
 

 

22 Dagen Sri Lanka TOTAAL paradijselijk mooie rondreis op deze parel van de 

Indische oceaan 

DAG 1 COLOMBO 

Aankomst  op  Bandaranayke  International  Airport. Na de immigratieformaliteiten, het ophalen van 

uw bagage wordt u ontvangen door een van de hosts van H.O.T Destination Management, onze 

lokale partner op Sri Lanka. U vindt de host middels een bord met uw naam erop. 

Transfer naar het hotel in Colombo 

Vrije dag in het hotel. 

DAG 2 GALLE 

Vetrek naar Galle 

Onderweg kunt u genieten van een stadstour in Colombo 

De handel is al lang de traditionele toegangspoort tot het Oosten. De oorspronkelijke handelaren en 

kolonisten zijn  de Arabieren, Portugezen, Nederlanders en de Britten. Hun invloed ziet u terug in  

kerken en monumenten, namen en religies,  kostuums  en  voedsel.  Vandaag de dag is Colombo een 

fascinerende stad, een vrolijke mix van oost en west, verleden en heden, met een eigen charme. Een 

minder bekend feit is dat Colombo een prachtig aanbod heeft van hoogwaardige restaurants en 

enkele van de beste winkelcentra in Azië. 

Aangrenzend aan Colombo ligt Pettah, een lokale bazaar en handelsgebied. Andere 

bezienswaardigheden in Colombo zijn de prachtige Gangaramaya Tempel en Hindoetempels. Ook 

moskeeën, de historische  Wolfendhal  kerk (1749) en woonwijken met de statige huizen van de 

welgestelden zijn een bezichtiging waard. Verder vindt u het Colombo Museum, de Bandaranaike 

Memorial International Conference Hall, het Nieuwe Parlement in Sri Jayewardenepura, de Folk Art 

Centre, Kunstgalerijen, Parken, Independence  Square,  de  Dierentuin,  de  Keramische  Corporation  

bekend om   zijn  bekende  merk  "Noritake"  en  ODEL het gerenommeerde winkelcentrum. 



 

 

Overnachting in het geselecteerde hotel in Galle 

DAG 3 YALA 

Vertrek naar Yala.  

Onderweg  kunt u genieten van een stadstour in Galle 

Bekendst om zijn indrukwekkende fort, een UNESCO Werelderfgoed bezienswaardigheid. Tevens het 

best behouden koloniale fort van Azië. De bouw van het fort startte reeds 4 eeuwen geleden door 

eerst de Portugezen, daarna de Nederlanders en uiteindelijk de Britten. Omgeven door muren  is het 

een complete  stad  met  smalle  straatjes,  kerken, kloosters  en  herenhuizen, die duidelijk het 

koloniale verleden laten spreken. 

Optioneel;  Jeep safari Yala national Park prijs € 57,50 p.p. 

Het  Yala  National Park ligt in het zuidoosten van Sri Lanka. Het park biedt natuurliefhebbers om 

wilde zwijnen, herten, luipaarden, krokodillen en apen in hun natuurlijke omgeving te zien. Yala  

National Park is met name geroemd om haar olifanten safari’s. 

Diner en overnachting in de Yala 

DAG 4 UDAWALAWE 

Vertrek naar Udawalawe   

Onderweg bezoek aan het Olifanten weeshuis in  Udawalawe 

Optioneel; bezoek Udawalawe National Park prijs € 57,50 p.p 

Udawalwe  National  Park met een  oppervlakte  van  31.800  hectare, kreeg de status National Park 

in 1972 en werd uitgeroepen tot beschermd heiligdom. Omringd  door  bergketens is het  terrein  van  

het  park  een  mix  van  grasland,  struik  jungle en wilde  teakplantages. Twee  belangrijke  factoren  

die  dit  park  speciaal  maken zijn het Waterreservoir Udawalawe en de Rivier Walewe, deze 

verzekeren de watervoorziening van de fauna binnen het park. Het park is ook erg bekend door de 

grote  kudde  olifanten, verschillende  soorten   herten,  wilde  zwijnen,  wilde buffels,  jakhals en 

zelfs luipaarden. 

Diner en overnachting in Udawalawe 

DAG 5 ELLA 



 

 

Vertrek naar Ella 

Ella heeft een van de mooiste uitzichten die u op in Sri Lanka zal vinden. Bezienswaardigheden in Ella 

zijn onder andere de  Ravana  Ella waterval, Little Adam's Peak en  Bambaragala  Peak. De  Ravana  

Ella is vernoemd naar de demonheerser van Sri Lanka, Ravana, de belangrijkste antagonist uit het 

beroemde epos Ramayana. Men neemt aan dat hij Sita, die hij ontvoerde uit India, verborg in de 

grotten achter de watervallen. De  Ravana Ella waterval heeft een daling van 30 meter, en is daarmee 

de diepste waterval van het land. 

Diner en overnachting in Ella 

DAG 6 ELLA 

Trekking tocht in Ella - Het is tijd voor een tocht in de hooglanden van Sri Lanka. U kunt dagenlang in 

de heuvels wandelen, Ella is de perfecte plek voor een beetje avontuur. De wandeling langs het spoor 

is de manier om de lokale cultuur te proeven. Tevens kunt u de top van Little  Ravana waterval zien. 

Paden leiden u door theeplantages en over dichte bospaden. Het hoogste punt biedt een prachtig 

panoramisch uitzicht. De tocht naar de top duur twee uur en is daarmee een intensieve wandeling. 

In de avond brengt u een  bezoek aan het Meditation Center in Kithala Ella 

Een bezoek vol inspiratie en meditatie, gevolgd door een ontmoeting met de monniken. U dient u 

schoenen uit te trekken en te zorgen voor bedenkende kleding, geen blote benen, armen en 

schouders. Na uw bezoek aan het Medidation Centre is het tijd om terug te keren naar uw hotel en 

alle prachtige indrukken van de dag op u in te laten werken. 

 Diner en overnachting in Ella. 

 

DAG 7 KANDY 

Vertrek naar Nanu  Oya, naar het lokale treinstation 

Reizen per trein in Sri Lanka is een unieke ervaring. De spoorlijn strekt zich uit over het 

schilderachtige heuvelland, magisch ongerepte landschappen en de afgelegen stranden van de  



 

 

Indische Oceaan. De spoorlijn is reeds aangelegd in de 19de eeuw en nog steeds operationeel. Welke 

route u ook kiest, u bent verzekerd van een onvergetelijke  reis. 

Aan het einde van de treinreis wordt u opgewacht door onze host op het treinstation om te 

vertrekken naar Kandy. 

Onderweg bezoekt u een thee plantage en een thee fabriek. Deze excursie wordt afgesloten met een 

verkwikkende kop thee in het plantage gebouw.  

Diner en overnachting in Kandy 

Dag 8 KANDY 

Stadstour in Kandy. 

Kandy city is genesteld te midden van groene heuvels, afgewisseld door de Mahaweli rivier en met 

het prachtige Kandy Lake als een  middelpunt. Kandy is zeker de meest pittoreske stad op het eiland. 

De laatste Singalese koningen hebben de macht afgestaan aan de Britten in 1815, na de nodige strijd. 

Echter Kandy heeft veel van zijn charme, tradities, ambachten en Sri Lankaanse manier van leven 

behouden. 



 

 

Vervolgens gaat u met uw gids naar het Batik en Houtsnij centrum. Hier krijgt u inzicht in de lokale 

ambachten en kunst. Met name aardewerk, prachtig houtsnijwerk, stoffen, zilverwerk, of fijn 

gesneden edelstenen, u kunt uw hart hier ophalen. 

Optioneel; bezoek Botanische tuinen prijs € 17,50 p.p 

Vervolgens brengt u een bezoek aan The Temple of the Tooth 

De Sacred Tooth Relic Temple of Dalada  Maligawa  is een van de meest indrukwekkende 

monumenten van Sri Lanka. Deze tempel werd gebouwd om de heilige tand van prins Buddha te 

bewaren. Voor vele boeddhisten is dit de heiligste plaats. 

’S Avonds gaat u naar een  culturele show in Kandy 

DAG 9 MAHIYANGANAYA 

Vertrek naar Dambana   

Ontdek  Veddhas, de inheemse stam van Sri Lanka. 

Dambana, een afgelegen jungle dorp waar de authentieke inheemse stam Veddhas woont. Veddhas 

leeft een met de natuur binnen een ontspannen sfeer. Ze hebben hun levenswijze de afgelopen 

eeuwen niet veranderd. Hun behoeften zijn eenvoudig, ze leven van de jacht in harmonie met de 

natuur. 

Diner en overnachting in Mahiyangana 

DAG 10 MAHIYANGANAYA 

Vroege ochtend bootreis naar Sorabora Wewa   

Sorabora ligt op 3 km van het hotel in een opvallende en  pittoreske omgeving. De golf is gelegen in 

Mahiyanganaya  en op slechts  2-3  km  afstand  van  de  stad. Het wordt  verondersteld  te  zijn  

gebouwd  in  102 voor Christus,  tijdens  de  koning  Dutugemunu  periode.   

Vervolgens maakt u een trekking tour naar de "Nawarathna  Water Falls" in  Hasalaka. 

Hassalaka is  een  dorp  in  Sri  Lanka. Het  is  gelegen  in  de  wijk Kandy, de centrale  provincie. De 

belangrijkste bezigheid binnen het dorp is het telen van rijst, vandaar de aanwezigheid van vele 

rijstplateau’s. Door het dorp loopt een stroom afkomstig van de Rathna Ella waterval. 

Rathna  Ella  ("veld  van  edelstenen") levert  water  aan  de  irrigatiewerken  en de rijstteelt. Rathna  

Ella levert genoeg water om 200 boeren te helpen om de kost te verdienen. Het is het 14e hoogste 

water in Sri Lanka. 

Optioneel; jeep safari Maduru Oya National Park prijs € 82,50 p.p 

 



 

 

Maduru Oya  National  Park beslaat 58.849  hectare en is  gelegen  in  de  droge  zone  op 314  km  

van  Colombo. Maduru  Oya staat bekend om zijn olifantenhabitat. Naast olifanten zijn er ook o.a. 

luipaarden, herten, wilde zwijnen  en  wilde buffels te vinden. Verschillende zeldzame apen rassen en 

meer dan 100 soorten volgels wonen ook in het park.   

Diner en overnachting in Mahiyangana 

DAG 11 GIRITHALE 

Vertrek naar Polonnaruwa  

Stadstour in Polonnaruwa 

Polonnaruwa was de middeleeuwse hoofdstad van het eiland tussen de 11e en 13e eeuw. Het is 

gebouwd naast een groot kunstmatig meer. Hier zijn prachtige ruïnes van paleizen te bezichtigen. 

Optioneel; Jeep Safari naar  Minneriya National Park of een van de andere Olifanten nationale parken 

prijs € 57,50 p.p 

Deze nationale  parken  in  Habarana  zijn  de  beste  plaatsen  in  het  land om wilde olifanten te  

zien,  die  vaak in grote aantallen aanwezig zijn. 

Diner en overnachting in Girithale 

DAG 12  GIRITHALE 

Vertrek naar Sigiriya 

 

Sigiriya (Lion's  rock)  is  een  enorme rots, stenen fort en paleis ruïne. Het is gelegen in central 

Dambulla  van  Sri  Lanka, omringd door de overblijfselen van een uitgebreid netwerk van tuinen, 

reservoirs, en andere structuren. Sigiriya is een populaire toeristische bestemming en staat ook 

bekend om zijn oude schilderijen (fresco's) die doen denken aan de Grotten van Ajanta in  India. Het 

is een van de zeven werelderfgoed bezienswaardigheden en door UNESCO uitgeroepen tot het 

achtste wonder van de wereld. 

Optioneel; Hiriwaduna  Village Tour prijs € 29,50 p.p 



 

 

Bezoek de dorpsvissers aan de oever van het meer.Geniet van een schilderachtige tocht met een 

catamaran in het reservoir  of een rit met bullock-karretjes. Hier kan u veel dieren in het wild 

bekijken onder begeleiding van een gids. Met name volgel liefhebbers komen hier goed aan hun 

trekken.  

Tevens kan u een bijzondere ervaring opdoen door het dorp te bezoeken. 

Diner en overnachting bij Girithale (Girithale) 

DAG 13-14 TRINCOMALEE 

Vertrek naar Trincomalee 

Volledige dag ontspannen in het hotel en genieten aan het strand van Trincomalee 

Trincomalee, gelegen aan de oostkust van Sri Lanka, staat bekend als een van de meest pittoreske 

natuurlijke havens  van de wereld. Door de eeuwen hebben meerdere invaders en kolonisten het 

potentieel als belangrijke havenstad erkend. Vandaag de dag blijft het een van de populairste 

toeristische attracties van het eiland, ongeveer 257  kilometer van Colombo. 

Diner en overnachting in Trincomalee. 

DAG 15 TRINCOMALEE 

Vrije tijd in het hotel of OPTIONELE  boottocht naar Pigeon Island &  Snorkelen  (de boeking kan 

worden gedaan in het hotel) 

Pigeon Island is  een  van  de  twee marine nationale  parken  van  Sri  Lanka. Het  nationale  park    

ligt  1  km  uit de kust van  Nilaveli, een kustplaats  in de oostelijke provincie, met een totale 

oppervlakte van 471.429 hectare. De naam van het eiland is afgeleid van de rotsduif die het 

gekoloniseerd heeft. Het nationale park heeft enkele van de best overgebleven koraalriffen van Sri  

Lanka. 

Diner en overnachting bij Trincomalee 

DAG 16 ANURADHAPURA 

Vertrek naar Anuradhapura  



 

 

Optioneel; bezoek Anuradhapura Heritage Site & Mihinthale  prijs € 41,50 p.p 

Sri Lanka's eerste hoofdstad, opgericht in 5 voor Christus volgens de eerste oude Sinhala kroniek 

Mahavansa. Anuradhapura  was  een  voorbeeld  bij  uitstek  van  een  hydraulische  beschaving. De  

bouw  van  reservoirs,  kanalen en irrigatiesystemen tijdens deze periode vertoonde een 

verbazingwekkende kennis van trigonometrie. Het ontwerp van de reservoirs getuigen van een 

grondig begrip van hydraulische principes.  

Het unieke kenmerk van boeddhistisch Sri Lanka zijn de stupa's; relikwieën en objecten van verering. 

Anuradhapura is bezaaid met deze stupa’s. Ook de pittoreske meren hebben een onweerstaanbare 

charme voor de  bezoekers. 

Diner en overnachting in Anuradhapura 

DAG 17-20 NEGOMBO 

Vertrek naar Negombo, 4 dagen ontspannen in een heerlijk hotel! 

DAG 21 DEPARTURE, na het ontbijt uitchecken en transfer naar de luchthaven 

DAG 22 Amsterdam 

Aankomst Amsterdam en einde van een fantastische reis 

 


