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Sri Lanka - perlen i Det Indiske Ocean

6 rejseforslag
og stor
fleksibilitet

Vi er meget begejstrede for Sri Lanka, det lille dråbeformede land i Det Indiske Ocean,
der kun er ca. 1½ gang større end Danmark. Landet har et væld af seværdigheder, en
spektakulær natur og en imødekommende befolkning, hvis stolthed over at tilhøre en fin
gammel kultur kan læses direkte i deres menneskelige overskud, deres faste blik og ranke
holdning.
Srilankanerne har da også meget at være stolte af: Levn fra fortidige kongeriger i form af paladser og overdådige
templer, en spektakulær natur, nationalparker med kæmpe elefantflokke og en stor population af leoparder, og ikke
minst kilometervis af gode strande. Har man en særlig forkærlighed for badeferie, kan vi anbefale at kombinere
kulturelle og historiske oplevelser i Sri Lanka med badeferie på en af Maldivernes paradisiske atoller.
Rejs med privat bil og chauffør
I dette katalog finder I rejseforslag, som har det til fælles, at I rejser med privat bil og chauffør. Vil I have det hele
med, kan jeres chauffør også agere guide på de udflugtspakker, som hører med til hvert rejseforslag. Finder I ikke
det, I søger, så arrangerer vi naturligvis også rejser helt efter jeres ønsker.
Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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PRISER
HOTELKATEGORI

PRIS PR. PERSON

Godt

Fra kr. 14.995 - 16.905

Ekstra godt

Fra kr. 17.450 - 19.120

Boutiquehotel

Fra kr. 20.855 - 22.695

Børnepriser

Fra kr. 9.230 - 12.370

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske
– spørg efter pris

Bemærk: Prisintervallerne angiver den
forventede pris for rejsen. Den endelige
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel
kapacitet.
Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng
og i forbindelse med rejse med to voksne.
Inkluderet i prisen
Fly t/r København til Colombo med Qatar
Airways via Doha på økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Transport mellem alle hotellerne med
privat bil og chauffør
Togtur mellem Kandy og Ella på turistklasse
Udflugt til templet i Dambulla
13 nætter inkl. morgenmad
Ikke inkluderet i prisen
Rejseforsikring
Drikkepenge til chaufføren
Udflugtsprogram som beskrevet
Visum til Sri Lanka 35 USD
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SRI LANKAS VERDENSARV
Sri Lanka er spækket med UNESCOverdensarv, og i Sigiriya er et besøg ved
Rock Fortress et must. Fæstningen er
bygget på toppen af en 200 meter høj
klippe i år 477, og på vej til toppen kan
I iagttage smukke vægmalerier, der viser
livet i paladserne. I Polonnnaruwa, landets hovedstad fra ca. år 700 til 1200,
kan I gå tur mellem smukke templer og
buddhafigurer.

Det klassiske Sri Lanka

16 dage
fra kr. 14.995

Sigiriya, Kandy, Ella, Yala Nationalpark,
Unawatuna-stranden - 16 dage
Verdensarv og klassisk badeferie
Denne rejse byder på næsten alt, hvad hjertet kan begære, for jer, der vil opleve smukke og autentiske Sri Lanka med privat bil og chauffør. På den første del af rejsen oplever I øens UNESCO-verdensarv
i bl.a. Sigiriya og Dambulla med prægtige ruiner fra fjerne kongeriger, og i Kandy venter det meget
levende Temple of the Tooth.
Herefter kommer Sri Lankas spektakulære natur i højsædet med besøg i den hyggelige by Ella, og
i Yala National Park skal I på safari for at spotte elefanter, bjørne, aber og måske endda leoparder.
Efter mange oplevelser i kulturen og naturen er I klar til at nyde strandlivet i skønne Unawatuna
på Sri Lankas sydkyst – en af landets klassiske badebyer med et hyggeligt liv i snævre gader,
mange restauranter og cafeer og en dejlig, bred strand.

Sigiriya
Dambulla
Kandy
Nuwara Eliya
Colombo
Yala
Nationalpark
Unawatuna

Tilkøb udflugter
Vi tilbyder en udflugtspakke til rejsen, hvor jeres chauffør også agerer guide. Denne pakke sikrer, at I får det
optimale udbytte, og dagsprogrammet er skrevet med udgangspunkt i tilkøb af denne pakke.

TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

BOUTIQUE HOTEL
Amaara Forest Hotel 

Sigiriya		

2

Hotel Sigirya 

Camellia Resort & Spa 

Kandy		

2

The Swiss Residence 

Hotel Suisse +

		

Ella		

2

Misty Hills 

Ekho Ella +

Yala Nationalpark		

2

Coconut Garden Hotel 

Chaarya Resort & Spa 		

Cinnamon Wild Yala +

Joe's Unawatuna 

Thaproban Beach House 

Calamander 

Unawatuna-stranden		5

			

Elephant Stables 
98 Acres Resort and Spa +

Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

Dag 1. Danmark - Sri Lanka
I forlader Danmark og har et flyskift på vej til
Colombo, Sri Lankas hovedstad.

ler. Hulerne er sparsomt men smukt oplyst og
dekoreret med smukke vægmalerier.

Dag 2. Ankomst og videre til Sigiriya
I ankommer til Colombo, og her venter en

chauffør på at køre jer til Sigiriya, der ligger ca.
3½ times kørsel fra Colombo. På vejen hertil
skal I for første gang stifte bekendtskab med
Sri Lankas historiske arv, når I besøger Golden
Rock-templet i Dambulla, som har en fantastisk samling af buddhafigurer gemt i klippehu-

De srilankanske skolebørn går i fine, hvide skoleuniformer.

Golden Rock-templet i Dambulla er et klippetempel med mere end 80 huler, hvoraf den forreste fem er åbne
for publikum. Her ser I smukke buddhafigurer og imponerende vægmalerier. Templet er UNESCO-verdensarv.

Dag 3. Sigiriya, UNESCO-verdensarv
og elefantsafari
I besøger UNESCO-verdensarv i oldtidsbyen
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Det klassiske Sri Lanka
Sigiriya, Kandy, Ella, Yala Nationalpark,
Unawatuna-stranden - 16 dage
Polonnaruwa, som var kongelig residens fra
ca. år 700 til år 1200. Her går I tur mellem
velbevarede ruiner af templer og paladser og
betages af det store antal siddende, liggende
og stående buddhafigurer.
Efter frokost venter en
stor oplevelse i naturen,
når I kører ud til Minneriya
National Park. Her stiger I
om til 4-hjulstrækkere og
kører ud i den enorme park
for at kigge på elefanter –
intet andet sted i verden
ser man elefanter i så store
flokke, som i Sri Lanka.

der ofrer smukke blomster og tænder lys for
Buddhaen.

Dag 5. Kandy, tuk-tuk-tur og
besøg i botanisk have
I skal på tur med tuk-tuk i Kandy i dag, og I
bliver hentet på hotellet, hvorefter I fortsætter gennem byen
og ud ad en stille landevej og
får udsigt til temarker med sariklædte teplukkere. Et panorama
I har nu en eventyrlig
over Knucklesbjergene åbenbatogtur foran jer genrer sig for jer, og I stopper flere
nem det grønne højland steder for at tage billeder.

forbi rullende temarker
og rislende vandfald

Dag 4. Sigiriya - Kandy,
Rock Fortress og Temple of the Tooth
I skal se mere UNESCO-verdensarv i dag: det
spektakulære Sigiriya Rock Fortress, en fæstning bygget i år 477 på toppen af en 200
meter høj klippe. Giv jer endelig tid til at gå
helt op på toppen for at nyde den fabelagtige
udsigt over det grønne landskab.
Fremme i Kandy indlogeres I på jeres hotel. Om
aftenen venter en fantastisk oplevelse - ceremonien i Temple of the Tooth, byens guldbelagte stolthed, hvor der opbevares et helt særligt relikvie, en stump af Buddhas tand. I blander jer med de hvidklædte, lokale pilgrimme,

Tuk-tuk-turen slutter ved Kandys botaniske have, som er et
yndet udflugtssted for især unge kærestepar.
Haven har en stor samling af orkideer, imponerende høje palmer og interessante krydderier
og planter, der også anvendes som lægemidler.
Om eftermiddagen har I rig mulighed for at
opsøge nogle af byens mange arbejdende
værksteder, f.eks. smykkekunstnere eller træskærere.
Dag 6. Kandy – Ella,
med tog gennem højlandet
Efter morgenmaden bliver I kørt til banegården, hvor I stiger på toget til Ella. I har nu en
eventyrlig togtur foran jer gennem det grønne

Der tændes lys for Buddhaen i Temple of the Tooth ved to daglige ceremonier.
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højland forbi rullende temarker og rislende
vandfald og med kig til spændende liv på stationerne, hvor de lokale stiger af og på. I er
fremme i Ella i løbet af eftermiddagen, og I indlogeres med smuk udsigt til bjergene.
Dag 7. Ella, besøg på tefabrik
I skal besøge en tefabrik, hvor I kan følge processen fra jord til bord. Briterne, som i sin tid
satte dyrkningen af te i system, lod en del
materiel stå, da de forlod det daværende Ceylon
i 1948, og teen produceres i de fleste tilfælde
på selvsamme materiel. Rundvisningen slutter
med smagsprøver på de forskellige sorter – især
ingefærteen, som er den lokale favorit. Resten
af dagen kan I nyde naturen omkring Ella.
Dag 8. Ella, vandring til Ella Rock
og videre til Yala
En guidet vandretur på ca. ti kilometer til Ella
Rock er første punkt på dagsordenen. I går
langs markerne, indtil I er fremme ved det
smukke udsigtspunkt. Her drikker I en kop te,
mens I nyder landskabet – på en klar dag kan I
se helt ud til kysten.
Ved frokostid kører I mod Kataragama, som
er et af Sri Lankas vigtigste pilgrimssteder og
hellig for både buddhister og hinduer. Stedet
har været en helligdom siden år 200 før vor
tidsregning, og året rundt kan man opleve farverige, spændende religiøse ceremonier.

Det meste af strækningen mellem Kandy og Ella tilbagelægges
med tog – slow travel, når det er bedst!

Dag 9. Yala National Park, safari med
elefanter og måske leoparder
I dag skal I på en halv dags safari i Yala National
Park, hvor I kan være heldige at møde elefanter (omkring 300 lever i parken), læbebjørne,
krokodiller, bøfler og leoparder – det er faktisk et af de steder i verden, hvor der er størst
chance for at se leoparden. Om eftermiddagen
kan I slappe af ved hotellets pool.
Dag 10. Yala – Unawatuna Beach
Turen går nu ud til badeferien ved Unawatuna
Beach. Ved Koggala kan I få et klassisk motiv i
kameraet, når de lokale fiskere (mod betaling)
kravler op på deres stylter i havet – en gammel
fiskemetode, som ikke bruges mere, men som
stadig florerer i mange turistbrochurer.

YALA NATIONAL PARK
Sri Lankas mest kendte nationalpark
er Yala National Park. Parken er 1.200
km2 stor og hjemsted for 44 arter af
pattedyr. Herudover er parken kendt
for sin elefantflok, som skulle tælle
omkring 300 stk., læbebjørne, sambarhjorte, påfugle og krokodiller. Safari i
Yala foregår med 4-hjulstrækkere, og
man skal være opmærksom på, at parken er meget besøgt, så man vil ikke
være alene om oplevelsen.

Herefter går turen mod stranden, og I sættes
af ved strandhotellet og kan se frem til 5 dage
med sol og sommer.
Dag 11-15. Badeferie
Spark skoene af og nyd livet på stranden. Trænger I til afveksling, kan vi varmt anbefale jer at
besøge den gamle koloniby Galle, der har et
meget fint fort bygget af hollænderne i 1663 og
udråbt af UNESCO som verdensarv. På dag 15
går det hjemad igen, men først sidst på dagen,
så I har god tid på stranden i løbet af dagen.
Dag 16. Ankomst til Danmark

UDFLUGTSPAKKE KR. 2.120 (barn kr. 890)
DAG 3: Guidet udflugt til oldtidsbyen Polonnaruwa, som er
UNESCO-verdensarv
DAG 3: Game-drive blandt elefanter i Minneriya National Park
DAG 4: Guidet udflugt til UNESCO-verdensarven ved Sigiriya Rock Fortress
DAG 4: Aftenceremoni i Temple of the Tooth i Kandy
DAG 5: Tuk-tuk-kørsel rundt i Kandy
DAG 5: Besøg i botanisk have
DAG 7: Besøg på en tefabrik
DAG 8: Guidet vandring til Ella Rock med spektakulær udsigt
DAG 9: Safari game-drive i Yala National Park med gode chancer for at se
elefanter og endda leoparder
Rejsen slutter med hele 5 nætter på den dejlige
Unawatuna-strand.
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KRYDDERI TIL JERES
SRI LANKA REJSE
Oplev landets smukke natur og bliv klogere på historien
– tag på spændende udflugter med engelsktalende guider
Vi har et stort udflugtsprogram i Sri Lanka, og til hvert rejseforslag har vi sammensat en pakke af udflugter, hvor I for en meget rimelig pris får masser af ekstra
oplevelser. Herudover har I mulighed for at plukke udflugter individuelt fra vores
store program. Vi arrangerer spændende oplevelser over det meste af landet, lige
fra tuk-tuk-ture i Kandys krogede gader og vandring i højlandet til safari i landets
storslåede nationalparker.
På denne side kan I se eksempler på udflugter fra vores program, som vi har udviklet
og forfinet gennem mange år. I kan se hele udflugtsprogrammet på stjernegaard.dk.
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VANDRING I HORTON
PLAINS NATIONAL PARK
TIL WORLD’S END
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En vandretur for de aktive i den tidlige morgenstund, hvor I følger en sti gennem temarker og eukalyptusskove til udsigtspunktet ved Ella Rock. I nyder en forfriskning,
mens I betragter den smukke udsigt, som
på en klar dag rækker helt ud til kysten.

so

VANDRING TIL ELLA ROCK

pr

Kumana er en af Sri Lankas mindre nationalparker med langt færre besøgende end
f.eks. Yala, Det giver god plads mellem
jeep’ene og god udsigt til bl.a. elefanter,
bjørne og måske leoparder.

K

SAFARI GAME DRIVE I
KUMANA NATIONAL PARK

. p r. 9
er 5
so
n

I kører i jeeps med plads til 6 personer i
nationalparken, der er kendt for sine store
elefantflokke. Det er et af de steder i
verden hvor der er størst chance for at se
leoparder i det fri.

pr

SAFARI GAME DRIVE I
YALA NATIONAL PARK

30

Jeres tuk-tuk-chauffør styrer jer sikkert
rundt i Kandys krogende gader, og gradvist
ændrer billedet sig fra travlhed i byen til
fred og ro i højlandet. I får udsigt til bølgende temarker og de smukke Knucklesbjerge.

.2

RUNDT I KANDY OG
OMEGN MED TUK-TUK

er

I cykler ad asfalterede stier og jordveje
gennem lokale landsbyer forbi marker og
vandingskanaler og gennem frodige skovområder. I oplever autentisk hverdagsliv i
landsbyerne og smager sæsonens frugter.

Kr

CYKELTUR OMKRING
SIGIRIYA

.p

Oplev en tidlig morgenstund over Dambulla
i luftballon svævende hen over uendelige
rismarker og enkeltstående træbeklædte
bjerge. I flyver ca. en time, mens solen står
op, og slutter med et glas mousserende vin.

pr

LUFTBALLON OVER
DAMBULLA

.
Kr

.p

I sejler ud for at spotte blåhvaler, der holder
til ud for Sri Lankas sydlige kyst fra oktober
til april. Det er et af de bedste steder i
verden til hvalsafari, og udover blåhvaler
kan I kan være heldige også at se delfiner,
kaskelot- og brydeshvaler.

pr

HVALSAFARI VED MIRISSA

er 5 1 0
so
n

En ca. 9 km lang vandretur i morgenstunden gennem græsområder og højlandsregnskov til World’s End, hvor I har uhindret
udsigt over nationalparken.

Alle priser er frapriser
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PRISER
Nyd den ultimative 5-stjernede luksus på Lilly Beach Resort.

HOTELKATEGORI

PRIS PR. PERSON

Godt

Fra kr. 19.330 - 23.795

MALDIVERNE

Ekstra godt

Fra kr. 20.940 - 25.170

Boutiquehotel

Fra kr. 38.965 - 47.970

Børnepriser

Fra kr. 12.895 - 27.530

Det er oplagt at kombinere kulturelle oplevelser i Sri Lanka med badeferie på Maldiverne
– det ultimative paradis med hvide sandstrande, krystalklart vand med en vrimmel af
farvestrålende koraller og fisk. Det helt særlige ved Maldiverne er, at alle resorts udgør
deres egen private ø.

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske
– spørg efter pris

Bemærk: Prisintervallerne angiver den
forventede pris for rejsen. Den endelige
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel
kapacitet.
Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng
og i forbindelse med rejse med to voksne.

Vælg mellem Bandos Maldives hvor morgenmaden er inkluderet eller Lily Beach Resort & Spa
hvor I får en All Inclusive-pakke med i købet.

Inkluderet i prisen
Fly t/r København til Colombo og retur fra
Male med Qatar Airways via Doha på økonomiklasse, samt fly mellem Colombo og
Male med Sri Lankan på økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Transport mellem alle hotellerne med privat
bil og chauffør
Togtur mellem Kandy og Ella på turistklasse
Udflugt til templet i Dambulla
13 nætter inkl. morgenmad
Ikke inkluderet i prisen
Rejseforsikring
Drikkepenge til chaufføren
Udflugtsprogram som beskrevet
Visum til Sri Lanka 35 USD
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Bandos Maldives er et dejligt 4-stjernet resort.

Det klassiske Sri Lanka
med Maldiverne

16 dage
fra kr. 19.330

Sigiriya, Kandy, Ella, Galle, Maldiverne - 16 dage
Kulturelle oplevelser og ultimativ badeferie
Denne rejse er en ideel kombination af kulturelle og historiske oplevelser i Sri Lanka og den ultimative
badeferie på Maldiverne. I Sri Lanka rejser I med privat bil og chauffør til Sigiriya og Kandy, hvor I nærstuderer UNESCO-verdensarv i form af templer og paladser og besøger store buddhistiske pilgrimssteder.
Sigiriya

I højlandet omkring byen Ella skal I på vandretur i den uendeligt smukke natur og naturligvis stifte nærmere bekendtskab med den te, som for alvor har placeret Sri Lanka på verdenskortet. I den skønne by
Galle kan I slentre rundt på det historiske fort bygget af hollænderne i 1600-tallet og i den gamle
bydel inden for murene, hvor kolonitidens huse er omdannet til boutiquehoteller og restauranter.
Efter mange oplevelser er I klar til badeferie på en atol i det maldiviske ørige, hvor sandet er
kridhvidt og havet tindrende blåt – bedre badeferie findes ikke! Alle steder kan I vælge mellem
gode, ekstra gode og boutiquehoteller – bemærk, at I får All Inclusive med i prisen, hvis I vælger den dyreste kategori på Maldiverne.

Kandy

Colombo

Ella

Galle
Maldiverne

Tilkøb udflugtspakken
Vi tilbyder en udflugtspakke til rejsen, hvor jeres chauffør også agerer guide. Denne pakke sikrer, at I får det optimale udbytte,
og dagsprogrammet er skrevet med udgangspunkt i tilkøb af denne pakke.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

BOUTIQUE HOTEL
Amaara Forest Hotel 

Sigiriya		

2

Hotel Sigiriya 

Camellia Resort & Spa 		

Kandy		

2

The Swiss Residence 

Hotel Suisse +			Elephant Stables 

Ella		

2

Misty Hills 

Ekho Ella +			

98 Acres Resort and Spa +

Galle		

2

Closenberg Hotel 

Fortaleza Hotel +		

Taru Villas Lighthouse Street 

Maldiverne		

5

Bandos Maldives 

Bandos Maldives 		

Lily Beach Resort & Spa 

Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

Dag 1. Danmark - Sri Lanka
I forlader Danmark og har et flyskift på vej til
Colombo, Sri Lankas hovedstad.
Dag 2. Ankomst og besøg ved Golden Rock
I ankommer til Colombo, og her venter en
chauffør på at køre jer til Sigiriya, der ligger ca.

Polonnaruwas imponerende sceneri maner til
eftertanke.

3½ times kørsel fra Colombo. På vejen hertil
skal I for første gang stifte bekendtskab med
Sri Lankas historiske arv, når I besøger Golden
Rock-templet i Dambulla, som har en fantastisk samling af buddhafigurer gemt i klippehuler. Hulerne er sparsomt men smukt oplyst og
dekoreret med smukke vægmalerier.

Sidst på eftermiddagen tjekker I ind på hotellet
i Sigiriya og kan slappe af efter rejsen.
Dag 3. Sigiriya, UNESCO-verdensarv
og elefantsafari
I oplever UNESCO-verdensarv i oldtidsbyen
Polonnaruwa, som var kongelig residens fra

Ved første øjekast er det svært af forestille sig, at man kan gå til toppen af Sigiriya Rock, men det kan
man sagtens, og udsigten deroppefra er mageløs.
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Det klassiske Sri Lanka med Maldiverne
Sigiriya, Kandy, Ella, Galle, Maldiverne - 16 dage
ca. år 700 til år 1200. Her går I tur mellem
velbevarede ruiner af templer og paladser og
betages af det store antal siddende, liggende
og stående buddhafigurer.
Efter frokost venter en stor oplevelse i naturen,
når I kører ud i Minneriya National Park for at
opleve Sri Lankas store elefantflokke, når de
søger mod parkens store vandreservoirer. Sidst
på eftermiddagen er I tilbage på jeres hyggelige hotel og kan springe i poolen.
Dag 4. Sigiriya – Kandy, Rock Fortress
og Temple of the Tooth
Dagen begynder med et besøg ved det spektakulære Sigiriya Rock Fortress, en fæstning
bygget i år 477 på toppen af en 200 meter høj
klippe. Giv jer endelig tid til at gå helt op på
toppen for at nyde den fabelagtige udsigt over
det grønne landskab.

over Knucklesbjergene åbenbarer sig for jer,
og I stopper naturligvis flere steder for at tage
billeder.
Næste punkt er et besøg i Kandys botaniske have, som har en stor samling orkideer,
imponerende høje palmer og interessante
krydderier og planter, der også anvendes som
lægemidler.
Om eftermiddagen har I
rig mulighed for at opsøge
nogle af byens mange
arbejdende
værksteder,
f.eks.
smykkekunstnere
eller træskærere, og måske
kigger jer omkring efter en
god souvenir.

Dag 8. Ella, vandring til Ella Rock
og videre til Galle
Om morgenen vandrer I ca. ti kilometer til Ella
Rock, et smukt udsigtspunkt, hvor I nyder en kop
te, mens I skuer ud over
det uendelige landskab.
Herefter kører I til den
gamle koloniby Galle, hvor I
I skal på tuk-tuk-tur genskal tilbringe et par nætter,
nem byen og ud ad en
inden badeferien begynder.

stille landevej, hvor I får
udsigt til temarker med
sariklædte teplukkere

I Kandy tjekker I ind på jeres hotel, og om aftenen skal I til ceremoni i det fantastiske Temple
of the Tooth, hvor der opbevares et helt særligt relikvie, en stump af Buddhas tand. I blander jer med de hvidklædte, lokale pilgrimme,
der ofrer smukke blomster og tænder lys for
Buddhaen.

Dag 6. Kandy – Ella, med
tog gennem højlandet
I stiger på toget til Ella og har nu en eventyrlig
togtur foran jer gennem det grønne højland
forbi rullende temarker og med kig til spændende liv på stationerne, hvor de lokale stiger
af og på. I er fremme i Ella i løbet af eftermiddagen, og I indlogeres med smuk udsigt til
bjergene.

Dag 5. Kandy, tuk-tuk-tur
og botanisk have
I skal på tuk-tuk-tur gennem byen og ud ad
en stille landevej, hvor I får udsigt til temarker med sariklædte teplukkere. Et panorama

Dag 7. Ella, besøg på tefabrik
På en nærliggende tefabrik følger I processen
fra jord til bord og får smagsprøver på de forskellige sorter – især ingefærteen, som er den
lokale favorit.

Kandys botaniske have har imponerende høje palmetræer og en stor samling sjældne tropiske planter.
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Resten af dagen kan I nyde naturen omkring
Ella og om aftenen kan I spise middag på en
af de mange hyggelige restauranter i hovedgaden, der præges af en særlig backpackerstemning.

Dag 9. Galle, historiske
oplevelser i kolonibyen
Galle er Sri Lankas smukkeste kolonistilsby, og den har et meget fint fort
fra 1663, som også er UNESCO-verdensarv.
Nyd en dag i den skønne by med en gåtur
på fortet og rundt omkring fyret, der har ledt
skibe sikkert i havn gennem århundreder, og
find en dejlig restaurant eller cafe til frokost
og middag. Galle er også et godt sted at købe
souvenirs i form af fint forarbejdet kunsthåndværk.
Dag 10. Galle – Maldiverne
Det er nu blevet tid til at flyve ud over Det

På Maldiverne har man altid været afhængig af at kunne sejle mellem øerne, og dette er traditionelle dhoni.

Indiske Ocean og tage hul på badeferien på en
af Maldivernes paradisiske atoller med hvidt
sand, en krystalklar, blå lagune og skønne faciliteter på land. Efter en kort flyvetur til Male
skal I med speedbåd eller fly ud til jeres resort,
hvor I sparker skoene af – fra nu af er der
nemlig barfodsluksus på programmet.
I har valget mellem et rigtigt godt 4-stjernet
resort eller et luksuriøst 5-stjernet resort – uanset hvad I vælger, så har I udsigt over en paradisisk lagune og derefter det uendelige hav.

GALLE
Kystbyen Galle en af Sri Lankas allerhyggeligste byer, og byens fort, der
blev bygget af hollænderne i 1600-tallet, er UNESCO-verdensarv. Her lagde
skibe i kolonitiden til på deres sejladser
mellem Asien og Europa.

Dag 11-14. Badeferie på Maldiverne
Det helt særlige ved Maldiverne er, at alle
resorts udgør deres egen private ø, således at
en rejse hertil bliver en Robinson Crusoe-oplevelse, også fordi strandene her regnes blandt
de allerbedste i verden.

Inden for murene finder man i dag en
pittoresk gammel bydel, hvor de fine
gamle huse er omdannet til restauranter og små hoteller.

I har stranden og lagunen til rådighed til at
sole jer, svømme, snorkle, sejle kajak og meget
mere. På resortets restauranter kan I smovse i
lækkerier, i baren kan I nyde drinks – kort sagt,
så bliver tilværelsen ganske behagelig for jer
på den sidste del af rejsen.
Dag 15. Maldiverne og hjemrejse
I løbet af dagen må I desværre vinke farvel til
paradis og påbegynde hjemrejsen.
Dag 16. Ankomst til Danmark

UDFLUGTSPAKKE KR. 1.660 (barn kr. 670)
DAG 3: Guidet udflugt til oldtidsbyen Polonnaruwa, som er
UNESCO-verdensarv
DAG 3: Game-drive blandt elefanter i Minneriya National Park
DAG 4: Guidet udflugt til UNESCO-verdensarven ved Sigiriya Rock Fortress
DAG 4: Aftenceremoni i Temple of the Tooth i Kandy
DAG 5: Tuk-tuk-kørsel rundt i Kandy og besøg i botanisk have
DAG 7: Besøg på en tefabrik
DAG 8: Guidet vandring til Ella Rock med spektakulær udsigt

Teen plukkes af efterkommere af indiske tamiler.
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PRISER
HOTELKATEGORI

PRIS PR. PERSON

Godt

Fra kr. 16.345 - 17.590

Ekstra godt

Fra kr. 17. 545 - 18.505

Boutiquehotel

Fra kr. 19.650 - 21.700

Børnepriser

Fra kr. 9.805 - 14.100

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske
– spørg efter pris

Bemærk: Prisintervallerne angiver den
forventede pris for rejsen. Den endelige
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel
kapacitet.
Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng
og i forbindelse med rejse med to voksne.
Inkluderet i prisen
Fly t/r København til Colombo med Qatar
Airways via Doha på økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Transport mellem alle hotellerne med privat
bil og chauffør
Togtur mellem Kandy og Ella på turistklasse
13 nætter inkl. morgenmad
Ikke inkluderet i prisen
Rejseforsikring
Drikkepenge til chaufføren
Udflugtsprogram som beskrevet
Visum til Sri Lanka 35 USD
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SLOW TRAVEL GENNEM HØJLANDET
En togtur gennem den smukke natur i højlandet
er et virkeligt højdepunkt på en rejse i Sri Lanka.
Toget kører i roligt tempo gennem teplantager og spektakulær natur, og der stoppes ved
mange små stationer, hvor hele familier stiger
på med madkurve og andre pakkenelliker.
Døre og vinduer er åbne under kørslen, hvilket
skaber en dejlig brise gennem kupeen og gode
muligheder for at få skønne billeder i kameraet. En togtur i Sri Lanka er slow travel, når
det er bedst.

Grønne Sri Lanka

16 dage
fra kr. 16.345

Kandy, Ella, Udawalawe Nationalpark,
Unawatuna-stranden - 16 dage
Til jer der elsker naturen
Oplev de absolut smukkeste sider af Sri Lanka på denne rejse med privat bil og chauffør gennem enestående historie, kultur og natur. Rejsen begynder i den gamle kongeby Kandy, der ligger i det smukke
højland, og her besøger I det enestående Temple of the Tooth.
Herefter kommer landets flotte natur i højsædet, når I kører med tog til Ella og tager på vandreture ved
det spektakulære Ella Gap og Lipton’s Seat, hvorfra den berømte tebaron skuede ud over sine besiddelser. Som noget helt særligt på denne rejse skal I bo i en camp ved Udawalawe National Park, hvor
I skal besøge elefanterne i Elephant Transit Home, der forberedes til et liv i det fri, og på safari
Colombo
med optimale chancer for at se store flokke af elefanter.
Efter disse oplevelser er I klar til badeferien ved skønne Unawatuna, en af Sri Lankas klassiske badebyer
på landets sydkyst med masser af restauranter og cafeer i snævre gader og en dejlig bred sandstrand.

Kandy

Ella

Udawalawe
Nationalpark
Unawatuna Beach

Tilkøb udflugtspakke
Vi tilbyder en udflugtspakke til rejsen, hvor jeres chauffør også agerer guide. Denne pakke sikrer, at I får det optimale udbytte,
og dagsprogrammet er skrevet med udgangspunkt i tilkøb af denne pakke.

TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

Kandy		

3

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

The Swiss Residence 

Hotel Suisse +			Elephant Stables 

BOUTIQUE HOTEL

Ella		

3

Misty Hills 

Ekho Ella +			

98 Acres Resort and Spa +

Udawalawe Nationalpark

2

Big Game Tented Camp 

Grand Udawalawe 		

Kalus Hideaway +

Unawatuna-stranden		

5

Joe's Unawatuna 

Thaproban Beach House 

Calamander 

Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

Dag 1. Danmark - Sri Lanka
I forlader Danmark i løbet af dagen og har et
flyskift på vej til Colombo, Sri Lankas hovedstad.
Dag 2. Ankomst og videre til Kandy
I ankommer til Colombo, og her venter en
chauffør på at køre jer til Kandy, der ligger ca.

3½ times kørsel fra Colombo. I kan tjekke ind
på hotellet i løbet af eftermiddagen.
Dag 3. Kandy, vandretur og
ceremoni i Temple of the Tooth
Formiddagen byder på en ca. 3 timer lang vidunderlig vandretur i højlandet uden for Kandy,

I går med de lokale pilgrimme gennem den smukt dekorerede indgang til Temple of the Tooth.

hvor I går gennem tropisk regnskov og trækker
frisk luft helt ned i bunden af lungerne. Jeres
guide kan undervejs udpege områdets dyr og
farverige fugle.
Om aftenen skal I besøge et af landets største
seværdigheder, Temple of the Tooth – et smukt

Kandy er tuk-tuk’ernes by. I får en køretur rundt i byen og stopper bl.a. ved markedet.
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Grønne Sri Lanka
Kandy, Ella, Udawalawe Nationalpark,
Unawatuna-stranden - 16 dage
buddhistisk tempel, der, som navnet antyder,
opbevarer en stump af Buddhas tand som et
helligt relikvie. I oplever aftenceremonien sammen med de lokale, der bringer offergaver til
Buddhaen i form af blomster og røgelse.
Dag 4. Kandy, botanisk have og
kunsthåndværk
I dag skal I besøge Kandys berømte botaniske
have, som har en stor samling sjældne orkideer og mere end 4.000 plantearter, hvoraf
mange bruges i medicinalindustrien. Frodigheden i haven er så overvældende, at den har
været filmkulisse i både en Indiana Jones-film
og Junglebogen.
Herefter kan I lægge vejen forbi nogle af
byens mange værksteder og måske finde et
fint smykke, en maske udskåret af træ eller
en anden souvenir, og sidst på eftermiddagen
er I tilbage på jeres hyggelige hotel og kan
springe i poolen.
Dag 5. Kandy, tuk-tuk-tur og
med tog til Ella
I kører med tuk-tuk rundt i byen og ud i den
landlige idyl i dette landets nationalkøretøj,
inden I skal med bumletog gennem vidunderlig
smuk natur til den lille hyggelige by Ella.
Efter et par timers slow travel er I fremme i
Nanuoya, hvorfra I kører det sidste stykke til Ella
i bil og indlogeres med smuk udsigt til bjergene.

Dag 6. Ella, på vandring til Ella Rock
En guidet vandretur i den sprøde morgenluft
til Ella Rock er første punkt på dagsordenen.
I går langs markerne til det smukke udsigtspunkt, hvorfra I på en klar dag kan I se helt ud
til kysten. Resten af dagen kan I gå en tur i den
hyggelige by og slappe af på hotellet.

Dag 9. Udawalawe Nationalpark,
Dag 7. Ella, vandring ved Lipton’s Seat
elefantunger, landsbybesøg og safari
Endnu en tur ud i højlandets smukke natur I besøger Elephant Transit Home, hvor I møder
er på programmet, når I
en flok elefantunger, der af
tager den lokale bus og
den ene eller anden grund
derefter en tuk-tuk for
ikke kan klare sig selv, men
at nå ud til Lipton’s Seat.
I betragter dem på afstand,
Det var tebaronen Thoda de ikke må vænne sig til
mas Liptons yndlingssted,
kontakt med mennesker.
Herefter skal I videre
hvorfra han skuede ud
mod Udawalawe National Frokosten er inkluderet i
over sine besiddelser. I
Park, hvor I skal bo tæt
nyder udsigten og en kop
dag, men I skal selv gøre
te, før I vandrer ca. 5 km
en indsats, idet I besøger
på naturen i en tented
gennem temarkerne.
et privat hjem, hvor I rører i
camp
gryderne sammen med familien, der bo der.
Resten af dagen kan I nyde naturen omkring Det ender op med et dejligt lokalt måltid og et
Ella og om aftenen kan I spise middag på en spændende indblik i srilankansk hverdag.
af de hyggelige restauranter i hovedgaden, der
præges af en særlig backpacker-stemning.
Om eftermiddagen kører I ud i den store Udawalawe National Park på udkig efter de store
Dag 8. Ella – Udawalawe Nationalpark,
elefantflokke, der holder til her. Sri Lanka er
besøg på tefabrik
hjemsted for de største elefantflokke i SydNu, hvor I er omgivet af temarker, skal I natur- østasien, så det er nærmest umuligt ikke at
ligvis besøge en tefabrik, hvor I kan følge pro- se dem i nationalparken. Herudover vil I forcessen fra jord til bord. Herefter skal I videre mentlig se mange farvestrålende fugle på jeres
mod Udawalawe National Park, hvor I skal bo køretur rundt i parken.

På Elephant Transit Home arbejder man med at rehabilitere elefanter i naturen.
Derfor har de minimal kontakt med mennesker.
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tæt på naturen i en tented camp. Camp’en
består af hyggelige safaritelte med eget badeværelse og rigtige senge, der er slået op i en
lejr i vildmarken. Om aftenen mødes I med
camp’ens øvrige gæster til en drink og barbecue-middag rundt om bålet.

Glæd jer til at bo i Tented Camp uden for Udawalawe National Park.

Sidst på eftermiddagen vender I tilbage til
camp’en, en drink ved bålet og middag under
stjernerne.
Dag 10. Udawalawe - Unawatuna-stranden
Turen går nu ud til badeferien ved Unawatuna
Beach, og I sættes af ved strandhotellet og kan
se frem til 5 dage med sol og sommer.
Dag 11-15. Badeferie ved
Unawatuna-stranden
Spark skoene af, begrav de bare fødder i
sandet og nyd livet på stranden. Trænger I til
afveksling, kan vi varmt anbefale jer at besøge
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 15 går det hjemad igen, men først sidst
på dagen, så I har god tid på stranden i løbet
af dagen.
Dag 16. Ankomst til Danmark

UDFLUGTSPAKKE KR. 1.835 (barn kr. 760)
DAG 3: Guidet vandretur i højlandet omkring Kandy
DAG 3: Aftenceremoni i Temple of the Tooth
DAG 4: Besøg i Kandys smukke botaniske have
DAG 5: Tuk-tuk-kørsel rundt i Kandys snævre gader og udenfor byen
DAG 6: Guidet vandretur til Ella Rock med spektakulær udsigt
DAG 7: Guidet vandretur til Lipton’s Seat med spektakulær udsigt
DAG 8: Besøg på tefabrik med introduktion til processen og smagsprøver
DAG 9: Besøg på Elephant Transit Home, madlavning og frokost i lokal landsby
DAG 9: Madlavning og frokost i lokal landsby
DAG 9: Safari game-drive i Udawalawe National Park med store chancer for at se
elefanter

Denne kvinde håber at afsætte sine afgrøder.
Handlen med dagligvarer foregår stadig mest på
det lokale marked.
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Sri Lanka - kultur og badeferie
Sigiriya, Kandy, Negombo-stranden
God tid på stranden
Denne rejse er til jer, der sætter pris på kulturelle oplevelser,
men som også ønsker god tid til at slappe af ved stranden, og
til jer, der ønsker forholdsvis få stop og minimal transport. Der
er nemlig kun tre stop på denne rejse: Sigiriya i den såkaldte
kulturelle triangel, Kandy i højlandet og Negombo ved havet.

Sigiriya

Kandy

Negombo

Beach
Vi har sammensat en udflugtspakke som et tilkøb til
rejsen med masser af oplevelser: I skal cykle i landlig idyl,
udforske gamle kongeriger og på elefantsafari, mens I bor i Sigiriya, og i Kandy skal I bl.a. opleve Temple of the Tooth sammen
med lokale pilgrimme, køre i tuk-tuk og besøge en lokal landsby,
hvor I hjælper til med at kreere et dejligt måltid.

Colombo

SRI LANKA

På stranden i Negombo kan I vælge at koncentrere jer om at slappe af, men også her
har vi et par ekstra oplevelser klar til jer, hvis I har lyst. I fragtes rundt med privat bil,
chauffør og engelsktalende guide, indtil I sættes af på stranden i Negombo.

PRISER
HOTELKATEGORI

PRIS PR. PERSON

Godt

Fra kr. 14.895 - 16.995

Ekstra godt

Fra kr. 17.760 - 18.700

Boutiquehotel

Fra kr. 22.700 - 26.840

Børnepriser

Tilkøb udflugtspakken
Dagsprogrammet er skrevet med udgangspunkt i tilkøb af udflugtspakken, som sikrer
jer, at I får det hele med.
TUREN I OVERBLIK

GODT

EKSTRA GODT

BOUTIQUE HOTEL

Sigiriya - 3 nætter

Hotel Sigiriya 

Camellia Resort & Spa 

Amaara Forest Hotel 

Kandy - 3 nætter

The Swiss Residence 

Hotel Suisse +

Elephant Stables 

Negombo - 7 nætter

Goldi Sands 

Jetwing Blue 

Jetwing Blue 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk

Fra kr. 9.340 - 11.730

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske
– spørg efter pris

Bemærk: Prisintervallerne angiver den
forventede pris for rejsen. Den endelige
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel
kapacitet.
Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng
og i forbindelse med rejse med to voksne.
Inkluderet i prisen
Fly t/r København til Colombo med Qatar
Airways via Doha på økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Transport mellem alle hotellerne med
privat bil og chauffør
13 nætter inkl. morgenmad
Ikke inkluderet i prisen
Rejseforsikring
Drikkepenge til chaufføren
Udflugtsprogram som beskrevet
Visum til Sri Lanka 35 USD
Sri Lanka er et oplagt rejsemål til jer, der gerne vil på safari game-drive. Der er masser af dyr at se på,
især elefantflokke.
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16 dage
fra kr. 14.895

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Danmark - Sri Lanka. Afrejse fra Københavns Lufthavn og et
enkelt skift undervejs.

Dag 2.

Ankomst og videre til Sigiriya. I møder jeres privatchauffør,
som kører jer gennem lokale landsbyer til Sigiriya. Sidst på 		
eftermiddagen kan I hoppe i poolen ved jeres hotel.

Dag 3.

Sigiriya. I cykler i landlig idyl til Golden Rock-templet i Dam-		
bulla, hvor I ser den smukke UNESCO-verdensarv i form af 		
gyldne buddhafigurer og vægmalerier. Om eftermiddagen skal 		
I på safari blandt de store elefantflokke i Minneriya eller Kaudula
National Park.

Dag 4.

Sigiriya. Besøg ved det UNESCO-beskyttede og meget spektakulære Rock Fortress på toppen af en 200 meter høj klippe, og
ved mere verdensarv i oldtidsbyen Polonnaruwa.

Dag 5.

Sigiriya - Kandy. I kører gennem det grønne landskab mod 		
Kandy og stopper undervejs ved et lokalt fødevaremarked og 		
ved et center for batikkunst. Efter tjek-ind i Kandy skal I opleve 		
aftenceremonien i det berømte Temple of the Tooth, hvor
pilgrimme bringer ofre i form af røgelse og blomster. Følg i
hælene på de lokale og få et glimt af det skrin, hvor en stump 		
af buddhas tand opbevares.

Dag 6.

Kandy. Dagen byder på en frisk vandretur i højlandet uden 		
for Kandy, hvor I bl.a. passerer gennem en historisk teplantage.
Tid til at besøge nogle af byens mange spændende værksteder,
der fremstiller smukt kunsthåndværk.

Dag 7.

Kandy. Glæd jer til en tur rundt i byen med nationalkøretøjet, 		
tuk-tuk. I kører også ud til en landsby, hvor en familie har lavet
et dejligt, traditionelt måltid til jer, bestående af mange små 		
retter, der har simret i timevis over åben ild.

Dag 8.

Kandy - Negombo. Rejsen går videre mod strandferien ved
Negombo. På vejen besøger I en tefabrik, hvor I oplever pro-		
cessen fra jord til bord og får et par smagsprøver.

Dag 9-14. Negombo-stranden. I nyder strandlivets glæder og slapper 		
af i solen og ved poolen. Vi har arrangeret et par ekstra udflugter, som kan tilkøbes: en cykeltur i morgenstunden, en sejl-		
tur i lagunen i solnedgangen med udsigt til spændende dyreliv
samt en tur ind til hovedstaden Colombo.
Dag 15. Negombo og hjemrejse. Der er god tid på stranden, inden 		
jeres hjemrejse begynder i løbet af aftenen.
Dag 16. Ankomst til Danmark. I har et enkelt stop undervejs og 		
ankommer til Danmark i løbet af dagen.

UDFLUGTSPAKKE KR. 2.120 (barn kr. 890)

Læs hele
programmet på
stjernegaard.dk

DAG 3: Cykeltur i landlig idyl fra Sigiriya til Dambulla med
besøg ved Golden Rock-templet, som er UNESCO-verdensarv
DAG 3: Game-drive blandt elefanter i Minneriya National Park
DAG 4: Guidet udflugt til UNESCO-verdensarven ved Sigiriya Rock Fortress
DAG 4: Oldtidsbyen Polonnaruwa, som også er UNESCO-verdensarv
DAG 5: Aftenceremoni i Temple of the Tooth i Kandy
DAG 6. Vandretur i højlandet uden for Kandy
DAG 7: Tuk-tuk-kørsel rundt i Kandy
DAG 7: Besøg i lokal landsby med traditionel frokost
DAG 7: Kandys botaniske have

På denne rejse har I en hel uge på Negombostranden – en af landets klassiske
badeferiedestinationer i bekvem afstand fra lufthavnen.
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HVORDAN VIL I BO?
For hvert rejseforslag har vi foreslået - og regnet priser på – hoteller i
tre forskellige kategorier, Godt, Ekstra godt og Boutique. I kan blande
hotellerne, som I ønsker – måske vil I bo godt ét sted og ekstra godt et
andet sted. På stjernegaard.dk kan du se de hoteller, vi oftest benytter i
Sri Lanka, herunder også en række villaer til jer, der ønsker meget plads.
Finder I ikke det, I søger, så spørg os – vi kender rigtigt mange dejlige
hoteller i Sri Lanka.
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SIGIRIYA
Hotel Sigiriya 
Et dejligt hotel med unik beliggenhed i Sigiriya med
fabelagtig udsigt til UNESCO-verdensarven ved Sigiriya Rock Fortress. Hotellet er en lille frodig oase
med en meget hyggelig stemning.
Hotellet er centreret omkring poolen, hvorfra den
dramatiske udsigt til Sigiriya Rock Fortress kan
nydes. Værelserne ligger i lave hacienda-lignende
bygninger i haven og er ret beset 3-stjernede - det
er udsigten, der sikrer den fjerde stjerne.

ELLA - 98 Acres Resort
and Spa +
Resortet ligger fabelagtigt på toppen af et bjerg
uden for Ella omgivet af naturskønne teplantager.
De charmerende og rummelige værelser ligger i
stråtækte træhytter. Alle værelser har en stor balkon
eller terrasse med udsigt direkte til Little Adam's
Peak og resortets egne temarker.
Restauranten ligger i en bygning for sig - også med
betagende udsigt. Der er direkte adgang ud i naturen, bl.a. til stien, der går op på Little Adam's Peak.

GALLE
Fortaleza Hotel +
Dette skønne boutiquehotel består reelt af fire originale hollandske huse beliggende inde for murene,
alle bygget i 1700-tallet og nænsomt renoveret.
Værelserne er individuel indrettet i en charmerende
og smagfuld blanding af vestlig og orientalsk stil. I
husene ligger også hyggelige og smukt møblerede
opholdsrum og et køkken. Forteleza Restaurant &
Bar ligger i Lighthouse Street i en skøn og frodig
gårdhave.

UNAWATUNA BEACH
Calamander 
Det hyggelige familievenlige Calamander ligger direkte på Unawatuna Beach, der har ry for at være
en af Sri Lankas bedste strande. De 61 værelser er
indrettet i minimalistisk stil med brug af naturmaterialer, og med store panoramavinduer kommer
der masser af naturligt lys ind.
Alle værelser har terrasse eller balkon. Her er tre
pools og fem barer og restauranter, alle med mulighed for at sidde under åben himmel.

NILAVELI BEACH
Jungle Beach Resort +
Jungle Beach by Uga Escapes er et virkeligt skønt og
luksuriøst resort med fantastisk beliggenhed på en
øde sandstrand. Resortet er bygget helt ind i den
omkringliggende natur, så man må sno sig uden
om de træer, der var der først.
Vælg mellem Lagoon Cabin og Jungle Cabin, der har
udsigt ud over en smuk lagune, Beach Cabin, der
ligger ned mod stranden, og Jungle Cluster Cabin,
der ligger i klynger af tre rundt om en privat pool.
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PRISER
HOTELKATEGORI

PRIS PR. PERSON

Godt

Fra kr. 15.280 - 16.715

Ekstra godt

Fra kr. 19.260 - 23.465

Boutiquehotel

Fra kr. 29.995 - 32.605

Børnepriser

Fra kr. 9.165 - 16.995

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske
– spørg efter pris

Bemærk: Prisintervallerne angiver den
forventede pris for rejsen. Den endelige
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel
kapacitet.
Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng
og i forbindelse med rejse med to voksne.
Inkluderet i prisen
Fly t/r København til Colombo med Qatar
Airways via Doha på økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter

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
ceremonien til ære for relikviet - en stump af
Buddhaens tand.

Transport mellem alle hotellerne med privat
bil og chauffør
Besøg på tefabrik
Udflugt til templet i Dambulla
Udflugt til verdens ældste træ
i Anuradnaphura
13 nætter inkl. morgenmad
Ikke inkluderet i prisen
Rejseforsikring
Drikkepenge til chaufføren
Udflugtsprogram som beskrevet
Visum til Sri Lanka 35 USD
Ceremonien i Temple of the Tooth indebærer trommespil og ofring af blomster og røgelse.
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Essensen af Sri Lanka - Nilaveli

16 dage
fra kr. 15.280

Hatton, Kandy, Sigiriya, Anuradapura, Nilavelistranden - 16 dage
Sommerferie i Sri Lanka
På denne rejse med privat bil og chauffør har vi lagt vægt på kulturelle og historiske oplevelser kombineret med en dejlig badeferie på den uspolerede østkyst, hvor vejret er optimalt i sommerhalvåret.
Rejsen begynder i det smukke højland omkring Hatton, hvor I skal bo midt i temarkerne og besøge
den lokale tefabrik for at se, hvordan de friskplukkede teblade bliver til en god kop te. Næste stop er
i Kandy, hvor I oplever aftenceremonien i det verdensberømte Temple of the Tooth og fragtes rundt i
byen i tuk-tuk med førsteparket til autentisk hverdagsliv.

Nilaveli Beach
Anuradapura

Colombo

Sigiriya
Kandy

Hatton

I Sri Lankas kulturelle triangel oplever I, hvordan konger og konkubiner levede i smukke paladser
og haver, og ved templerne omkring Dambulla og Anuradhapura møder I buddhismen i fuldt flor i
velbevarede, UNESCO-beskyttede templer. Der bliver også tid til en ægte safarioplevelse blandt elefanterne i Minneriya National Park, inden I stikker fødderne i sandet og nyder den uspolerede strand ved Nilaveli.
Tilkøb udflugtspakke
Vi tilbyder en udflugtspakke til rejsen, hvor jeres chauffør også agerer guide. Denne pakke sikrer, at I får det optimale udbytte, og dagsprogrammet er skrevet med udgangspunkt i tilkøb af denne pakke.
TUREN I OVERBLIK

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

BOUTIQUE HOTEL

Hatton		

NÆTTER
2

Royal Majesty Bungalow 

Camellia Hills 		

Ceylon Tea Trails 

Kandy		

2

The Swiss Residence 

Hotel Suisse +			Elephant Stables 

Sigiriya		

2

Hotel Sigiriya 

Camellia Resort & Spa 		

Amaara Forest Hotel 

Anuradapura		

1

Rajarata Hotel 

Palm Garden Village Hotel +

Uga Ulagalla Resort 

Nilaveli-stranden		

6

Nagenahira Beach Villas 

Nilaveli Beach Hotel +		

Jungle Beach Resort +

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk

Dag 1. Danmark – Sri Lanka
I forlader Danmark og har et flyskift på vej til
Colombo, Sri Lankas hovedstad.
Dag 2. Ankomst til Sri Lanka og
videre til Hatton
I mødes med jeres private chauffør, som kører

Temarkerne ligger i vidunderlig natur uden for Hatton.

jer til det smukke, grønne højland uden for
Hatton. Efter tjek-ind har I resten af dagen til
at slappe af efter rejsen og nyde udsigten til
grønne temarker.

-fabrik, hvor I ser, hvordan teplukkerne arbejder, og hvordan teen efterbehandles, og I bliver naturligvis også budt på smagsprøver af
den skønne drik.

Dag 3. Hatton, besøg på tefabrikken
Om formiddagen besøger I en teplantage og

Resten af dagen kan I nyde de skønne omgivelser og den friske bjergluft.

Et besøg på en tefabrik slutter med smagsprøver på den gode te.
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Essensen af Sri Lanka - Nilaveli
Hatton, Kandy, Sigiriya, Anuradapura, Nilaveli-stranden
- 16 dage
Dag 4. Hatton- Kandy, ceremoni i
Temple of the Tooth
Rejsen fortsætter til Kandy, og om aftenen
venter en helt særlig oplevelse. I skal på besøg
i byens mest berømte seværdighed, Temple of
the Tooth, hvis relikvie er en stump af Buddhas
tand. Dette relikvie opbevares sikkert i syv
smukt dekorerede skrin. I skal opleve aftenceremonien, der finder sted hver dag året rundt,
sammen med lokale hvidklædte pilgrimme, der
bringer smukke lotus- og frangipaniblomster til
templet.
Dag 5. Kandy, gennem byen med tuk-tuk
I skal med tuk-tuk gennem Kandy og udenfor ad en stille landevej, hvor I får udsigt til
temarker og sariklædte teplukkere. I nyder et
panorama over Knucklesbjergene og stopper
naturligvis flere steder for at tage billeder.
Tuk-tuk-turen slutter ved Kandys botaniske
have, som har en stor samling orkideer, imponerende høje palmer og interessante krydderier og planter, der også anvendes som
lægemidler. Herefter har I rig mulighed for at
opsøge nogle af byens mange arbejdende
værksteder og måske købe en fin souvenir.
Dag 6. Kandy - Sigiriya,
besøg i Golden Rock-templet
Rejsen går videre til Sigiriya, der ligger midt
i Sri Lankas såkaldte kulturtriangel. Dagens

I Minneriya National Park holder nogle af Sydøstasiens største elefantflokke til.
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største oplevelse bliver nok besøget i Golden
Rock-templet i Dambulla, en af Sri Lankas største seværdigheder, som også er på listen over
UNESCO-verdensarv. Her ser I en fantastisk
samling af buddhafigurer gemt i klippehuler,
der er sparsomt men smukt oplyst og dekoreret med smukke vægmalerier.

Dag 8. Sigiriya – Anuradhapura,
cykeltur og besøg ved templerne
Dagen begynder med en cykeltur i den landlige idyl omkring Sigiriya. I et roligt tempo passerer I gennem lokale landsbyer, forbi marker
med vandingskanaler og gennem grønne skovområder.

Herefter skal I videre til Anuradhapura – et af
Dag 7. Sigiriya, Rock Fortress,
de vigtigste hjørner i den srilankanske kulturtriet lokalt landbrug og elefantsafari
Jeres første stop i dag er ved det spektakulære angel og landets første hovedstad.
Sigiriya Rock Fortress, en fæstning bygget i år
Når I er installeret på
477 på toppen af en 200 meter
hotellet og har spist midhøj klippe. Også dette sted er på
dag, kan I gå ud og få de
UNESCOs liste over verdensarv.
første indtryk af AnuradGiv jer endelig tid til at gå helt op
hapuras
helligdomme,
på toppen for at nyde den fabelbl.a.
verdens
måske
agtige udsigt over det grønne Giv jer endelig tid til at
ældste træ, som siges at
landskab.
gå helt op på toppen
være en stikling fra det
for at nyde den fabeltræ, som Buddha sad
Herefter skal I en tur ud i en lokal agtige udsigt over det
under i Indien, da han
landsby for at se, hvad der dyrkes grønne landskab
opnående sin endelige
af friske grøntsager. Bønderne
fortæller om deres metoder og viser markerne oplysning, og Ruwanweliseya-stupaen, som er
frem, og de har også fremstillet et traditionelt en af verdens højeste oldtidsbygninger.
måltid til jer bestående af mange forskellige
Dag 9. Anuradhapura – Nilaveli Beach,
retter, der har simret i lerpotter over åben ild.
spektakulær UNESCO-verdensarv
Sidst på eftermiddagen kører I ud til Minne- Inden I skal ud til stranden, skal I kigge mere
riya National Park, hvor I skal møde de store på seværdighederne i Anuradhapura, som
elefantflokke, der søger mod parkens store buddhister anser for at være en hellig by. Byen
blev grundlagt i 500-tallet f.Kr. og var hovedvandreservoirer.

Anuradhapura er en hellig by for Sri Lankas buddhister, og der holdes ofte ceremonier omkring templerne.

stad fra ca. år 350 e.Kr. til engang i 900-tallet.
I er nu godt tanket op med kulturelle og historiske oplevelser, og det er på tide at sætte kursen mod stranden og feriens andet afsnit.
Dag 10-15. Nilaveli Beach,
evt. snorkling ved Pigeon Island
Nyd dagene på stranden efter mange oplevelser i det historiske Sri Lanka. Hvis I kan lide at
snorkle, er et besøg ved Pigeon Island et must.
Øen ligger 1 km fra kysten og er en nationalpark med pulveragtigt, hvidt sand og et fantastisk koralrev.
Koralrevet ved Pigeon Island ligger på lavt
vand, og der er massevis af farvestrålende fisk
og koraller at kigge på og også (ufarlige) revhajer og havskildpadder.
I kan også besøge Trincomalee, hovedbyen i
denne del af Sri Lanka, som ligger ud til Den
Bengalske Bugt. Den har en spændende historie, som bl.a. afspejler sig i det gamle Fort
Fredrick bygget af hollænderne i 1600-tallet.
Byen har også et meget farverigt hindutempel
med daglige ceremonier.
På dag 15 begynder hjemrejsen fra Colombos
internationale lufthavn, og I har et stop undervejs, inden I er tilbage i Danmark.
Dag 16. Ankomst til Danmark

UDFLUGTSPAKKE KR. 2.170 (barn kr. 920)
DAG 4: Besøg i Temple of the Tooth, Kandys største seværdighed,
inkl. ceremoni med lokale pilgrimme
DAG 5: Tuk-tuk-kørsel rundt i Kandy og besøg i den botaniske have
DAG 5: Besøg i den botaniske have
DAG 7: Guidet udflugt til UNESCO-verdensarven ved Sigiriya Rock Fortress
DAG 7: Besøg på lokalt landbrug inkl. traditionel frokost
DAG 7: Safari blandt elefanterne i Minneriya National Park
DAG 8: Cykeltur i landlig idyl omkring Sigiriya
DAG 9: Guidet udflugt i oldtidsbyen Anuradhapura, som er UNESCO-verdensarv

Sri Lankas befolkning er stolt og ikke bange for at
kigge dig direkte i øjnene.
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Essensen af Sri Lanka
med Arugam Bay
Sigiriya, Kandy, Ella, Arugam Bay, Galle
Ideel henover den danske sommer
Denne rejse med privat bil og chauffør er en god kombination
af kulturelle oplevelser og afslapning ved stranden, og den er
særligt velegnet som sommerferie, idet I tilbringer 5 nætter ved
Arugam Bay på Sri Lankas østkyst, hvor vejret er optimalt fra
maj til august.

Sigiriya

Kandy

Rejsen begynder med oplevelser i Sri Lankas fantastiske
historie og smukke natur. I Sigiriya kan I opleve en 1500
Colombo
år gammel fæstning med spektakulær beliggenhed, og
i Kandy skal I besøge Temple of the Tooth, der opbevarer
en stump af Buddhaens tand i et smukt, ædelstensbelagt skrin. I Galle
tager toget til Ella, hvor I kan vandre i temarkerne og nyde fabelagtige udsigter, og rejsen byder også på en safarioplevelse i Kumana
National Park, hvor I kan spotte elefanter og måske endda leoparder.

PRISER
HOTELKATEGORI

PRIS PR. PERSON

Godt

Fra kr. 16.295 - 17.965

Ekstra godt

Fra kr. 18.910 - 20.915

Boutiquehotel

Fra kr. 25.595 - 27.455

Børnepriser

Fra kr. 9.155 - 14.915

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske
– spørg efter pris

Bemærk: Prisintervallerne angiver den
forventede pris for rejsen. Den endelige
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel
kapacitet.
Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng
og i forbindelse med rejse med to voksne.

Ella

Efter mange oplevelser er I klar til at nyde strandlivet ved Arugam Bay – et tropisk
paradis med en meget afslappet stemning. Jeres sidste stop inden hjemrejsen er i
den historiske by, Galle, hvor kolonistilen blomstrer inden for bymuren.
Tilkøb udflugtspakken
Vi tilbyder en udflugtspakke til rejsen, hvor jeres chauffør også agerer guide. Denne
pakke sikrer, at I får det optimale udbytte, og dagsprogrammet er skrevet med udgangspunkt i tilkøb af denne pakke.
TUREN I OVERBLIK

GODT

EKSTRA GODT

Sigiriya - 3 nætter

Hotel Sigiriya 

Camellia Resort & Spa  Amaara Forest Hotel 

Kandy - 3 nætter

The Swiss Residence  Hotel Suisse +

Elephant Stables 

Ella - 2 nætter

Misty Hills 

Ekho Ella +

98 Acres Resort +

Roccos 

Jetwing Surf 

Arugam Bay - 5 nætter Bay Vista Hotel 

Galle - 2 nætter
Closenberg Hotel 
Fortaleza Hotel +
			

BOUTIQUE HOTEL

Taru Villas Lighthouse
Street 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk

Inkluderet i prisen
Fly t/r København til Colombo med Qatar
Airways via Doha på økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Transport mellem alle hotellerne med
privat bil og chauffør
Togtur mellem Kandy og Ella på turistklasse
Udflugt til templet i Dambulla
13 nætter inkl. morgenmad
Ikke inkluderet i prisen
Rejseforsikring
Drikkepenge til chaufføren
Udflugtsprogram som beskrevet
Visum til Sri Lanka 35 USD
Fra toppen af Sigiriya-fæstningen har I en spektakulær udsigt og et øde landskab. Alle med almindelig
fysik kan nå toppen.
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Arugam
Bay

16 dage
fra kr. 16.295

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Danmark - Sri Lanka. Afrejse fra Københavns Lufthavn og et 		
enkelt skift undervejs.

Dag 2.

Ankomst og videre til Sigiriya. I møder jeres privatchauffør,
og på vej til Sigiriya besøger I Golden Rock-templet i Dambulla,
hvor I ser smuk UNESCO-verdensarv i form af gyldne buddha-		
figurer og vægmalerier.

Dag 3.

Sigiriya. Besøg ved mere UNESCO-verdensarv i oldtidsbyen
Polonnaruwa, der var hovedstad fra ca. år 700 til 1500. Om 		
eftermiddagen skal I på safari blandt de store elefantflokke i 		
Minneriya National Park.

Dag 4.

Sigiriya - Kandy. På vej til Kandy besøger I den UNESCO-		
beskyttede og meget spektakulære Rock Fortress på toppen af
en 200 meter høj klippe. Efter tjek-ind i Kandy skal I opleve
aftenceremonien i det berømte Temple of the Tooth, hvor pil-		
grimme bringer ofre i form af røgelse og blomster.

Dag 5.

Kandy. Glæd jer til en tur rundt i byen og ud i den landlige idyl
med nationalkøretøjet, tuk-tuk. Ved et udsigtspunkt får I en flot
udsigt over Knucklesbjergene, og herefter sættes I af ved Kandys
botaniske have.

Dag 6.

Kandy - Ella. Turen mellem Kandy og Ella tilbagelægges med 		
bumletog gennem den smukke natur med udsigt til grønne
temarker. I Ella indkvarteres I med fabelagtig udsigt til højlandet.

Dag 7.

Ella. I besøger en tefabrik uden for byen og oplever processen
fra jord til bord. Også tid til at vandre på egen hånd i naturen
og spise middag i den hyggelige by, der præges af en afslappet
backpacker-stemning.

Dag 8.

Ella - Arugam Bay. Inden rejsen går videre mod strandferien
ved Arugam Bay, tager I på en ca. 10 km lang vandretur til Ella
Rock og nyder udsigten, måske helt ud til havet.

Dag 9.

Arugam Bay. Måske har I lyst til at gå en morgentur langs
havet. I løbet af dagen nyder I solen, og senere skal I på en
sejltur i Uranilagunen, hvor I kan være heldige at se elefanter,
krokodiller og masser af fugle.

Dag 10. Arugam Bay. I den nærliggende Kumana National Park skal I på
safari for at kigge på elefanter, bøfler og måske leoparder.
Dag 11. Arugam Bay. Nyd en dag på stranden, måske med surf- eller 		
yogaundervisning.
Dag 12. Arugam Bay. Sammen med jeres guide besøger I landsbyen 		
Panama og nyder udsigten fra Panama Rocks.
Dag 13. Arugam Bay - Galle. I kører til kolonibyen Galle.
Dag 14. Galle. Gå på oplevelse i historiske Galle med et UNESCO-beskyttet fort fra 1600-tallet og en hyggelig by inden for murene.

UDFLUGTSPAKKE KR. 2.835 (barn kr. 1.490)
DAG 3: Guidet udflugt til oldtidsbyen Polonnaruwa, som er
UNESCO-verdensarv
DAG 3: Game-drive blandt elefanter i Minneriya National Park

Dag 15. Galle og hjemrejse. Der er god tid i løbet af dagen, inden 		
hjemrejsen begynder om aftenen.
Dag 16. Ankomst til Danmark. I har et enkelt stop undervejs og 		
ankommer til Danmark i løbet af dagen.

DAG 4: Guidet udflugt til UNESCO-verdensarven Sigiriya Rock Fortress

Læs hele
programmet på
stjernegaard.dk

DAG 4: Aftenceremoni i Temple of the Tooth i Kandy
DAG 5: Tuk-tuk-kørsel rundt i Kandy og besøg i botanisk have
DAG 7: Besøg på en tefabrik
DAG 8: Guidet vandring til Ella Rock med spektakulær udsigt
DAG 9: Sejltur i Urani-lagunen med udsigt til fugle- og dyreliv
DAG 10: Safari game-drive i Kumanara National Park med gode chancer for at se elefanter og måske leoparder
DAG 11: Besøg i Panama, sidste landsby før vildmarken, og cocktails
på klippen
Sri Lankas rullende temarker er en fryd for øjet.
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Verden er vidunderlig

Stjernegaard Rejser A/S
Lyngby Hovedgade 60, 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 4526 0000
rejser@stjernegaard.dk
www.stjernegaard.dk

Rejsegarantifond nr. 921 / CVR 14249230

