude tempels en
mystieke ruïnes liggen verspreid in een
rustgevende omgeving. Als je door de tempels
loopt, lijkt het alsof je echt door de tijd gaat!
Een perfecte manier om de geschiedenis van
de stad te bewonderen. Na de stadstour
hebben we een jeepsafari in Minneriya.
Vanwege de vele olifanten is Minneriya
National Park een hotspot voor veel
safari liefhebbers.

Dag 5: Sigiriya
De grootste attractie van Sigiriya is de leeuwenrots van koning Kasyapa, die hij in de
vijfde eeuw ombouwde tot een paleis. De ochtendklim is een onvergetelijke en zware
ervaring. Halverwege sieren fresco's met verleidelijke wolkenmeisjes de rotsen. Na het
passeren van de leeuwenpoort met gigantische leeuwenpoten, bereiken we na nog
meer klimmen de top van de citadel met als beloning een ongekend junglepanorama.
Daarna bezoeken we een dorpje in Sigiriya waar we een kookdemonstratie kunnen zien.
We lunchen lekker op de boerderij. We genieten van een authentieke Sri Lankaanse
lunch. Na de lunch maken we een tuk tuk rit en daarna maken we een boottocht op het
prachtige meer. Aan het eind van de dag worden we naar ons hotel gebracht.
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Dag 6: Sigiriya - Dambulla Cave Temple - Kandy
We reizen door naar Kandy en onderweg
wandelen we bergopwaarts naar de rijkelijk
versierde grot-tempels van Dambulla.
Nieuwsgierige apen vergezellen ons tijdens de
klim en boven is het uitzicht over de bergen en
de dichte jungle minstens zo indrukwekkend als
het tempelcomplex zelf. Ook maken we een
pitstop in Matale. In een kruidentuin drinken we
een kopje kruidenthee en leren we alles over de
verschillende soorten specerijen en
geneeskrachtige kruiden tegen allerlei
welvaartsziekten. In een prachtige groene vallei, omringd door bergtoppen en bossen,
verblijven we twee nachten in Kandy. Dit is de tweede stad in Sri Lanka, na Colombo.
Tegen het vallen van de avond wonen we een muzikale, oriëntaalse ceremonie vol
tromgeroffel bij in de Tempel van de Tand van Boeddha. Volgens de legende wordt hier
een hond van Boeddha gehouden.

Dag 7: Kandy - Nuwara Eliya
Na het ontbijt bezoeken we eerst de Ramboda waterval. De Ramboda waterval is 109
meter hoog en is daarmee de 11e hoogste waterval van Sri Lanka. Onderweg zien we de
vele theeplantages en bezoeken we een thee fabriek. Na dit bezoek gaan we naar de
Gregory Lake en Victoria Park. Op het meer varen veel mensen op de boot en jetski's. Er
zijn ook veel paarden, die we kunnen bewonderen. Het Victoria Park is het hele jaar door
te bezoeken. De Nanu Oya rivier stroomt door het park. In het park komen ook een
aantal zeldzame vogelsoorten voor. Hierna gaan we naar ons hotel in het koloniale
stadje Nuwara Eliya op 1900 meter hoogte. In de avond maken we daar een wandeling.
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Dag 8: Nuwara Eliya - Horton Plains
National Park - Ella
Vandaag staan we heel vroeg op voor een
bezoek aan het het Horton Plains National
Park om 05.30 uur. Horton Plains National
Park is een beschermd gebied bedekt
met bergachtig grasland en nevelwouden.
Dit plateau is rijk aan biodiversiteit en ligt
op een hoogte van 2100 meter. We
verblijven er tot 11.30 uur.
De trein naar Ella
In de middag nemen we om 14.30 uur de
trein naar Ella. We worden naar het
stadion gebracht om onze trein te halen.
Tijdens onze treinreis kunnen we
genieten van de prachtige omgeving. Als
je naar buiten kijkt, lijkt het alsof alles
geverfd is. Een adembenemende
ervaring! Rond 17.30 uur komen we aan in
Ella en worden we opgewacht door onze
transfer om ons naar ons hotel te
brengen.
Dag 9: Ella
Na het ontbijt gaan we naar Little Adam’s Peak wat een paar kilometer buiten het
centrum ligt. We beklimmen Little Adam’s Peak en eenmaal boven op de berg kunnen
we genieten van een prachtig uitzicht. Ella Rock is ook te zien op de top van de berg.
Na het beklimmen van Little Adam’s Peak bezoeken we de Nine Arch Bridge.

De Nine Arch Bridge is een viaductbrug,
ook wel bekend als Bridge in the Sky. De
brug is een van de beste voorbeelden van
spoorwegbouw uit het koloniale tijdperk
van het Britse wereldrijk. 's Avonds maken
we een wandeling door Ella.
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Dag 10: Ella - Udawalawe
Vandaag rijden we naar Udawalawe National
Park, waar we Elephant Transit Home
bezoeken. Een weeshuis voor olifanten. Hier
leven jonge weesolifanten tot ze groot en
sterk genoeg zijn om zelfstandig in de natuur
te overleven.
De olifanten leven in een groot natuurgebied
rond het asiel en krijgen op vaste tijden melk.
Dag 11: Udawalawe - Tangalle
We gaan vandaag naar Tangalle en we bezoeken Rekawa Sea Turtles Project. Rekawa is
een van de belangrijkste schildpaddenstranden van Sri Lanka. Hier worden de
schildpadden beschermd en kunnen we nestelende schildpadden bekijken.

Dag 12: Tangalle - Weligama
Vandaag verlaten we Tangalle en gaan we naar
Weligama. De middag hebben we ter vrije
besteding en kunnen we relaxen op het strand.
'sAvonds hebben we een Sri Lankaanse avond
met lokaal arakbier met heerlijke fish & chips.
Dag 13: Weligama - Bentota
Vandaag vertrekken we naar Mirissa om
walvissen te spotten. Walvissen spotten is een van de meest opwindende activiteiten
die je kunt doen in Sri Lanka. De blauwe vinvis wordt vaak gespot. De blauwe vinvis is
het grootste dier op aarde! We vervolgen onze reis met een stadstour door Galle. In de
stad Galle zie je nog veel overblijfselen van de Nederlandse overheersing in de 17e en
18e eeuw. Gedurende deze tijd was Galle de belangrijkste havenstad van Sri Lanka.
Daarna rijden we naar Bentota naar ons hotel.
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Dag 14: Bentota Beach
Vandaag is het een dag om te relaxen en te
ontspannen aan de stranden van Bentota
Beach. We verblijven in het 4 sterren hotel
Temple Tree.

Dag 15: Bentota - Colombo
Na het ontbijt vervolgen we onze reis naar onze
eindbestemming, Colombo. In Colombo maken we een rondrit
door de stad en een boottocht op de Madu rivier. Ook
bezoeken we een schildpadden kwekerij en een dovenschool in
Moratuwa. De avond is ter vrije beschikking en we kunnen op
eigen gelegenheid dineren. De volgende dag staan we vroeg op
voor onze vlucht naar Nederland.

Dag 16: Colombo - Amsterdam
In de vroege ochtend rijden we naar het vliegveld voor onze vlucht naar Amsterdam. We
kunnen terugkijken op een adembenemende reis door het smaragdgroene Sri Lanka.
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SRI LANKA
€ 2595,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 2-PERSOONSKAMER (tot 1 december)
Ná 1 december een toeslag bovenop

(* onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid accommodaties)
INBEGREPEN
• Vlucht vanaf Amsterdam - Colombo v.v. met transfer
• 20 kg ingecheckte bagage op Emirates vluchten en 1 handbagage 7 kg
• Luchthaven- en brandstoftoeslagen
• Transfer per comfortabele (mini)bus met airconditioning
• Overnachten in uitstekende middenklasse hotels
• Verzorging op basis van halfpension: van diner dag 2 tot ontbijt dag 16
• Incl. 1 begeleider
• Stadstour Negombo incl. bezoek vismarkt
• Bezoek aan een kokosnoot plantage
• Stadstour Polonnaruwa
• Jeepsafari Minneriya
• Beklimming van de Leeuwenrots van Sigiriya
• Tour door dorp in Sigiriya en demonstratie koken
• Tuk tuk rit en boottocht in Sigiriya
• Bezoek aan de rotstempels van Dambulla
• Bezoek aan de kruidentuin
• Bezoek aan de Tempel van de Tand in Kandy
• Culturele voorstelling in de avond
• Bezoek aan een theeplantage en theefabriek
• Rondwandeling Nuwara Eliya incl. bezoek aan Gregory Lake & Victoria Park
• 2e klas treinkaartjes van Nuwara Eliya (Nanu Oya Station) naar Ella
• Beklim Little Adam’s Peak en bezoek Nine Arch Bridge
• Avondwandeling in Ella
• Bezoek aan het Olifantenweeshuis
• Bezoek aan het zeeschildpadden Project
• Sri Lankaanse avond met Arak bier, fish & chips
• Walvisobservatie
• Bezoek aan het Nederlandse VOC-fort in Galle
• Stadstour Galle
• Boottocht op de Madu-rivier
• Bezoek aan schildpadden kwekerij
• Bezoek de dovenschool Moratuwa
• Stadstour Colombo
NIET INBEGREPEN
• Optionele excursies en activiteiten
• Toeslag 1-persoonskamer
• Visum (ETA) voor Sri Lanka
• Eigen bijdragen entreegelden
• Fooien voor gidsen en chauffeur
• Fooien voor het hotelpersoneel
• Lunches, drinken en persoonlijke uitgaven
• Reis, ongevallen - en annuleringsverzekering
• Reis, ongevallen - en annuleringsverzekering

€ 450,- per persoon
€ 75,- per persoon
€ 50,- per persoon

direct bij boeking € 285 of...
2 maanden vóór aanvang reis € 80,-
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Graag bij boeking aangeven of u een reis- ongevallen- en annuleringsverzekering
wilt afsluiten bij ons?
Graag ook aangeven of u de ETA (Sri Lankaanse e-visum) via ons wilt aanvragen?
BETALING REISSOM
Aanbetaling:
€ 595,- per persoon vóór 1 december 2022
Restbetaling:
€ 2000,- per persoon vóór 1 augustus 2023
Betaling in 4 termijnen mogelijk
• 2e termijn:
€ 500,- per persoon vóór 1 februari 2023
• 3e termijn:
€ 500,- per persoon vóór 1 april 2023
• 4e termijn
€ 500,- per persoon vóór 1 juni 2023
• 5e termijn
€ 500,- per persoon vóór 1 augustus 2023
Betaling in 8 termijnen mogelijk
• 2e termijn:
€ 250,- per persoon vóór 1 februari 2023
• 3e termijn:
€ 250,- per persoon vóór 1 maart 2023
• 4e termijn
€ 250,- per persoon vóór 1 april 2023
• 5e termijn
€ 250,- per persoon vóór 1 mei 2023
• 6e termijn:
€ 250,- per persoon vóór 1 juni 2023
• 7e termijn:
€ 250,- per persoon vóór 1 juli 2023
• 8e termijn:
€ 250,- per persoon vóór 1 augustus 2023
De volledige reissom (incl. vliegticket) dient vóór 1 augustus 2023 voldaan te worden. IBAN nr.
NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Sri Lanka 2023
Reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing en de
boekingsvoorwaarden van de vliegmaatschappij.
Vluchtschema (onder voorbehoud)
Heenreis:
EK148
Amsterdam (Schiphol) - Dubai
EK650
Dubai - Colombo
Terugreis:
EK651
Colombo - Dubai
EK149
Dubai - Amsterdam (Schiphol)

15.20 uur - 23.59 uur
02.40 uur - 08.35 uur
10.05 uur - 12.50 uur
14.45 uur - 20.00 uur

Aantal deelnemers per groep
Minimumaantal deelnemers voor het doorgaan van deze reis: 15 (incl. tolken en reisbegeleiding)
Reisprogramma
Deze reis wordt uitgevoerd door Wesemann Travel i.s.m. lokale touroperator van Sri Lanka.
Reisdatum
Het streven is, dat we op vrijdag 13 oktober 2023 vertrekken. En op zaterdag 28 oktober weer
terug in Nederland zijn. Het kan zijn, dat het 1 dag later wordt: zaterdag 14 oktober, in dat geval
keren we zondag 29 oktober weer terug naar Nederland.
Visum en paspoort
Voor deze reis is een visum nodig. Het is vanaf 90 dagen vóór vertrek aan te vragen.
De kosten zijn heden (okt 2022) € 54,95. U kunt het zelf aanvragen. Of u vraagt via ons een
visum aan. In dat geval berekenen wij € 25,- aan bemiddelingskosten. Uw paspoort dient nog
6 maanden geldig te zijn na terugkomst in Nederland.
Tolken
Er wordt te zijner tijd nog bekendgemaakt wie als tolk meegaat op reis.
Reisbegeleiding
Uw reisbegeleider is de heer Dushantha Perera.
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Tijdens de rondreis Sri Lanka overnacht u in verschillende middenklasse
hotels

Pagina | 10

