14 daagse privé rondreis Sri Lanka

cultuur, natuur & avontuur
Minimale deelname: 2 personen
Vertrek: Elke dag

Beknopte reisbeschrijving
Dag 1 – Vertrek vanaf Schiphol (-/-/-)
Dag 2 – Aankomst Colombo – Transfer naar het hotel – City Tour (-/-/-)
Dag 3 – Colombo – Minneriya National Park (Jeep Safari) – Sigiriya - (Ontbijt/-/Diner)
Dag 4 – Sigiriya – Sigiriya Lion Rock – Kookles – Fietstour (Ontbijt/Lunch/Diner)
Dag 5 – Sigiriya – City Tour – Matale (bezoek aan een kruidenplantage) – Kandy (bezoek aan de Heilige
tempel, met de tand van Boeddha) (Ontbijt/-/Diner)
Dag 6 – Kandy – Nanu Oya – Ella – inclusief treinreis over de beroemde ‘Nine Arch Bridge’
(Ontbijt/-/Diner)
Dag 7 – Ella – Trekking naar Ella Rock – Adams Peak (Ontbijt/Lunch/Diner)
Dag 8 – Ella - Udawalawe – Tijdens de transfer bezoekt u de Ella Wala Waterval (TIP: neem zwemkleding
mee) – Bezoek Olifantenweeshuis (Ontbijt/-/Diner)
Dag 9 – Udawalawe – Galle – City Tour in Galle – Bezoek Sea Turtle Farm & Hatchery – Transfer naar
Beach Hotel in Kalutara (Ontbijt/-/Diner)
Dag 10 t/m 12 – Tangerine Beach Hotel – Vrije dagen (Ontbijt/-/Diner)
Dag 13 – Transfer naar de luchthaven (Ontbijt/-/-)
Dag 14 – Aankomst Amsterdam / Brussel of andere luchthaven in Europa (-/-/-)

Reisbeschrijving van dag tot dag
Dag 1 – Vertrek Amsterdam (of luchthaven naar keuze)
Nadat onze bagage is ingecheckt en de laatste inkopen achter de douane zijn gedaan… Sri Lanka, here
we come!

Dag 2 – Aankomst Colombo en transfer naar uw hotel
Ayubowan! Welkom in Sri Lanka,
Na aankomst op Bandaranaike International Airport, volgt u de aanwijzingen naar de Douanedesks,
aansluitend de aanwijzingen naar de bagageband. Nadat u uw bagage van de band heeft genomen volgt
u de aanwijzingen naar de uitgang. Bij de uitgang wordt u verwelkomt onze lokale host. Uw wordt naar
uw hotel gebracht. In de namiddag maakt u een stadstour en treedt u in de voetsporen van de
oorspronkelijke handelaren en kolonisten- de Arabieren, Portugezen, Nederlanders en Engelsen. Maak
een wandeling op de Galle Face Green, een brede grasstrook met bankjes en palmbomen. Geniet van
het mooie uitzicht op de Indische oceaan en de variëteit aan ‘street food’.

Dag 3 – Colombo – Sigiriya
Na het ontbijt wordt u opgehaald en wordt u naar het gebracht. Het park staat bekend om de grote
populatie olifanten. Ook zult u tijdens de Jeep Safari luipaarden, krokodillen en verschillende
aapsoorten kunnen spotten. Na de Jeep Safari, door naar Sigiriya, een van de zeven plaatsen in Sri
Lanka welke op de Werelderfgoedlijst staan.

Dag 4 – Sigiriya
Trek na het ontbijt goede wandelschoenen aan! Vandaag bezoekt u de legendarische luchtcitadel van
Sigiriya, de ‘Lion’s Rock’.

Het complex is redelijk groot en is omgeven voor een gracht en stadsmuur. Beroemd om zijn fresco’s
van ‘Celestial Maidens’. Na een intense beklimming van de Lion rock gaat u verder en heeft u een
kookles. En wat is lekkerder dan alle gerechten zelf proeven? Na de lunch maakt u een fietstoer door
het dorp Girithale. Aansluitend wordt u naar uw hotel gebracht.

Dag 5 – Sigiriya – Kandy
Na het ontbijt vertrekt u richting Kandy. Onderweg bezoekt u bij Matale een kruidentuin. Op de
kruidenplantage groeien kruiden zoals kaneel, peper en nootmuskaat, waar Sri Lanka bekend om staat.
Stadstour Kandy: Voor wat opwinding maakt u een rit van 15 minuten met de Tuk-tuk rond het Kandymeer. Kandy, door de UNESCO genomineerd als werelderfgoedstad, heeft een fascinerend
klimaatvariatie en landschap, en een rijk cultureel erfgoed. De stad is gelegen tussen lage heuvels en
wordt in een lus gevormd door de langste rivier van Sri Lanka, de Mahaweli.

Kandy is nog steeds de thuisbasis van de kunsten en ambachten, muziek, dans en liederen, uit lang
vergeten tijden. Deze prachtige stad met zijn heuvels en zijn aandeel aan heilige en levende
heiligdommen van Boeddhisten, Hindoes, Christenen en Moslims. Voor Boeddhisten is Kandy een
uiterste heilige stad. 's Avonds brengt u een bezoek aan de tempel van de tandrelikwie (Temple of the
ooth Relic of Lord Buddha).

Dag 6 – Kandy – Nanu Oya – Ella
Na het ontbijt gaan we richting Ella via Nanu Oya. We maken gebruik van de prachtige treinrit over de
beroemde ‘Nine Arch Bridge’.

Dag 7 – Ella – Ella Rock
Na het ontbijt staat er een stevige wandeling gepland naar Ella Rock. Zorg dat uw conditie op peil is.
Hoewel het pad voornamelijk vlak en geleidelijk oploopt, zijn de laatste 500 meter pittig. Zodra u de top
nadert gaat het steil omhoog. De omgeving is echt spectaculair en vanaf diverse plaatsen heeft u
geweldig uitzicht over Little Adams Peak en de vallei. Tijdens deze excursie wordt uw lunch verzorgd.

Dag 8 – Ella – Udawalawe
Vandaag gaan we vanuit Ella richting Udawalawe. Tijdens de transfer bezoekt u de Ella Wala Waterval
(neem je zwemkleding mee). Daarna een bezoek aan het Elephant Transit Home.
Het Elephant Transit Home voor olifanten werd in 1995 opgezet als een proefproject door het
Department of Wildlife Conservation om verlaten babyolifanten te zorgen totdat ze in staat zijn om voor
zichzelf te zorgen.

Dag 9 – Udawalawe – Galle – Kalutara
Na het ontbijt vertrekken we van Udawalawe naar Galle waar we bij aankomst eerst een City Tour doen
om zo een beeld te krijgen van deze mooie plaats.

City Tour Galle

Vooral bekend om zijn
indrukwekkende Fort, UNESCOwerelderfgoed en de best bewaarde
koloniale zeefort in Azië. Het fort werd
gebouwd en aangepast gedurende 4
eeuwen. De bouw werd gestart door
de Portugezen, de Nederlanders en
uiteindelijk door de Britten afgebouwd.
Beschermd met zijn muren is een
voltooiing stad met smalle straatjes,
kerken en afgezonderde binnenlanden
van herenhuizen met luiken.

Sea Turtle Farm
We bezoeken een Sea Turtle Farm en
zien hoe hier de jonge schildpadjes
worden uitgebroed en uitgezet in de
zee.
De exploitatie van de Farm wordt
gedaan door de natuurbeschermingsmaatschappij van Sri Lanka.
Het meest kwetsbaar zijn de eieren van
de schildpadden. Nadat de eieren zijn gelegd worden deze door de vissers uit het Kosgoda-gebied,
opgegraven en brengen de eieren naar de broederij. Hier worden de eieren herbegraven en zodra de
schildpadden sterk genoeg zijn worden ze in zee vrijgelaten.

Dag 10 tot 12 – Kalutara
Vrije dagen. Geniet van het prachtige strand.

Dag 13 – Kalutare – Bandaranaike International Airport
Vandaag uw transfer naar de luchthaven in Colombo voor uw terugvlucht naar Europa.

Dag 14 – Aankomst Amsterdam (luchthaven naar keuze)
Welkom thuis! Het nagenieten kan beginnen… Deel uw ervaringen met vrienden, familie en uiteraard
horen wij graag hoe uw reis is geweest. De koffie staat voor uw klaar.

Prijzen
Prijs op basis van een 2/3 persoonskamer €1.299,00 per persoon minimaal 4 personen
Prijs op basis van een 2/3 persoonskamer €1.439,00 per persoon minimaal 2 personen
1 persoonskamertoeslag € 265,00 per persoon
Inbegrepen:
Retour ticket Amsterdam – Colombo (inclusief ruimbagage; vertrek op zo t/m do).
Alle hotelaccommodaties:
Fairway Hotel Colombo of vergelijkbaar (1N)
Oak Ray Elephant Lake of vergelijkbaar (2N)
Serendip Stone Bungalow & Hotel of vergelijkbaar (1N)
Ella Gap hotel of vergelijkbaar (2N)
Athgira River Camp of vergelijkbaar (1N)
Tangerine Beach Hotel of vergelijkbaar (4N)
Engels sprekende gids/chauffeur.
Activiteiten:
Kookles, Fietstour in Girithale, tuk-tuk ride in Kandy, Afternoon tea in Ella, Udawalawe
Olifantenweeshuis, Turtle Farm & Hatchery.
Toegangsprijzen:
Jeep Safari in Minneriya Park (dag 3), Sigiriya Lion Rock (dag 4), de heilige tempel met de tand van
Boeddha (dag 5), Treinticket (dag 6), Ella Rock & picknick lunch (dag 7)
Maaltijden zoals dagelijks vermeld (Ontbijt/Lunch/Diner).
Lokale belastingen en servicekosten.
Aansprakelijkheidsverzekering Touroperating ANVR.
Reisvoorwaarden PT Travelservice / Selamat Jalan Tour, boekingen vanaf 30 maart 2020 & voorwaarden
volgens de ANVR.
Veiligheidstoeslag Schiphol
Luchthavenbelasting Schiphol
Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij
Vertrekbelasting Sri Lanka
Vliegtaks
Niet inbegrepen:
Reisverzekeringen.
Annuleringsverzekering.
Visumkosten.
Grensbelastingen (indien van toepassing).
Toeslag vertrek op vrijdag of zaterdag € 55,00 p.p.
Toeslag bij vertrek andere steden in Europa op aanvraag
Maaltijden die niet genoemd worden in het programma.
Drankjes, fooien en persoonlijke uitgaven.
Bijdrage Calamiteiten Fonds ad. € 2.50, per 9 personen.
Bijdrage Stichting G.G.T.O. € 7,50 per persoon.
Vertrek vanaf Brussel € 125,00 per persoon.
Vertrek vanaf Frankfurt € 55,00 per persoon.

Hotels
Fairway Hotel Colombo

Oak Ray Elephant Lae

Serendip Stone Bungalow & Hotel

Ella Gap hotel

Athgira River Camp

Tangerine Beach Hotel

Reisvoorwaarden / garanties
ANVR Reizigersvoorwaarden
PT Travelservice/Selamat Jalan Tour is aangesloten bij de ANVR (lid nr. 05586). Deze
vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en
de informatie daarover. Op alle reizen die wij organiseren zijn de ANVR reisvoorwaarden van
toepassing. Deze reisvoorwaarden kun je hier terug vinden. Naast de reisvoorwaarden vindt je hier onze
aanvullende voorwaarden.
GGTO
PT Travelservice/Selamat Jalan Tour is aangesloten bij het GGTO (lid nr. 1569). Het
Garantiefonds GGTO garandeert reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators
dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien de touroperator in financieel
onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het
vertrek maar ook tijdens de reis. Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw
terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan
zorgdragen.
Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Stichting Calamiteitenfonds Reizen PT Travelservice/Selamat Jalan Tour is aangesloten bij de
Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger
die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet
volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten
aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Algemene voorwaarden vliegreizen
Een luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht om tot kort voor vertrek door onvoorziene
omstandigheden het type toestel, de route, de luchthaven, de vluchttijden of vliegdagen te wijzigen. PT
Travelservice/Selamat Jalan Tour of de vervoerder kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Een luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht om tot kort voor vertrek door onvoorziene
omstandigheden de gehele vlucht te annuleren. PT Travelservice/Selamat Jalan Tour of de vervoerder
kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Bij stakingen bij vliegreizen kan PT Travelservice/Selamat Jalan Tour niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele resulterende kosten.
Indien de luchtvaartmaatschappij aan PT Travelservice/Selamat Jalan Tour een kostenverhoging (bijv.
brandstoftoeslag of een bagagetoeslag) berekent, dan zullen deze aan u worden doorberekend.

