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Sri Lanka
Mageløse oplevelser - individuel rejse 16 dage

Oplev Sri Lanka på egen hånd eller med engelsktalende guide
Sri Lanka er en sand perle med en spændende historie, en spektakulær og varieret natur og
ikke mindst en venlig befolkning, og på denne rejse oplever I en veltilrettelagt blanding af det hele.
Rejsen begynder midt i UNESCO-verdensarven omkring oldtidsbyerne Sigiriya og Dambulla, hvor
I går på opdagelse mellem paladser og gyldne templer med et utal af imponerende smukke buddhafigurer. Her levede konger og konkubiner et sorgløst liv i svundne tider. I dette område besøger
I også Minneriya National Park, som er kendt for sine store elefantflokke, der holder til ved den
store sø, som blev anlagt i det 3. århundrede af en meget fremsynet konge.
I den hellige by Kandy skal I opleve aftenceremonien i det berømte Temple of the Tooth, hvor I
møder hvidklædte pilgrimme, der kommer for at se en stump af Buddhas tand. Herudover skal I se
byen fra bagsædet af en tuk-tuk, besøge dygtige lokale kunstnere og kigge på ædelsten.
Fra Kandy kører I med tog gennem højlandet til Ella, hvor naturen viser sig fra sin allersmukkeste
side. I vandrer gennem temarkerne til toppen af Ella Rock, hvorfra I på en klar dag kan kigge helt
ud til havet i det fjerne, eller på en knap så klar dag kigge ned på skyerne i dalen og føle jer oven
på. På en tefabrik i nærheden introduceres I til Sri Lankas velsmagende og verdensberømte teer.
Næste stop er ved den store Udawalawe National Park, hvor I indlogerer jer i et fuldt udrustet
safaritelt i en hyggelig camp med lejrbål, fuglefløjt i ørerne og hvad der ellers hører til en nat i det
fri. På kanten af nationalparken besøger I også Elephant Transit Home - et sted, hvor man træner
elefantunger født i fangenskab eller efterladt i naturen til et liv i det fri.

Sigiriya
Kandy
Ella
Colombo
Udawalawa
Unawatuna
Beach

70 km

Efter denne perlerække af oplevelser er det blevet tid til at holde badeferie. Jeres chauffør sætter jer af ved
Unawatuna Beach på Sri Lankas sydvestlige kyst, og I har nu seks dage til at samle tankerne, gå tur langs stranden, bade i havet og
spise dejlig srilankansk mad med fødderne i sandet. Selvom I er på badeferie nu, så er der forskellige muligheder for aktiviteter, tag
f.eks. med på hvalsafari og besøg den historiske by Galle, hvor hollænderne bygget et fort, der i dag er UNESCO-verdensarv.
Denne rejse er individuel, men transporten og udflugterne foregår sammen med andre Stjernegaard-gæster i grupper af 15-20 personer, hvilket er med til at sikre en særdeles attraktiv pris og skabe en god dynamik. Vi har sammensat en udflugtspakke som et tilkøb
til rejsen bestående af 6 halv- og heldagsudflugter med engelsktalende, lokale guider. Dagsprogrammet for rejsen er skrevet med
udgangspunkt i tilkøb af udflugtspakken, men ønsker I at være helt på egen hånd, skal I blot bruge dagsprogrammet som inspiration
til egne oplevelser.
Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Danmark - Sri Lanka. Afrejse fra Københavns Lufthavn om aftenen med Qatar Airways.

Dag 2.

Ankomst Sri Lanka. Efter et flyskift i Doha ankommer I til Colombo
om formiddagen. En chauffør venter på at køre jer til Sigiriya i den
centrale del af landet - tæt på nogle af øens mange UNESCO-steder.

Dag 3.

Sigiriya, besøg ved Sigiriya Rock Fortress og en tur på landet.
Dagen byder på spektakulær UNESCO-verdensarv med besøg ved
den enestående fæstning bygget i år 477 på toppen af en 200
meter høj klippe og et besøg på et traditionelt landbrug med lækker lokal frokost (kræver tilkøb af udflugtspakken).

Dag 4.

Sigiriya, Polonnaruwas oldtidsbyer og safari i Minneriya 		
National Park. Om formiddagen besøger I Polonnaruwa, der var
landets hovedstad i fra år 700-1200, og hvor de smukke templer
stadig står, og om eftermiddagen skal I på safari i 4-hjulstrækkere
gennem Minneriya National Park, kendt for sine store elefant		
flokke. De holder især til omkring den store kunstige sø, Minneriya
Tank, der blev anlagt helt tilbage i det 3. århundrede (kræver til
køb af udflugtspakken).

Dag 5.

Sigiriya - Kandy, besøg i klippetemplet, Spice Garden og aften
ceremoni i Temple of the Tooth. På vej til Kandy besøger I mere
UNESCO-verdensarv ved det fantastiske klippetempel i Dambulla fyldt
med imponerende buddhafigurer og smukke vægmalerier. I stopper
også ved en af Sri Lankas berømte Spice Gardens, hvor alskens 		
krydderier dyrkes. Om aftenen besøger I byens store seværdighed,
Temple of the Tooth sammen med lokale pilgrimme (besøg i templet
kræver tilkøb af udflugtspakken).

Dag 6.

Kandy, besøg på et smykkeværksted, i botanisk have og hos
en lokal kunstner. Dagen begynder med et besøg på et værksted,
der fremstiller smykker af Sri Lankas smukke ædelsten. Herefter køre
I ud til byens fine botaniske have, som engang kun var åben for
kongerne. Sidste punkt på programmet er et besøg hos nogle lokale
kunstnere, der udfører smukke værker i træ (besøget i botanisk have
kræver tilkøb af udflugtspakken).

Dag 7.

Kandy - Ella, med tuk-tuk rundt i byen og med tog gennem
højlandet. Kandy opleves bedst med nationalkøretøjet tuk-tuk. I
kører rundt til byens seværdigheder, inden rejsen fortsætter med tog.
I kører en vidunderlig strækning gennem højlandet til Nanu Oya og er
fremme i den lille bjergby Ella sidst på eftermiddagen.

Dag 8.

Ella, vandring til Ella Gap. I vandrer langs togskinnerne og gennem
temarker til Ella Rock, hvor I nyder en spektakulær udsigt over høj
landet og Ella Gap (kræver tilkøb af udflugtspakken). Om aftenen kan
I, hvis I ønsker det, for egen regning spise på en af Ellas hyggelige
restauranter - omhyggeligt udvalgt af jeres stedkendte guide.

Dag 9.

Ella - Udawalawe, besøg på tefabrik og indkvartering i camp.
I besøger en tefabrik for at se, hvordan tebladene bearbejdes på
maskineri fra briternes tid (kræver tilkøb af udflugtspakken). Herefter
kører I til Udawalawe, hvor I indlogeres i safaritelt i en hyggelig camp.
Der serveres barbecue-middag rundt om bålet.

Dag 10. Dag 10. Udawalawe - Unawatuna Beach, besøg i Elephant
Transit HomeI Elephant Transit Home besøger I en flok elefantunger, der forberedes til et liv i det fri i den nærliggende nationalpark,
og herefter går turen mod den dejlige strand ved Unawatuna og indkvartering direkte på stranden.
Dag 11-14.Unawatuna Beach, afslapning og måske flere oplevelser.
I har masser af tid til rådighed på en dejlig strand med ægte ferie
stemning. Tid til at svømme i havet, sole sig, spise dejlig mad og få
en kølig drink. Der er også muligheder for flere oplevelser, tag f.eks.
på hvalsafari ud for kysten (dag 11) og besøg den skønne kolonistilsby Galle med det UNESCO-beskyttede fort og den gamle restaurerede bykerne.
Dag 15. Unawatuna Beach og hjemrejse. I har god tid på stranden, inden I
bliver kørt til Colombo, hvorfra hjemrejsen via Doha begynder.

Sigiriya - Kandy - Ella - Udawalawe Unawatuna Beach, badeferie

!

		Hvorfor vælge
		denne rejse?
•
•
•
•
•

Kulturelle og historiske oplevelser
Smuk natur omkring Ella
6 dage på skønne Unawatuna Beach
Tilkøb spændende udflugtspakke
Sri Lanka til en meget attraktiv pris

Dag 16. Ankomst til Danmark

3

SPEKTAKULÆR UNESCO-VERDENSARV
Det lille land er spækket med både kultur- og
naturverdensarv. I besøger en hel række steder,
som er på UNESCOs liste over kulturarv, Sigiriyas
fæstning på toppen af en klippe, landets gamle
hovedstad Polonnaruwa og klippetemplet ved
Dambulla, som regnes for et af Sri Lankas smukkeste templer.
Her finder I en fantastisk samling af buddhafigurer i smukt oplyste grotter.

Det er muligt at bestige Sigiriya-fortet bygget i år
477 på toppen af en 200 meter høj klippe. Man
belønnes med en smuk udsigt over området.
4
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Dag 1. København – Sri Lanka
Jeres rejse begynder om aftenen i Københavns
Lufthavn, hvor I tjekker ind på Qatar Airways’
fly til Doha. Efter ca. 7 timers flyvning skifter
I fly til Colombo, hvortil I ankommer på dag 2.
Dag 2. Ankomst Sri Lanka og
videre til Sigiriya
Jeres fly har planmæssig ankomst først på formiddagen, lokal tid, og når I har fået jeres
bagage, går I ud i ankomsthallen for at finde
vores lokale samarbejdspartner, som kører
jer til Sigiriya, der ligger tæt på øens mange
UNESCO-beskyttede seværdigheder.
Køreturen tager omkring 4 timer, og når I har
indlogeret jer på hotellet, har I nok lyst til en
dukkert i poolen og måske et godt måltid
mad fra det lækre srilankanske køkken.
Dag 3. Sigiriya, UNESCO-verdensarv ved
Rock Fortress m.m. (udflugtspakken)
I skal besøge et stykke enestående UNESCOverdensarv og et af landets mest spektakulære syn: Sigiriya Rock Fortress, en fæstning
bygget i år 477 på toppen af en 200 meter
høj klippe. Selve toppen er vanskelig, men
ikke umulig, at nå - man kan selv vurdere, om
man orker at gå hele vejen op.
Belønningen er en pragtfuld udsigt over
området, og på vejen op kan I beskue ver-

densberømte vægmalerier, bl.a. af kongens
konkubiner, som han havde omkring 500 af,
der kom fra alle egne af verden.

skellige retter, nogle mere krydrede end andre
- gode retter, der har fået lov til at simre i
lerpotter over åben ild.

Ved foden af klippen ser I rester af paladser
bl.a. med fire indendørs badebassiner, også
til kongens konkubiner, og templer i smukke
haveanlæg, som er nogle af de ældste anlagte
haver i Asien. Ruinerne afslører, at bygningerne var udstyret med vandkanaler indbygget i væggene, der fungerede som naturlig
afkøling – et avanceret system for den tid.

Herefter bliver I kørt tilbage til hotellet, hvor I
kan bade i poolen og slappe af.
Dag 4. Sigiriya, besøg i oldtidsbyen
Polonnaruwa og safari i Minneriya
National Park (udflugtspakken)
Efter morgenmaden besøger I oldtidsbyen
Polonnaruwa, som også er klassificeret som
UNESCO-verdensarv. Her boede kongerne
fra ca. år 700 til år 1200. I går tur mellem
velbevarede ruiner af templer, paladser og
rigtigt mange smukke siddende, liggende og
stående buddhastatuer fra
svundne tider, hvor området var landets religiøse og
handelsmæssige centrum.

Herefter skal I en tur ud på landet for at se,
hvad der dyrkes af friske grøntsager i denne
del af Sri Lanka. Bønderne arbejder efter den
ældgamle chena-metode,
hvor man hvert år planter
forskellige afgrøder for ikke
at udpine jorden. På den
farm, som I besøger, dyrkes
der bl.a. majs, cashewnødBelønningen er en
der, aubergine og bønner,
pragtfuld udsigt
afgrøder der kan klare sig
over området, og
i den forholdsvis tørre jord.

på vejen op kan I

Byen er også kendt for sit
kunstvandingssystem, som
var meget raffineret for sin
tid, og som stadig er i brug.
Det var kunstvandingen og
dermed et driftigt landbrug,
der sikrede byens økonomi.

beskue verdensbeFarmerne fortæller om
rømte vægmalerier
deres metoder og viser
markerne frem, og de har
også fremstillet et traditionelt srilankansk Om eftermiddagen skal I ud på flere eventyr.
måltid til jer - og det kan I godt glæde jer I skal på safari i Minneriya National Park, som
til! Et traditionelt måltid består af mange for- især er kendt for sine store elefantflokke.

REJSENS SAFARIOPLEVELSE
I har et game drive på jeres tur i Minneriya National Park, hvor I har virkeligt gode
chancer for at se store elefantflokke. I
kører ud i 4-hjulstrækkere til den store,
kunstigt anlagte sø, hvor elefanterne holder til. Vær opmærksom på, at parken til
tider er meget besøgt, så der vil være en
del andre biler i området.
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Midt i parken ligger en stor kunstigt anlagt sø,
Minneriya Tank, som stammer helt tilbage fra
det 3. århundrede. Søen tiltrækker elefanter
fra hele den nordøstlige del af Sri Lanka, og
til tider er flokke på op mod 200 elefanter
samlet i parken, hvilket ikke ses noget andet
sted i verden.

ling af buddhastatuer i alle afskygninger gemt
i mægtige klippehuler. Blandt andet ser I en
14 meter lang liggende Buddha og mange
smukke vægmalerier. De mørke huler oplyses
sparsomt men smukt.
I stopper også ved en såkaldt Spice Garden,
en krydderiplantage, hvor I introduceres til en
række af de krydderier, der dyrkes i Sri Lankas
behagelige klima. Det var portugiserne, som kom til det daværende
Ceylon i det 16. århundrede og
satte dyrkningen af og ikke mindst
handlen med krydderier i system.

I tager plads i 4-hjulstrækkere og kører ud i den
89 km2 store park. Ud
over elefanter kan I være
heldige at se en lang
række trækfugle, endemiske aber (dvs. at de
Når mørket er faldet
kun lever her) og måske
på, skal I med guiden I den plantage, som I besøger,
endda en saltvandstil aftenceremoni i
krokodille og en indisk
dyrkes der bl.a. muskatnød, nelbyens store seværpytonslange - godt man
like, kanel og den dyrebare kardighed, Temple of
sidder på sikker afstand i
demomme, som er i familie med
the Tooth
en bil! I kan regne med at
ingefær. Den vokser i skyggen højt
være tilbage på hotellet
oppe i træerne og kan kun høstes
sidst på eftermiddagen.
med håndkraft.
Dag 5. Sigiriya - Kandy, besøg ved Golden
Rock-templet, Spice Garden og til aftenceremoni i Temple of the Tooth (udflugtspakken)
Efter morgenmaden står jeres guide klar til at
køre jer videre til Kandy, og på vejen skal I
besøge et af Sri Lankas smukkeste templer,
det UNESCO-beskyttede Golden Rock-tempel
i Dambulla. Her ser I en imponerende sam-

I tilbydes en massage, og besøget slutter med
en tur ind gennem butikken, hvor priserne er
skruet pænt i vejret. Derfor kan besøget godt
føles som lidt af en turistfælde, men tag det
for hvad det er, det er under alle omstændigheder interessant at høre om planternes og
krydderiernes anvendelse, ikke mindst som
lægemidler, og der er naturligvis ingen købetvang i butikken.

I Dambulla besøger I det UNESCO-beskyttede klippetempel, som rummer
fantastiske samlinger af buddhastatuer og smukke vægmalerier.
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Efter rundvisningen i Spice Garden går turen
til Kandy, hvor I indlogeres centralt og tæt på
søen. Kandy, Sri Lankas hellige by, var hovedstad fra 1300-tallet og frem til 1815, hvor
byen som den sidste i landet måtte overgive
sig til de britiske koloniherrer.
Når mørket er faldet på, skal I med guiden
til aftenceremoni i byens store seværdighed,
Temple of the Tooth. Det oprindelige tempel
blev bygget i 1600-tallet som en del af det
kongelige palads og er i øvrigt et vigtigt pilgrimssted for buddhister fra hele verden, som
går rundt i templet i deres hvide klæder.
I går gennem templets overdådigt dekorerede
gange og sale, der indeholder kostbare gaver
doneret af bl.a. japanske og thailandske buddhister. Centralt i templet, under et forgyldt
tag, ligger selve det kammer, hvor det hellige
relikvie, et stykke af Buddhaens tand, ligger
godt beskyttet i syv ædelstensbelagte skrin.
Det siges, at tanden blev snuppet fra Buddhaens ligbrænding i Indien i år 483 før vor
tidsregning og smuglet til Sri Lanka.
Dag 6. Kandy, ædelsten, botanisk have
og besøg hos en lokal kunstner
(udflugtspakken)
Dagen begynder med et besøg på et værksted, der arbejder med de ædelstene, der
udvindes af den srilankanske undergrund,

I Kandys centrum kan I snuse rundt på det livlige marked og opleve
srilankansk hverdag.

DEN HELLIGE BY KANDY
OG TEMPLE OF THE TOOTH
Kandy er et helligt sted for buddhister og var den
sidste hovedstad for Sinhala-kongerne, under
hvis styre dinahala-kulturen blomstrede i mere
end 2.500 år.
Det smukke Temple of the Tooth ligger idyllisk ved bredden af byens store sø. Sammen
med en guide besøger I templet og oplever
aftenceremonien. I ser også de syv skrin, som
indeholder relikviet - en af Buddhaens tænder.
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DET SPEKTAKULÆRE HØJLAND
Sri Lanka er velsignet med en spektakulær og
meget varieret natur – især i det centrale højland,
hvor de te- og krydderiplantager, som er grundlaget for landets økonomi, ligger.
I oplever sceneriet fra togvinduet, når I kører til
Nanu Oya. På togturen har I udsigt til hverdagsliv i små landsbyer, brusende vandfald og rullende
temarker.

Te af en af Sri Lankas vigtigste afgrøder. I besøger en teplantage og får smagsprøver på rigtig god te.
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herunder de meget kostbare rubiner og blå
safir, men også f.eks. de prismæssigt mere
overkommelige månesten.
Herefter skal I besøge Kandys botaniske have,
som i sin tid kun var åben for den kongelige
familie. I dag er den et yndet udflugtssted for
især unge kærestepar.

De viser jer bl.a. nogle tryllerier med det
såkaldte rainbow wood, der på mystisk vis
skifter farve, mens man arbejder med det.
Dagen slutter på hotellet - mon ikke poolen
og solsengen lokker jer ud i de sidste eftermiddagstimer.

Dag 7. Kandy - Ella, køretur med tuk-tuk
(udflugtspakken) - tog gennem temarkerne
Det forholdsvis kølige klima her i højlandet Jeres tid i Kandy slutter med en skøn køretur
er perfekt til en botai tuk-tuk. I drøner rundt og oplenisk have, og den har
ver livet i Kandys gader. Byen
da også en stor samer multikulturel i ordets bedste
ling på over 300 arter
forstand, og det lader til, at de
af orkideer, imponeforskellige etniske grupper lever i
rende høje palmer og
harmoni, om end harmonien kan
Toget kører langs
interessante krydderier
virke lidt mere kaotisk end hvad
bjergsiden, og I har
og planter, der også
vi er vant til – det er jo trods alt
udsigt først til teplananvendes som lægeSydøstasien vi befinder os i.
tager og små landsmidler.
byer og sidenhen til
I har allerede besøgt et budeukalyptusskove og
Frokosten indtages på
dhistisk tempel, men i umiddelvandfald
et ganske særligt sted,
bar nærhed heraf ligger byens
nemlig en hyggelig cafe
kristne kirke, en islamisk moske
beliggende i en smuk have (dog for egen reg- og et hinduistisk kovil (tempel) – et godt
ning), og herefter er I nået til sidste punkt eksempel på Kandys mangfoldighed.
på udflugtsprogrammet i dag: et besøg på
et værksted, hvor nogle af områdets dygtige Herefter går turen til togstationen i Peratræskærere skaber smuk brugskunst og sou- deniya, hvor I går om bord på toget til Nanu
venirs af forskellige træsorter.
Oya.

Ella Gap er et af Sri Lankas mest ikoniske landskaber.

I tager plads i kupeen og nyder en bumletur
gennem højlandet. Toget kører langs bjergsiden, og I har udsigt først til teplantager og
små landsbyer og sidenhen til eukalyptusskove og vandfald.
Ind imellem standser toget ved de lokale stationer, hvor lokalbefolkningen stiger på med
alle deres pakkenelliker, madpakker, te på termokande og hvad der ellers skal til for at klare
et par timer i tog. I sidder godt i toget, og det
er en fantastisk oplevelse at rejse langsomt
gennem den smukke natur.
I Nanu Oya venter en bus på at køre jer det
sidste stykke til Ella, der ligger virkeligt smukt
omgivet af bjerge, vandfald og frodige temarker. I indkvarteres med udsigt til det hele.
Dag 8. Ella, vandring til Ella Rock med
spektakulær udsigt (udflugtspakken)
Fra jeres balkon eller terrasse har I panoramaudsigt over det berømte Ella Gap – en sprække
i landskabet, der falder dramatisk mere end
900 meter ud mod havet i det fjerne.
Er vejret optimalt, kan I skimte havet, men
oftest hviler en mystisk tåge længere nede i
landskabet, så man føler sig heldig at være
”over skyerne”.

Man overvældes af srilankanernes imødekommenhed
og venlige smil.
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Efter en tidlig morgenmad skal I på vandretur, hvor I følger togskinnerne ud af byen og
bevæger jer ned gennem temarker og eukalyptuslunde og op til Ella Rock, hvorfra I har
en spektakulær udsigt.
En lokal landsbyboer driver
en lille bod ved udsigtsstedet, og her nyder I en roti
(en slags pandekage) og
en kop te, mens I skuer ud
over landskabet.

Englænderne introducerede tedyrkningen i
Sri Lanka i 1800-tallet, og de importerede i
den anledning tusindvis af tamiler
fra Sydindien til at udføre det hårde
arbejde i markerne.

Glæd jer til et
aftensmåltid med
fødderne i sandet,
mens solen synker
ned i Det Indiske
Ocean

Eftermiddagen er fri til
måske at gå en tur i den
lille, hyggelige by, og om
aftenen har I mulighed for
at nyde en middag på en
af Ellas gode, lokale restauranter – særligt
udvalgt af jeres stedkendte guide.
Dag 9. Ella - Udawalawe, besøg på
en tefabrik (udflugtspakken)
Det skal indledningsvist handle om te i dag,
når I bliver kørt ud til en af områdets mange
teplantager. Sri Lanka er verdens 3. største
producent af te, og teen spiller en uhyre vigtig rolle i landets økonomi. Man regner med,
at teproduktion og –salg beskæftiger over 1
mio. mennesker.

I har en nat i Big Game Tented Camp, hvor I kommer
helt tæt på naturen i Udawalawe National Park.
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Det er højlandets forholdsvist kølige temperaturer og luftfugtigheden, der gør området
omkring Ella velegnet til teproduktion.

I ser teplukkerne i aktion, og på
fabrikken ser I, hvordan tebladene
bearbejdes på maskiner, som i
mange tilfælde er de samme som
dem englænderne efterlod, da de
forlod Sri Lanka i 1948. Mon ikke I
også bliver budt på en smagsprøve
af det færdige produkt.

Herefter bliver I kørt til Udawalawe, hvor I skal
bo et helt særligt sted, nemlig i en Big Game
Tented Camp, der består af hyggelige safaritelte med eget badeværelse og rigtige senge,
der er slået op i en lejr i vildmarken, der ligger
helt op til nationalparken Udawalawe.
Om aftenen mødes I med camp’ens øvrige
gæster til en drink og barbecue-middag rundt
om bålet, og senere falder I i søvn med naturens lyde i ørerne.

Dag 10. Udawalawe - Unawatuna, besøg
på Elephant Transit Home
I vågner op i camp’en og kan nyde en solopgang fra teltet og lytte til fuglefløjt og andre
af naturens lyde. I skal videre til strandferien
i dag, men I har lige et spændende stop ved
Elephant Transit Home først.
Her kan I møde en flok elefantunger, der af
den ene eller anden grund ikke kan klare
sig selv. De bliver derfor trænet til et frit liv i
naturen, og når de er klar, sættes de ud i Udawalawe-nationalparken, der ligger ved siden
af. I betragter elefanterne på afstand, da
de ikke må vænne sig til kontakt med andre
mennesker end elefanthjemmets personale.
Herefter har I en køretur på omkring tre timer
ud til den skønne strand ved Unawatuna, hvor
I skal bo på et dejligt hotel, der ligger direkte
på stranden. Glæd jer til et aftensmåltid med
fødderne i sandet, mens solen synker ned i
Det Indiske Ocean.
Dag 11-15. Badeferie ved
Unawatuna Beach
Spark skoene af, begrav de bare fødder i
sandet og nyd livet på stranden og i de små
snørklede gader bagved, hvor udvalget af
restauranter og cafeer er stort.

Tag eventuelt en tur ind til Galle, mens I bor i Unawatuna. Det er en by med en spændende historie og
mange hyggelige restauranter.

Trænger I til afveksling, kan vi varmt anbefale
jer at tage en taxa ind til den gamle koloniby
Galle, der har et meget fint fort bygget af hollænderne i 1663 og udråbt af UNESCO som
verdensarv.
Byen var i det 17. århundrede Sri Lankas vigtigste havneby og et vigtigt stoppested for
skibe, der sejlede mellem Europa og Asien. Gå
en tur på fortets ringmur og indenfor bymuren, hvor I finder mange fine eksempler på
kolonistilsarkitektur og masser af hyggelige
cafeer, restauranter og butikker.
På dag 11 vil der også være mulighed for at tilkøbe en hvalsafari (uden for udflugtspakken) ud
til de store flokke af blåhvaler, der lever i havet
ud for Sri Lankas sydvestlige kyst. I sejler ud fra
den nærliggende by Mirissa på udkig efter disse
havets kæmper, og på safarien kan I også være
heldige at se pukkelhvaler og delfiner.
Efter dejlige dage på stranden går det på dag
15 hjemad igen, men først sidst på dagen, så
I har god tid på stranden. I bliver hentet af
en chauffør, der kører jer til lufthavnen ved
Colombo, hvorfra flyet afgår. Der er flyskift i
Doha og ankomst til Danmark næste dag.
Dag 16. Ankomst til Danmark

Sri Lankas befolkning er fastforankret i deres tro. Størstedelen er buddhister, og I møder formentlig mange hvidklædte pilgrimme på vores vej.

BADEFERIE VED UNAWATUNA
Jeres rejse slutter med seks dage ved skønne
Unawatua, hvor palmerne hænger dovent ud
over stranden, og liggestolen eller hængekøjen er klar, så I kan nyde solen eller læse en
god bog i skyggen. I snørklede gader langs
stranden finder I hyggelige restauranter og
små butikker, som I kan gå på opdagelse i,
når I skal have en pause fra stranden. Har I
mod på flere oplevelser, så er en hvalsafari
et rigtigt godt bud her. Lidt længere henne
af kysten ligger Mirissa som er kendt som det
bedste sted i Sri Lanka til at spotte blåhvaler.

I skal bo de sidste fem dage på Calamander, et dejligt hotel, der ligger helt ned til stranden. Her slapper I af under palmerne og bader i havet eller i poolen.
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