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Sri Lanka
Mageløse oplevelser - individuel rejse 17 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 i den hellige by Kandy, hvor tuk-tukkerne drøner ind og ud mellem hinanden i  
gaderne, og hvor hvidklædte pilgrimme flokkes i Temple of the Tooth for at tilbede en stump af  
Buddhas tand. I ser byens højdepunkter og kører med tuk-tuk ud i den landlige idyl, der omgiver byen. 

Fra Kandy kører I nord på til Sri Lankas såkaldte kulturtriangel, hvor I næsten blæses omkuld af 
UNESCO-verdensarv. I skal besøge Sigiriya, Dambulla, Polonnaruwa og Anuradhapura - gamle 
hovedstæder og kongebyer - og betragte paladser og templer fra svundne tider, hvor kongerne 
og deres konkubiner levede et sorgløst liv. Omkring seværdighederne møder I lokale, hvidklæde 
pilgrimme blandet med skolebørn på udflugt - i Sri Lanka er man nemlig stolte af arven og respekt-
fuld over for religionen.

I Minneriya National Park sætter I jer til rette i 4-hjulstrækkere og kører ud for at iagttage de store 
elefantflokke, som holder til ved den kunstigt anlagte sø fra det 3. århundrede, og på et lokalt 
landbrug oplever I, hvordan bønderne lever, og hvad de dyrker på deres marker.

Efter denne perlerække af oplevelser er det blevet tid til at holde badeferie. Jeres chauffør sætter 
jer af ved Nilaveli Beach nord for Trincomalee, hvor vejret er optimalt i sommerhalvåret, og I har nu 
5 dage til at samle tankerne, gå tur langs standen, bade i havet og spise dejlig srilankansk mad med 
fødderne i sandet. Måske har I lyst til at sejle en tur til Pigeon Island, hvor I kan snorkle mellem hav-
skildpadder og farvestrålende koraller, og til at opleve autentiske hinduceremonier i historiske Trincomalee. 

På rejsens sidste dag køres I tværs over øen, og her har vi sørget for et hotelværelse på Negombo Beach, som I kan benytte 
resten af dagen, helt indtil flyet hjemad afgår om natten.

Rejsen er individuel, men transporten foregår i små grupper af 10-20 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 heldagsud-
flugter 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, videre til Kandy. Efter et flyskift i Doha   
 ankommer I til Colombo, hvor en chauffør venter på at køre jer til  
 Kandy - en tur på ca. 3 timer - og herefter indkvarteres I på et hyg- 
 geligt hotel i højlandet uden for byen.

Dag 3. Kandy, rundt med tuk-tuk, besøg i botanisk have og i Temple  
	 of	the	Tooth	(udflugtspakken).	Med nationalkøretøjet tuk-tuk  
 kører I rundt i Kandy og en tur ud i den smukke natur, der omgiver  
 byen. Herefter besøg i den kongelige botaniske have, hvor I ser en  
 fantastisk samling af orkideer. Om aftenen skal I sammen med lokale  
 pilgrimme opleve det berømte Temple of the Tooth, der opbevarer en  
 stump af Buddhas tand i et smukt dekoreret skrin.

Dag	4.	 Kandy,	besøg	på	en	tefabrik	og	et	smykkeværksted	(udflugts-	
	 pakken).	Sammen med jeres guide besøger I en tefabrik, hvor I føl- 
 ger processen fra jord til bord og smager en dejlig kop te. Næste stop  
 er ved et værksted, der arbejder med Sri Lankas dyrebare ædelsten.  
 Her ser I, hvordan rå månesten, tigerøje og endda den dyrebare blå  
 safir forvandles fine smykker. Også tid til afslapning på hotellet og  
 ved poolen.  

Dag 5. Kandy - Sigiriya, besøg hos træskæreren, i Spice Garden og  
 Dambullas klippetempel. I rykker videre til Sigiriya, og på køre- 
 turen besøger I en træskærer og en af Sri Lankas berømte Spice  
 Gardens, hvor alskens krydderier dyrkes. I Dambulla udforsker I et af  
 Sri Lankas smukkeste og mest usædvanlige templer, klippetemplet,  
 der er fyldt med imponerende buddhafigurer og smukke vægmalerier. 

Dag 6.  Sigiriya, oldtidsbyerne i Polonnaruwa og safari i Minneriya  
	 National	Park	(udflugtspakken).	Formiddagen byder på spekta- 
 kulær UNESCO-verdensarv i Polonnaruwa, der var landets hovedstad  
 fra år 700-1200. Om eftermiddagen skal I på safari i 4-hjulstræk- 
 kere gennem Minneriya National Park, som er kendt for sine store  
 elefantflokke. 

Dag	7.	 Sigiriya,	Rock	Fortress	og	besøg	i	lokal	landsby	(udflugtspak-	
	 ken).	Mere UNESCO-verdensarv, når I besøger den enestående fæst- 
 ning bygget i år 477 på toppen af en 200 meter høj klippe. I går hele  
 vejen op og nyder den fantastiske udsigt. Herefter besøger I et tra- 
 ditionelt landbrug, hvor der serveres en lækker frokost. Også tid til  
 afslapning ved hotellets pool.  

Dag	8.	 Sigiriya	-	Anuradhapura,	cykeltur	i	landlig	idyl	(udflugtspak-	
	 ken). Dagen begynder med en dejlig og rolig cykeltur i den landlige  
 idyl omkring Sigiriya. Herefter er der afgang mod Anuradhapura, hvor  
 I om aftenen besøger det hellige træ.

Dag 9. Anuradhapura - Nilaveli Beach, rundt i UNESCO-verdensarv  
	 (udflugtspakken).	Inden I kører ud til badeferien ved Nilaveli Beach,  
 skal I rundt til Anuradhapuras seværdigheder, Sri Lankas første hoved- 
 stad og et meget helligt sted for landets buddhister. I ankommer til  
 Nilaveli Beach sidst på eftermiddagen.  

Dag 10. Nilaveli Beach, evt. snorkling ved Pigeon Island. Lige ud for  
 kysten, hvor I bor, ligger nationalparken Pigeon Island, hvor I under  
 overfladen kan opleve et mangfoldigt og farverigt marineliv. Tilkøb  
 evt. en ekstra udflugt hertil. 

Dag 11-13. Nilaveli Beach, afslapning. I har yderligere tre hele dage til  
 rådighed på en dejlig, gylden og meget rolig strand. Hvis I vil se andet 
 end strand og vand, kan I besøge Trincomalee og opleve byens   
 1600-tals fort og overdådigt dekorerede hindutempler med auten- 
 tiske ceremonier.

Dag 14. Nilaveli Beach - Negombo Beach og hjemrejse. Straks efter mor- 
 genmaden kører I tværs over øen til Negombo Beach, der ligger tæt  
 på lufthavnen. Vi har booket et hotelværelse til jer, så I kan slappe af  
 resten af dagen ved poolen eller på stranden og nyde en middag  
 inden hjemrejsen. Flyet letter mod Doha og København om natten  
 mellem dag 14 og dag 15. 

Dag 15. Ankomst til Danmark

Kandy - Sigiriya - Anuradhapura

- Nilaveli (5 dage på stranden)

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Kulturelle oplevelser på egen hånd eller  
 med engelsktalende guide
• God tid på dejlig strand
• Tilkøb spændende udflugtspakke
• Sri Lanka til en meget attraktiv pris

!
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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 idyl- 
lisk ved bredden af byens store sø. Sammen 
med en guide besøger I templet og oplever 
morgenceremonien. I ser også de syv skrin, som 
indeholder relikviet - en af Buddhaens tænder.  
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I Kandys centrum kan I snuse rundt på det livlige marked og opleve 
srilankansk hverdag.

Kandy er tuk-tukkernes by. De små køretøjer drøner rundt i byens smalle 
gader, og på jeres udflugt i byen kører I naturligvis også med tuk-tuk.

Sri Lanka - mageløse oplevelser
17 dage

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 Kandy
Jeres fly har planmæssig ankomst omkring mid-

dagstid, lokal tid, og når I har fået jeres bagage, 

går I ud i ankomsthallen for at finde vores lokale 

samarbejdspartner, som kører jer til dagens 

bestemmelsessted, den skønne by Kandy, der 

ligger i højlandet midt på øen.

Køreturen tager ca. 3 timer, og når I har ind-

logeret jer på hotellet, der ligger i smuk natur 

lidt uden for byen, har I nok lyst til en dukkert 

i poolen og et godt måltid mad fra det lækre 

srilankanske køkken.

Dag 3. Kandy, med tuk-tuk rundt i byen, og 
til aftenceremoni i templet (udflugtspakken)

I skal på tur i Kandy sammen med en lokal-

guide i dag. Kandy er Sri Lankas hellige by og 

var hovedstad fra 1300-tallet og frem til 1815, 

hvor byen som den sidste i landet måtte over-

give sig til de britiske koloniherrer.

Turen rundt i byen foregår i Sri Lankas national-

køretøj, de farverige og larmende tuk-tukker. I 

bliver hentet på hotellet og kører ud ad byen 

ad en stille landevej, hvor I snart får udsigt til 

temarker, hvor sariklædte teplukkere er i gang 

med dagens høst. Teplukkerne kommer overve-

jende fra Sydindien, og de har i mange tilfælde 

været i Sri Lanka i flere generationer. 

Langs med vejen vil I se små hinduhelligdomme, 

som frekventeres af de indiske teplukkere. Et 

panorama over Knuckles-bjergene åbenbarer 

sig for jer – de hedder sådan, fordi de fire toppe 

på afstand ligner knoerne på en knyttet hånd.

 I stopper naturligvis flere ste-

der for at tage billeder af de 

smukke udsigter.

Tuk-tuk-turen slutter ved uni-

versitetet i Peradeniya og  ved 

den botaniske have, som i 

sin tid kun var åben for den 

kongelige familie. I dag er den 

et yndet udflugtssted for især 

unge kærestepar. Det forholdsvis kølige klima 

her i højlandet er perfekt til en botanisk have, 

og den har da også en stor samling på over 300 

arter af orkideer, imponerende høje palmer og 

interessante krydderier og planter, der også 

anvendes som lægemidler. 

Haven har i øvrigt har været brugt som kulisse i 

et par Hollywoodfilm, bl.a. i en af Indiana Jones-

filmene. Vi kan varmt anbefale jer at indtage 

dagens frokost i cafeen, der ligger med udsigt 

til havens store grønne plæne.

Herefter har I noget tid til afslapning på hotel-

let, inden I først på aftenen skal I opleve den 

såkaldte puja-ceremoni i Temple of the Tooth, 

der er UNESCO-verdensarv. Det oprindelige 

tempel blev bygget i 1600-tallet som en del af 

det kongelige palads og er i øvrigt et vigtigt pil-

grimssted for buddhister fra hele verden, som 

går rundt i templet i deres hvide klæder. 

I besøger templets overdådigt dekorerede 

gange og sale, som er særligt 

smukke i aftenlyset. Salene inde-

holder kostbare gaver doneret 

af bl.a. japanske og thailandske 

buddhister. 

Centralt i templet, under et for-

gyldt 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 4. Kandy, besøg på tefabrik og 
hos	smykkekunstnerne	(udflugtspakken)
Det skal indledningsvist handle om te i dag, når I 

bliver kørt ud til en af områdets mange teplanta-

ger. 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.

Det er højlandets forholdsvist kølige tempe-

raturer og luftfugtigheden, der gør området 

Tuk-tuk-turen fort-
sætter ud ad byen 
ad en stille lande-
vej, hvor I snart får 
udsigt til temarker
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I Dambulla besøger I det UNESCO-beskyttede klippetempel, som rummer fantastiske samlinger af buddhastatuer 
og smukke vægmalerier.

Sri Lanka er et frodigt landbrugsland, og de 
fleste afgrøder sælges stadig i vejkanten eller          
          på byens marked.

Dag 5. Kandy – Sigiriya, besøg hos træskæ-
reren, i Spice Garden og ved klippetempel
Rejsen går nu videre til Sigiriya, og på vejen 

aflægger I besøg på et værksted, hvor nogle 

af områdets dygtige træskærere skaber smuk 

brugskunst og souvenirs af forskellige træsor-

ter. De viser jer bl.a. nogle tryllerier med det 

såkaldte rainbow wood, der på mystisk vis skif-

ter farve, mens man arbejder med det.

Næste stop er i en såkaldt Spice 

Garden, en krydderiplantage, hvor 

I introduceres til en række af de 

krydderier, der dyrkes i Sri Lankas 

behagelige klima. Det var portugi-

serne, som kom til det daværende 

Ceylon i det 16. århundrede og 

satte dyrkningen af og ikke mindst 

handlen med krydderier i system. 

I den plantage, som I besøger, 

dyrkes der bl.a. muskatnød, nel-

like, kanel og den dyrebare karde-

momme, som er i familie med inge-

fær. Den vokser i skyggen højt oppe i træerne 

og kan kun høstes med håndkraft.

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 omstændig-

heder interessant at høre om planternes og 

Sri Lanka - mageløse oplevelser
17 dage

omkring Kandy velegnet til teproduktion. Eng-

lænderne 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. I ser 

teplukkerne i aktion, og på fabrikken ser I, hvor-

dan tebladene bearbejdes på maskiner, som i 

mange tilfælde er de samme som dem englæn-

derne efterlod, da de forlod Sri Lanka i 1948. 

Mon ikke I også bliver budt på en smagsprøve af 

det færdige produkt.

Efter turen til tefabrikken 

skal I besøge et forarbejd-

ningssted for Sri Lankas 

mange ædelsten, herun-

der de smukke og meget 

kostbare blå safirer og 

mange knapt så kostbare 

sten som f.eks. månesten. 

I lærer, hvilke sten, der 

findes i Sri Lankas under-

grund, og ser, hvordan de 

slibes i smukke facetter og indfattes i guld eller 

sølv. I får naturligvis også mulighed for at gøre 

et køb til smykkeskrinet derhjemme.

Tilbage på hotellet har I nok lyst til en dukkert i 

poolen. Måske har I spottet en restaurant inde 

i byen, hvor I har lyst til at spise aftensmad og 

prøve flere af de gode srilankanske retter. Det 

er nemt at tage en taxa eller tuk-tuk frem og 

tilbage. 

krydderiernes anvendelse, ikke mindst som 

lægemidler, og der er naturligvis ingen købe-

tvang i butikken.

Jeres sidste stop på vej mod Sigiriya er ved Dam-

bullas klippetempel, det UNESCO-beskyttede 

Golden Rock Temple, der er et af Sri Lankas 

allersmukkeste templer. Templets mange hellig-

domme er gemt i smukt oplyste klippehuler, og 

I besøger de fem vigtigste. Her ser I bl.a. en 14 

meter lang liggende buddha og mange andre 

smukke buddhastatuer og vægmalerier.

Efter planen er I fremme i Sigiriya sidst på efter-

middagen, tids nok til en dukkert i poolen og 

måske en dejlig kold Lion-øl.

Dag 6. Sigiriya, oldtidsbyen Polonnaruwa 
og safari i Minneriya (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 velbe-

varede ruiner af templer, paladser og mange 

smukke siddende, liggende og stående bud-

dhastatuer fra svundne tider, hvor området var 

landets religiøse og handelsmæssige centrum.

Byen er også kendt for sit kunstvandingssy-

stem, 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. 

I går tur mellem vel-
bevarede ruiner af 
templer, paladser og 
rigtigt mange smukke 
siddende, liggende 
og stående buddha-
statuer
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REJSENS SAFARIOPLEVELSE

I har et game drive på jeres tur i Minneriya Nati-
onal Park, hvor I kører ud i jeeps for at møde 
landets fauna. Sri Lanka er kendt for sine store 
elefantflokke, og chancerne for at se dem er vir-
keligt gode. 

Krokodiller, den søde læbebjørn, og naturligvis 
aber lever også i stort tal i nationalparken, og er 
I meget heldige, ser I en leopard.
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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.

Landets templer er meget levende, og særligt i perioden maj-oktober støder man på optog med dansere, 
elefanter, røgelse og meget andet til Buddhas ære.

SPEKTAKULÆR UNESCO-VERDENSARV

Det lille land er spækket med både kultur- og 
natursarv. I besøger en hel række steder, som 
er på UNESCOs liste over kulturarv, Sigiriyas 
fæstning på toppen af en klippe, landets gamle 
hovedstad Polonnaruwa, Anuradhapura og klip-
petemplet ved Dambulla, som regnes for et af 
Sri Lankas smukkeste templer. 

Her finder I en fantastisk samling af buddha-
figurer i smukt oplyste grotter.
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Anuradhapura blev grundlagt i 500-tallet f.Kr. og var Sri Lankas første hovedstad. På jeres vej rundt i Anuradhapura møder I både 
munke og hvidklædte pilgrimme.

Sri Lanka - mageløse oplevelser
17 dage

Om eftermiddagen skal I ud på flere eventyr. 

I skal på safari i Minneriya National Park, som 

især er kendt for sine store elefantflokke. Midt 

i parken ligger en stor kunstigt anlagt sø, Min-

neriya 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.

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, endemi-

ske aber (dvs. at de kun lever her) og måske 

endda en krokodille og en indisk pytonslange – 

godt man sidder på sikker afstand i en bil! 

I kan regne med at være tilbage på hotellet sidst 

på eftermiddagen.

Dag 7. Sigiriya, UNESCO-arv ved Rock Fort-
ress og en tur på landet (udflugtspakken)

I skal besøge et stykke enestående UNESCO-

verdensarv 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 pragt-

fuld udsigt over området, og på vejen op kan 

I beskue verdensberømte vægmalerier, bl.a. af 

kongens konkubiner, som han havde omkring 

500 af, der kom fra alle egne af verden.

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 væg-

gene, der fungerede som naturlig afkøling – et 

avanceret system for den tid.

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, cashewnød-

der, aubergine og bønner, afgrøder der kan 

klare sig i den forholdsvis tørre jord.

Farmerne fortæller om deres metoder og viser 

markerne frem, og de har også fremstillet et 

traditionelt srilankansk måltid til jer – og det 

kan I godt glæde jer til! Et traditionelt måltid 

består af mange forskellige retter, nogle mere 

krydrede end andre – gode retter, der har fået 

lov til at simre i lerpotter over åben ild.

Herefter bliver I kørt tilbage til hotellet, hvor I 

kan bade i poolen og slappe af.

Dag 8. Sigiriya - Anuradhapura, 
cykeltur og tempelbesøg (udflugtspakken)

Dagen begynder med en herlig cykeltur i den 

landlige idyl omkring Sigiriya. I et roligt tempo 

passerer I gennem lokale landsbyer, forbi mar-

ker med vandingskanaler og gennem grønne 

skovområder. Alle kan være med på cykelturen, 

og den giver et godt indblik i hverdagslivet på 

landet i Sri Lanka.

Herefter tager I plads i bus-

sen for at køre mod Anurad-

hapura – et af de vigtigste 

hjørner i den srilankanske 

kulturtriangel og landets før-

ste hovedstad. Når I er instal-

leret på hotellet og har spist 

middag, skal I ud og have de 

første oplevelser ved Anurad-

hapuras templer.

I besøger verdens måske ældste træ, et botræ, 

som er mere end 2000 år gammelt, og som 

har haft særligt udpegede vogtere gennem alle 

tider. Træet siges at være en stikling fra det 

træ, som Buddha sad under i Indien, da han 

opnående sin endelige oplysning, og det er 

naturligvis helligt. Derfor ser I formentlig også 

pilgrimme, der bringer offergaver til træet. 

Inden I går hjem i seng, går I en tur rundt om 

den store Ruwanwelisaya-stupa, som med sine 

103 meter er en af verdens højeste oldtidsbyg-

ninger – den oprindelige stupa var dog nok kun 

Træet siges at være 
en stikling fra det 
træ, som Buddha sad 
under i Indien, da han 
opnående sin ende-
lige oplysning, og det 
er naturligvis helligt
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55 meter høj. En stupa er en religiøs bygning, 

der indeholder et relikvie, i dette tilfælde er det 

en splint af Buddhas knogle.

Dag 9. Anuradhapura - Nilaveli Beach, 
UNESCO-verdensarv (udflugtspakken)

Inden I skal ud til stranden, skal I kigge mere 

på seværdighederne i Anuradhapura, som bud-

dhister anser for at være en hellig by. Byen blev 

grundlagt i 500-tallet f.Kr. og var hovedstad fra 

ca. år 350 e.Kr. til engang i 900-tallet. Briterne 

genopdagede byen i begyndelsen af 1800-tal-

let og udgravede et stort antal paladser og 

templer, som I kan nyde synet af i dag.

Næsten uanset hvor man 

vender blikket hen, så 

falder øjnene på hvide 

pagoder og stupaer, og I 

besøger bl.a. det såkaldte 

Bronzepalads, som 

består af 1600 stensøj-

ler, der oprindeligt dan-

nede underetagen af en 

9-etager høj bygning og 

dermed vidner om datidens solide håndværks-

tradition.

I er nu godt tanket op med kulturelle og histori-

ske oplevelser, og det er på tide at sætte kursen 

mod stranden og feriens andet afsnit. I har et 

par køretimer foran jer, inden I belønnes med 

udsigten ud over Den Bengalske Havbugt, som 

den nordligste del af Det Indiske Ocean hedder. 

Den store by i området hedder Trincomalee – 

den er Sri Lankas vigtigste havneby og har en af 

verdens smukkeste naturhavne.

I skal dog lidt længere nord på til den i sand-

hed uspolerede Nilaveli-strand, og I kan nu se 

frem til fem dage under solen og med fødderne 

i sandet. 

Dag 10. Nilaveli Beach, 
evt. snorkling ved Pigeon Island
Vi har et ekstra tilbud til jer, hvis I kan lide at 

snorkle eller dykke – en udflugt til 

Pigeon Island, der ligger 1 km fra 

kysten. Pigeon Island er en natio-

nalpark med pulveragtigt, hvidt 

sand og et fantastisk koralrev. 

Øen er ynglested for klippeduer 

(deraf navnet), og man kan følge 

stier ind gennem krat og buskads 

og forbi naturlige bassiner i klip-

perne, men det er livet under hav-

overfladen, der er den største attraktion.

Koralrevet ligger på lavt vand, og man får 

næsten lige så meget ud af at snorkle som af 

at dykke med flaske. Der er massevis af farve-

strålende fisk og koraller at kigge på og også 

(ufarlige) revhajer og havskildpadder – vi vover 

næsten at udstede en garanti for, at I ser dem. 

Ønsker I ikke at snorkle, så nyd et par timer i 

solen på den kridhvide strand. 

Denne udflugt skal købes separat og er ikke en 

del af udflugtspakken.

Dag 11-13. Strandferie ved Nilaveli
Det er tid til at nyde stranden, solen og mere 

af den gode srilankanske mad, som til dels er 

influeret af Indien, den store nabo mod nord-

vest, omend knap så krydret.

Nyd dagene ved stranden eller ved poolen. Hvis 

I trænger til afveksling, kan vi anbefale jer at 

tage en tur ind til Trincomalee. På grund af den 

dybe naturhavn har byen en meget lang histo-

rie, og adskillige kolonimagter har forsøgt at 

indtage den gennem tiden.  I 1795 fik briterne 

kontrol over byen, og I kan måske mærke histo-

riens vingesus på det historiske Fort Frederick, 

som portugiserne byggede i 1623. Fortet ligger 

smukt på kanten af havet.

Byen har også mange hindutempler, og ved 

siden af Fort Frederick, helt ude på spidsen 

af klippen, finder I Thirukoneswaram-templet 

dedikeret til Shiva-guden. Dette tempel lever op 

til alle forventninger, man måtte have om over-

dådige hindutempler. Tre gange om dagen kan 

I opleve den autentiske puja- ceremoni, som er 

meget intens i lyd og farver. 

Koralrevet ligger på 
lavt vand, og man får 
næsten lige så meget 
ud af at snorkle som 
af at dykke med flaske

Glæd jer til nogle afslappende dage ved stranden efter mange kulturelle oplevelser. Sri Lankas befolkning er stærk og stolt.
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Jeres rejse slutter med god tid ved den skønne 
og særdeles uspolerede Nilaveli-strand. 
I har fem dage under solen og dermed tid til både 
at sole jer og få flere oplevelser. F.eks. kan I besøge 
den lille Pigeon Island ud for kysten, som byder på 
virkelig god snorkling med masser af farvestrå-
lende tropefisk, havskildpadder og (ufarlige) rev-
hajer. Koralrevet ligger på lavt vand, så snorklingen 
kræver ikke de store forkundskaber. 

Besøg de overdådigt pyntede hindutempler i Trincomalee.

Ved disse ceremonier bærer præsterne en sta-

tue af Shiva rundt i templet, på andre tidspunk-

ter hviler guden måske bag et forhæng. 

Præsterne passer og plejer i det hele taget sta-

tuen, så guden ikke forlader den. Der er basis 

for nogle farvestrålende billeder i kameraet fra 

den travle vej, der leder op til templet.

Dag14. Nilaveli Beach - Negombo Beach 
- hjemrejse
I dag pakker I kufferten straks efter morgen-

maden, men sørg for at badetøjet ligger øverst 

– det får I brug for senere. I bliver kørt tværs 

over øen til Negombostranden, der ligger opti-

malt i forhold til lufthavnen, hvorfra hjemrejsen 

begynder den kommende nat.

Efter omkring 5-6 timer er I fremme ved Beacon 

Beach Resort, hvor I tjekker ind på et værelse, 

som I har til rådighed resten af tiden, indtil I 

bliver kørt til lufthavnen midt på natten. Nu kan 

I nyde stranden og poolen, forkæle jer selv med 

en massage eller hvad I har lyst til. 

Om aftenen kan I tage et bad på værelset og 

spise middag i fred og ro. Efter midnat kører en 

chauffør jer til lufthavnen, hvor flyet mod Doha 

og København venter. 

Dag15. Ankomst til Danmark
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