
 

15-daagse privé reis Sri Lanka 
 
 
 
 

 
 

Sri Lanka, zoals Ceylon sinds 1971 officieel heet, is 
een tropisch eiland midden in de Indische Oceaan. 
Ondanks de kleine afmeting is Sri Lanka een eiland 
met een ongekende diversiteit. Naast de weelderige 
natuur zijn er ook  cultuurschatten uit een rijk 
verleden. De Nederlandse overheersing in Sri Lanka 
duurde 150 jaar en onze VOC heeft er een enorme 
rijkdom achtergelaten.  
 
De vestingstad Galle is vergelijkbaar met ons eigen 
Naarden Vesting en is slechts één van de acht 
indrukwekkende UNESCO monumenten die het 
eiland rijk is.  
 
De totaal vijf nationale parken beslaan 10% van het 
landoppervlakte en bieden veilig onderdak aan veel 
wilde dieren en vogels. Je kunt er snorkelen tussen 
de zeeschildpadden, luipaarden zien, ijsvogels 
spotten en op het strand zomaar een kudde olifanten 
tegen het lijf lopen. De beroemde zandstranden zijn 
soms ruig, maar altijd oogverblindend mooi en 
aangenaam rustig. 

UW BESTEMMING: SRI LANKA 
 



KORTE ROUTE BESCHRIJVING 

Dag 1 aankomst in Colombo en transfer naar hotel 
Dag 2 Colombo citytour & transfer naar Anuradhapura  
Dag 3 Bezoek Koningsstad Anuradhapura en tegen zonsondergang bezoek Mihintale 
Dag 4 Anuradhapura - Sigiriya : beklimming Leeuwenrots   
Dag 5  Sigiriya : bezoek oude koningsstad Polonnaruwa  
Dag 6 Sigiriya – Kandy inclusief bezoek aan grottempel Dambullla    
Dag 7  Kandy:  botanische tuinen, markt, tempel  
Dag 8  Per trein van Kandy naar de hooglanden     
Dag 9  Hooglanden : bezoek theefabriek  en wandeling   
Dag 10  Vertrek naar Yala National Park   
Dag 11 Yala National Park : gamedrive  
Dag 12 Strand - Tangalle  
Dag 13 Strand - Tangalle  
Dag 14 Strand - Tangalle      
Dag 15  Via Galle transfer naar het vliegveld Colombo 

VLUCHTGEGEVENS 

 
KLM: vertrek op vrijdag en maandag 
 
KL 873 AMSTERDAM – COLOMBO  09.55 00.10 
 
KL 874  COLOMBO – AMSTERDAM 02.10 08.35 
 
 
 



Dag 1 Amsterdam-Colombo 
Aankomst Colombo en na de immigratie formaliteiten volgt een transfer naar het centrum van 
Colombo. Overnachting in Galle Face Hotel, een historische hotel met een zwembad aan zee.  
 
Dag 2 Colombo – Anuradhapura (4 uur, 180km)) 
Citytour Colombo, waar de Nederlanders hun sporen hebben achtergelaten zoals Dutch Museum, 
Dutch Hospital en de Wolvendaalkerk. Vertrek met auto en chauffeur naar de Culturele Driehoek 
voor een verblijf in Ulagalla Resort met luxe chalets rond een 150 jaar oude villa. 
  
Dag 3 Anuradhapura   
In de ochtend een bezoek aan Anuradhapura een indrukwekkende koningsstad met paleizen, 
stoepa’s, schitterende tuinen en een indrukwekkende geschiedenis. Daarna bezoek aan Mihintale, 
de belangrijkste bedevaartsplaats van het land, met hoge trappen die naar heiligdommen leiden.  
 
Dag 4 Anuradhapura - Sigiriya (1 uur, 60km) 
Een korte rit naar Sigiriya, voor een beklimming van de leeuwenrots. De klim naar boven gaat over 
1800 treden naar de top. Overnachting in het sfeervolle boetiekhotel Vil Uyana, een luxury Eco 
Resort met bungalowkamers rond de rijstvelden. 
 
Dag 5 Sigiriya 
Bezoek aan Koningsstad Polonnaruwa waar oude tempels en ruïnes een aardig beeld geven hoe 
deze koningsstad er uit gezien moet hebben in de hoogtijdagen. Op de terugweg bezoek aan het 
Minneriya National Park, waar grote groepen olifanten samenkomen.  
 
Dag 6 Sigiriya – Kandy (2 uur, 90km) 
Op weg naar, Kandy een belangrijk Boeddhistisch bedevaartsoort vanwege de Tempel van de Tand. 
Onderweg een bezoek aan de Dambulla, UNESCO monument geheel uit rotsen gehakt met mystieke 
rotstempels met duizenden Boeddha beelden. Overnachting in Kandy House.  
 
Dag 7 Kandy  
Bezoek met botanist aan de botanische tuinen van Kandy, de mooiste van het land. Daarna staan de 
Kandy dancers op het programma en volgt een bijzondere ceremonie in de Tempel van de Tand, een 
magisch heiligdom waar kaarsjes branden en bloemenoffers aan Boeddha gebracht worden. 
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Dag 8  Kandy – Hatton/Ella (90km)  
Per trein van Kandy naar Hatton, een mooie tocht per boemeltrein langs theeplantages, kleine 
dorpjes en gehuchten met mooie panorama’s op de bergachtige omgeving.  Verblijf  in Tea Trails  in 
Hatton of 98 Acres in Ella, ongetwijfeld een hoogtepunt van deze reis.   
 

Dag 9 Hatton of Ella 
Heerlijk verblijf in een fraai gelegen hotel omgeven door een adembenemend mooi landschap. 
Maak een wandeling, bezoek aan theeplantage waarbij het gehele productieproces wordt uitgelegd.  
 
Dag 10 Hatton/Ella – Yala  (6 uur, 200km) 
De reis gaat in zuidelijke richting naar Yala National Park voor een overnachting in Chena Huts, met 
een spectaculaire ligging aan zee.  
 
Dag 11 Yala  
Vandaag staat een bezoek een Yala National Park op het programma waar zich de grootste 
populatie luipaarden ter wereld bevindt. Daarnaast zijn er ook olifanten en krokodillen en veel 
bijzondere vogels te spotten. De Lodge heeft verder een heerlijk zwembad. 
 
Dag 12  Yala – Tangalle (2,5 uur, 110km) 
Eind 2015 opende de gerenommeerde hotelketen Anantara zijn eerste resort op Sri Lanka.  
Het is fraai gelegen in een adembenemende setting van tropische tuinen, een afgelegen strand en 
fraaie rotspartijen.  De vele faciliteiten staan garant voor een aangename vakantie op hoog niveau. 
  
Dag 13 en 14 Tangalle: strand 
Relaxen aan het strand of in de grote infinity pool. Voor meer activiteiten is er een tennis- en 
badmintonbaan en er zijn fietsen te huur om de omgeving van het resort te verkennen. Voor de 
kookliefhebbers zijn er de Spice Spoons.  
 
Dag 15  Tangalle – Colombo  ( 3,5 uur, 220km) 
In de loop van de middag vertrek naar Galle voor een bezoek aan Galle Fort met een lokale gids.  
Er zijn nog vele overblijfselen uit de Nederlandse tijd te bewonderen, zoals het Fort, straatjes met 
traditionele koopmanshuizen en de Groote Kerk met grafzerken van Nederlanders uit de VOC-tijd.  
In de avond transfer naar het vliegveld om in te checken voor de terugreis naar Amsterdam. 
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Paspoort 
Uw paspoort dient na terugkeer nog 6 maanden geldig te zijn. 
Voor Sri Lanka is een visum verplicht. Deze kan online verkregen worden voor vertrek via de website 
van de Sri Lankaanse overheid www.eta.gov.lk   en de kosten bedragen USD 20 per persoon. 
Het visum kan eventueel ook ter plaatse bij aankomst aangeschaft worden. 
 
Vaccinaties 
Ongeacht verblijfsduur worden de volgende vaccinaties voor Sri Lanka aanbevolen: vaccinatie 
tegen DTP(Difterie, Tetanus en Polio) en vaccinatie tegen hepatitis A (besmettelijke geelzucht).  
Als je geen mazelen of een vaccinatie tegen mazelen hebt gehad, wordt een BMR inenting aanbevolen 
voor Sri Lanka. Neem hiervoor contact op met uw huisarts, GGD of KLM travelclinic. 
 
Geldzaken 
De munteenheid van Sri Lanka is de Srilankaanse rupee(LKR).  
Bij aankomst in Sri Lanka kun je meteen geld wisselen in de aankomsthal op de luchthaven.  
Zorg wel dat je je pinkaart gedeblokkeerd hebt voor opnames buiten Europa! 
In alle grote steden zijn volop pinautomaten aanwezig die Maestro, Mastercard en Visa accepteren. 
Zorg dat je altijd wat biljetten van 20 of 50 rupee los in je broekzak hebt zitten voor fooien. Meer 
informatie over recente wisselkoersen vind u op www.wisselkoers.nl;een overzicht van alle 
beschikbare pinautomaten en van plekken waar u met creditcard kunt betalen vindt u op 
mastercard.com. Om fraude tegen te gaan, wordt het steeds gebruikelijker (en in de nabije toekomst 
waarschijnlijk de standaard) dat u ook een pincode van uw creditcard nodig hebt om te kunnen 
betalen. Alleen een handtekening is dan niet langer voldoende. Zorg dus dat u de pincode van uw 
creditcard weet.  
 
Tijdverschil 
Tijdens onze zomertijd is het in Sri Lanka 3,5 uur later. 
Tijdens onze wintertijd is het in Sri Lanka 4,5 uur later. 
 
Kledingvoorschriften 
Bezoekers moeten fatsoenlijke kleding dragen en op de juiste manier het lichaam bedekken tijdens de 
bezoeken aan religieuze plekken. Korte broeken en mouwloze topjes worden hier niet geaccepteerd. 
Deze regel wordt strikt nageleefd op alle religieuze plaatsen in het bijzonder de Heilige Boom en 
stoepa's in Anuradhapura en de Tempel van de Tand in Kandy. 
 
Bezoekers moeten hoeden, petten, schoenen en slippers bij het betreden van religieuze gebouwen 
religieuze monumenten af of uitdoen. De meeste van deze plaatsen hebben een veilige voorziening bij 
de ingang voor de bezoekers voor het achterlaten van de eigendommen. Hier wordt vaak een kleine 
vergoeding voor gevraagd.  
 
 

PRAKTISCH INFORMATIE SRI LANKA 

 

http://www.eta.gov.lk/

