
 

 
 

presenteert 

SRI LANKA  
Van 15 tot 25 februari 2020 

Begeleide groepsreis 
 

 
De "Parel van de Indische Oceaan", zo wordt Sri Lanka ook wel genoemd, ligt ten zuiden van India. Sri 
Lanka heeft een rijke geschiedenis en is het perfecte eiland voor een ontspannen rondreis. De talloze 
boeddha beelden, het afwisselende landschap, de zeer vriendelijke bevolking en de vele overblijfselen 
uit een historisch verleden, zorgen voor een perfecte sfeer om uw vakantie in door te brengen!  



 

Sri Lanka 
Land van het achtste wereldwonder 

 
“Sri” betekent “mooi” in het Sanskriet. 

Dit prachtig eiland heet dan ook niet toevallig Sri Lanka. 
 

Het is of je er de natuur “hoort” groeien. Het eiland hangt als een dauwdruppel onder het Indische 
subcontinent. Maar Sri Lanka is meer dan dat. 

 
Als we er de Werelderfgoedlijst van Unesco even bijhalen… 

Sri Lanka: de heilige stad Anuradhapura, de oude stad Pollonaruwa, de Leeuwenberg van Sigiriya en 
bijgenaamd het achtste wereldwonder, de heilige stad Kandy, de oude stad en het fort van Galle, de 

rotstempel en de grotten van Dambulla…  
 

Sri Lanka is een land van mythen en oude vertellingen. Fervente Azië-reizigers hebben al vaak horen 
vertellen over de Ramayana. Dit wereldberoemde epische verhaal, dat wordt verteld in 24000 verzen, 

is meer dan 4000 jaren oud en speelde zich grotendeels af in het oude Sri Lanka. 
 

Rama is de incarnatie van de Hindugod Vishnu. Sita, zijn mooie vrouw, wordt ontvoerd door de boze 
demonenkoning Ravana van Lanka. Rama sluit een bondgenootschap met Hunuman, de eerste 

minister van het Apenkoninkrijk. Rama, Hunuman en hun beide legers gaan naar Lanka om Sita te 
bevrijden en veroveren het koninkrijk. In het heetst van de strijd komt Rama oog in oog te staan met 

Ravana. Hij schiet een gewijde en magische pijl af naar Ravana. De pijl doorboort Ravana’s hart en 
doodt hem.  

Rama en Sita vinden elkaar weer in het mooie Sri Lanka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dag 1   15/2 Brussel  Colombo 
 
 Vlucht naar Colombo met 5* luchtvaartmaatschappij Emirates 
 
Vertrek te Brussel  om  14u35 
Aankomst in Dubai  om 00u15 
 
Aansluitende vlucht  om  02u35 
 
  

Dag 2   16/2 Colombo – Negombo  
 
Aankomst op de luchthaven van Colombo om 08u25 en verwelkoming door de lokale gids. 
  

 
Transfer 15 min naar hotel Jetwing beach 5* in Negombo en rest van de dag vrij aan dit strandhotel.   
 
 

Dag 3   17/2 Habarana   
 
 
Na het ontbijt transfer naar Habarana (150km – 
3u30min), rit door kokosnoot- en rubberplantages.  
Onderweg bezoek aan de fortruïnes van 
Yapahuwa, een interessante archeologische site. 
 
We stoppen ook bij de gouden tempel van 
Dambulla, die op de Werelderfgoedlijst staat. Het 
plaatsje is gebouwd rondom een grote granieten 
berg, waarop het boeddhistische grottencomplex 
Raja Maha Vihara te vinden is. 
 
Check-in en welkomstdrink. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Cinnamon Lodge 5* 
 



 

 

Dag 4   18/2  Polonnaruwa - Sigiriya 
 
 
Na het ontbijt vertrek richting Kandy 
(2u15), de culturele hoofdstad van Sri 
Lanka, maar eerst beklimmen we de 
leeuwenrots.  

 
De rots van Sigiriya is volgens velen 
het hoogtepunt op hun rondreis 
doorheen Sri Lanka.  
De rots van Sigiriya, ook wel ‘Lion 
Rock’ genoemd, is één van de 
belangrijkste bezienswaardigheden 
op Sri Lanka. De ca. 200 meter hoge 
rots reist uit het niets op uit de 
omringende jungle.  Om bij de rots te 
komen wandelt u door watertuinen 
en moet er geklommen worden.  
 
Verder naar Polonnaruwa, voor een fietstocht tussen de ruïnes. 
 

Na de herontdekking en opgravingen door 
archeologen, vormen de ruïnes van de 
paleizen, tempels en waterreservoir een mooi 
bezoek.  
 
De belangrijkste bezienswaardigheden zijn: de 
ruïnes van het koninklijk paleis, de audiëntie 
zaal, de Vatadage dagoba met vier zittende 
boeddha’s en de twaalf ruïnes gelegen in het 
vierkant.  
Uiteraard mag een bezoek aan de Gal 
Viharaya niet ontbreken. De vier Boeddha 
beelden die hier te zien zijn, zijn gehouwen 

uit één blok steen. Er is een staande, twee zittende en een 14 meter lange liggende Boeddha te zien. 
 
 
Overnachting in boutique hotel Simpson’s Forest 4.5* in Kandy 

https://www.simpsonsforest.com/ 
 
 

https://www.simpsonsforest.com/


 

Dag 5   19/2 Kandy  
 

 
In de ochtend maken we een wandeling over de 
theeplantage met uitleg van de gids over thee en 
kruiden als kaneel, nootmuskaat,.. 
 
Namiddag staat er een kookdemonstratie op het 
programma , waar u de mogelijkheid hebt mee te 
koken. 
 
’s avonds verkennen we Kandy met een bezoek 
aan de tempel van de tand en het marktplein.  
 
 
 

 
De Temple of Tooth, ook wel Dalda Maligawa genoemd, is één van de meest heilige Boeddhistische 
pelgrimsoorden ter wereld. Dagelijks komen duizenden boeddhisten naar de tempel omdat hier de 
linkerbovenhoektand van Boeddha wordt bewaard.  

 
 
Overnachting in boutique hotel Simpson’s Forest in Kandy 



 

Dag 6   20/2   trein naar Ella 
  
 
In de ochtend verlaten we Kandy, maar niet zonder een wandeling door de koninklijke botanische 
tuin. 
 
Treinrit van Hatton naar Ella, via de 
theeplantages.   
 
Ieder land heeft zowat zijn eigen verborgen 
pareltje en voor Sri Lanka is dit Ella. Het is een 
dorpje dat gelegen is aan een vallei met 
spectaculaire uitzichten. We bevinden ons op 
een hoogte van 1.000 meter en op een heldere 
dag kan je tot aan de kust kijken.  Totaal 4.5 
uur rijden. Rest van de dag vrij om te relaxen in 
het resort.  
 
Het resort is de perfecte uitvalsbasis voor 
avontuurlijke activiteiten: trektocht naar de 
waterval, jungle trekking, birdwatching, little 
adams peak, (niet inbegrepen) 
 
Avondmaal en overnachting in het prachtige 98 Acres Resort 4.5 *, Ella 
 
 

Dag 7   21/2   Safari Udawalawa 
 
We rijden verder naar Udawalawa national park waar we in de namiddag een safari maken. Het 
nationale park werd gecreëerd om een toevluchtsoord te bieden aan wilde dieren die verdreven zijn 
door de bouw van het Udawalawa-reservoir aan de Walawe-rivier. Udawalawa is hét National Park om 
te bezoeken als je er zeker van wilt zijn om olifanten te zien. En niet van een afstand, maar van heel 
dichtbij! Met wat geluk kun je hier ook het Sri Lankaanse luipaard zien. 
 

 
Overnachting in  Kalu’s Hideaway 3* in 
Udawalawa 
 



 

Dag 8-9    22 -23/2  Hikkaduwa strandverblijf 
  
Rit naar Hikkaduwa voor het strandverblijf van 2 
nachten op basis van volpension in Hotel Chaaya 
Tranz 4* te Hikkaduwa.  
 
De vrolijke kleuren en de Aziatische toets van dit 
fraai ingerichte hotel brengen je meteen in een 
opperbest humeur. En dit volledig gerenoveerde 
hotel heeft nog meer troeven om je te verleiden: 
een schitterende ligging aan het strand van de 
mooie zuidkust, een prachtig openluchtzwembad 
en een spa met Ayurvedische massages.  
 
Tijdens het strandverblijf in Hikkaduwa maken we 
een aantal uitstappen met lokaal transport : minibusjes, tuktuk, trein…. 
 
excursies: 
 
- de plaatselijke Boeddhistische tempel met 
kleurrijke muurschilderingen 
- een schildpaddenfarm waar je de pasgeboren 
schildpadjes kan vasthouden  
- het Fort van Galle en de 2.000 jaar oude Yatagala 
tempel 
- een boottocht doorheen de mangrove 
- een fietstocht doorheen de lokale dorpjes 
 
 
 
 

Dag 10  24 /2  Hikkaduwa - Colombo  
 
Ganse dag vrij in het resort.  
Ontbijt en late check-out om 18u. ( late-check out inbegrepen )  
Farewell dinner in het hotel en daarna transfer (2.5 uur ) naar de luchthaven van Colombo ( 4 uur op 
voorhand aanwezig op luchthaven) .  
 

Dag 11  25/2  Colombo  Brussel 
Terugreis : 
 
Colombo 02u55 
Dubai  05u55  
 
Dubai  08u30 
Brussel  12u55  
 
 



 

Prijs per persoon:       2575 euro 
Single supplement:     670 euro 
 
Inbegrepen in de prijs :  
 

- De internationale vluchten met Emirates in Economy class incl. bagage 
- Verblijf van 9 nachten in een tweepersoonskamers 
- Volpension tijdens de rondreis vanaf de lunch op dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 10 
- Alle luchthaventaksen  
- Excursies met toegangsprijzen zoals vermeld tijdens de rondreis 
- De diensten van plaatselijke Engelstalige gids  
- Alle transfers en lokaal privévervoer per bus met airco  
- Visum voor Sri Lanka 

 
Niet inbegrepen in de prijs :  
 

- Dranken bij de maaltijden  
- De fooien voor de lokale gids en chauffeur  
- De annulatie- en/of bijstandsverzekering 

- luchthaventransfer naar Zaventem 

 
Opmerkingen :  
 

- Een geldig Internationaal paspoort is verplicht 
- Een visum is verplicht 
- Groep van minimaal 10 deelnemers en 

maximaal 20 
 

 
 

 
 


