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Sri Lanka eller tidigare Ceylon fram till 1972. Totalt bor ca 20 miljoner i 
landet och Colombo är huvudstaden dit man också kommer med internatio-
nellt flyg. Engelska är helt gångbart i landet med det talas även andra språk 
som lingalesiska och tamil. Landet är känt för sina teodlingar men framfö-
rallt för de underbara milslånga stränderna. Under olika perioder har landet 
varit koloniserat av portugiser, holländare och britter, som lämande området 
1948. Folket är övervägande buddhister och enligt legenden omvändes fol-
ket på Sri Lanka till buddhismen genom prins Mahinda, son till kung Asho-
ka. I Senkadagalapura finns det heliga Tandtemplet. Enligt legenden finns 
där en tand som tillhört Buddha (Sidharta Gautama) som levde på 500-talet.

Upptäck Sri Lanka  -  8 dagar (ct)

SRI LANKA

       

Dag 1 - Ankomst - Negombo
Negombo ligger vid stranden av en lagun. En gång en 
handelsplats för portugiser och holländare. Kort transfer 
till hotellet för en skön avkoppling efter en lång flygtur.
 
Dag 2 - Negombo - Pinnawala - Dambula 
(halvpension)
Dagen börjar med en tur till Dambulla via Pinnawala 
och ett besök på elefantbarnhemmet. Turen tar ca 4,5 
timme och en körsträcka på 150 km. Elefanten är ett 
viktigt arbetsdjur på Sri Lanka och vårdas därför väl. 
Fortsätter sedan vår tur genom ett vackert landskap.
Väl framme i Dambulla incheckning på ett trevligt hotel. 

Dag 3 - Dambulla - Sigiriya - Polonnaruw - 
Dambulla (halvpension)
Idag är restiden ca 1,5 timme och ca 40 km till Sigiriya-
berget. Soluppgången ger en vacker bild av omnejden. 
Sigiriya är ett arkeologiskist område i norra centrala delen 
av landet. Här finns lämningar från Kung Kasyapas tid 
(år 477 - 495 e.kr). En av de mest populära turistattraktio-
nerna i området. Ruinerna upptäcktes av engelske forska-
ren John Still år 1907.
 
Dag 4 - Dambulla - Matale - Kandy  
(halvpension)       
Frukost och sedan mot Kandy men innan dess ett stopp 
vid Dambulla Grotttemple. Idag är det en körning på ca 
2,5 timmme och 75 km. Fortsätter sedan mot Kandy där 
vi besöker en kryddträdgård.
Kryddorna används till olika behandlings och massage-
oljor.

Dag 5 - Kandy - Peradeniya - Kandy  

(halvpension)
Idag besöker vi en morgoncermoni ”Dalada Maligawa” 
där Buddhas heliga tand är bevarad. En av de mest 
besökta heliga platser i världen. Vi går till Royal Palace 
Raja Wasala och ”Magul Maduwa”, ett unikt komplex 
byggt med träpelare år 1784.
Nästa etapp på denna dag är besök på Royal Botaniska 
Trädgården, som började anläggas redan på 1300-talet 
av Vikrama Bahu. 

Dag 6 - Kandy - Nuwara Eliya (frukost)
Efter frukost åker vi till Nuwara Eliya, njuter av det 
vackra landskapet och vattenfallen från bergen. Vi 
kommer därefter till de stora teodlingarna där vi besöker 
både plantagen och fabrikerna. Naturligtvis blir det 
provsmakning av olika sorter.
Stadsvandring i Eliya, fd brittiska kolonialstad, som har 
en bekväm temperatur pga höjd över havet ca 1800 m.

Dag 7 - Nuwara Eliya - Yala National Park 
(halvpension)
Idag kör vi mot Yala längs den spektakulära vägen ge-
nom bergsområdet och kommer till Ella, en liten vacker 
landsby. Därefter kör vi vidare till Yalas djungelom-
råde. På eftermiddagen blir det 3 tim. jeepsafari i Yala 
National Park. Där har vi möjlighet att se leopard, björn 
och elefanter.

Dag 8 - Yala - Bentota - Colombo (frukost)
Idag kör vi tillbaka till Colombo och flyget för er som 
skall åka tillbaka till Skandinavien. För dem som skall 
stanna för strandsemester kör vi till Bentota beach.
Längs vägen stannar vi vid Mirissa och besöker fisket   
på platsen.                                   

  Pris från: 8.995:–

Kategori: Hotell *** 
Transport: Minibuss / safarijeep
Start: Colombo
Slut: Colombo
Dagar: 8
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Upptäck Sri Lanka  -  6 dagar (Sun)

       

Dag 1: Airport -
Vid ankomsten, Meet & Greet på flygplatsen och trans-
fer till hotellet i Negombo.
(Ung. transfer Tid: 30 minuter).
Checka in på hotellet.
Eftermiddag gör en stadsrundtur i Negombo. Besök en 
fiskeby, fiska marknaden, bazzar, återstoden av den hol-
ländska perioden ett buddhistiskt tempel och en katolsk 
kyrka. Övernattning på hotell i Negombo.

Dag 2 Anuradhapura.
Frukost på hotellet.
Anuradhapura. (Ung. Överföra Tid: 30 minuter).
Anuradhapura (ett världsarv), den första huvudstaden 
och utan tvekan den vackraste staden i den gamla Sri 
Lanka. Sri Maha Bodhi (sakrala Bo-Tree) togs som en 
planta av trädet under vilken prins Siddharta nådde 
till upplysning. Det är över 2200 år gammal och är 
den äldsta historiskt dokumenterade träd i världen. På 
Brazen Palace (2: a århundradet B.C) med sina 1600 
sten colomns se resterna av en magnifik flera våningar 
bostad för munkar. Ruwanweliseya (2: a århundradet 
B.C) är den mest kända av alla Dagobas och Isurumu-
niya Rock Temple (3: e århundradet B.C) är känd för 
sina hällristningar.
Besöker Mihintale tempel på en bergstopp, platsen 
tros av lankeser vara platsen för ett möte mellan den 
buddhistiska munken Mahinda och kung Devanam-
piyatissa som införe buddhismen i Sri Lanka. Detta är 
nu en pilgrimsfärd plats, och platsen för flera religiösa 
monument.
Årligen under juni månad och vid fullmånen Poya dag 
POSON festival hålls här i en festt.
Övernattning på hotell i Dambulla/Habarana.

Dag 3 Sigiriya Rock Fortress
 Efter frukost besök Sigiriya. (Ung. Överföra Tid: 30 
minuter)

Sigiriya Rock Fortress, som är på Unescos världsarvs-
lista, är en av de mest dramatiska, inspirerande och 
vackra historiska platser i världen. En mystiska förflutna 
dynastie passar Sigiriya slående inställning-det byggdes 
på 5: e talet av kung, Kasyapa, som en fästning-slott. Pa-
latset vid foten av berget har fortfarande resterna kvar 
av fyra simhallar där kungens 500 bihustrur badade. 
Palatset struktur byggdes med vattenkanaler i väggarna 
som gav naturlig luftkonditionering i det varma klimatet. 
På toppen, som nås med hjälp av metall trappor och 
stegar, kan du se resterna av slotts väggar, trädgårdar 
och dammar.
Spegel väggarna på klippstupet har fortfarande kvar 
den världsberömda fresker av kungens bihustrur, som 
härstammar från alla delar av världen.
Eftermiddag ledighet för besök Polonnaruwa. (Ung. 
Transfer tid: 1 timme)
Polonnaruwa, den medeltida huvudstaden och ett 
världsarv. Denna andra huvudstad i Sri Lanka byggdes i 
den 11: e och 12-talen. Se ruinerna av det kungliga pa-
latset, Lotus Bath och Polonnaruwa statyn och besöka 
Gal Vihare som är fantastiska statyer av Buddha huggen 
ur sten. Övernattning på hotell i Dambulla / Habarana.

Dag 4 Dambulla Rock Cave Temple
Efter frukost mot för Dambulla. (Ca .. 30 minuter med 
bil)
Besök Dambulla Rock Cave Temple. Dambulla Cave 
Temple, även känd som den gyllene tempel Dambulla. 
Den största och mest välbevarade grotta tempel kom-
plex i Sri Lanka, klippan som grottorna höggs torn 160 
meter (520 fot) över det omgivande slättlandet. 
Totalt 153 Buddha statyer, tre statyer av Sri Lankas 
kungar och fyra statyer av gudar och gudinnor.

Kandy. (Ung. Transfer tid: 3 timmar)
På vägen besöker en kryddträdgård i Matale att se 
många olika typer av kryddor Sri Lanka är känd för. 
Du kommer att introduceras till olika kryddor och 
visat hur en del av dessa kryddor odlas och bearbetas. 
Trädgårdar är öppna för besökare, en härlig plats att 
promenera i doftande grönska och lära sig om muskot, 
peppar vinstockar, kryddnejlika träd och curry, kanel 
och dyrbara kardemumma, en släkting till ingefära. Den 
växer i skuggan av hög djungel träd och kan endast 
skördas för hand.
Gör en rundtur i Kandy. Besök den övre sjön, en konst 
och hantverk verkstad, orientalisk marknad, en basar 

och en pärla lapidary där du kan se hur grov pärlor 
(särskilt de berömda Blue & Star safirer) bryts slipade 
och polerade med traditionella metoder.

Besök Tandtempel, buddhas tand relik, på morgonen 
ceremonin, är den fantastiska 17th century Temple of  
the Tooth (Sri Dalada Maligawa) tros hysa övre vänstra 
hörntand av Buddha själv. Denna dyrbara relik lockar 
vitklädda pilgrimer, som lägger lotusblommor i mängd 
varje dag. På kvällen är det en kulturell dansshow. Över-
nattning på hotell i Kandy.

Dag 5  Pinnawela,
Frukost på hotellet.
Besköker elefant barnhemmet i Pinnawela, grundades 
1975, började med sju föräldralösa. Idag ärm det många 
tidigare föräldralösa elefanter som lever med se sina 
barnbarn.
Tur till Nuwara Eliya. (Ung. Transfer tid: 3 timmar)
Nuwara Eliya, känd som ”Little England”. Se bergen 
täckta med te buskar och vattenfall. Besök teplan-
tage och en te fabrik, på ön där den bästa te i världen 
produceras. Titta på te plockarna hur de två blad och 
en knopp med skickliga händer. Sedan till fabriken där 
den viktiga omvandlingen till ”gjort” svart te händer. 
De maskiner som används är av mycket traditionell 
brittisk design, en del så gamla som 100 år. Processen 
är en mycket hantverksmässiga en, oförändrat för ett 
århundrade. Observera tillverkningsprocessen.
På eftermiddagen kan ni ta en promenad i den histo-
riska brittiska delen och besöka en lokal marknad.
Övernattning på hotell i Nuwara Eliya.

Dag 6 Frukost på hotellet.
Ni kan nu välja på att bo lägga till sol&bad semester, 
bäst vid sydvästra stranden eller flygplatsen. (Ung. 
Transfer tid: 5 timmar)
Ni reser genom ett vackert landskap och se den bre-
daste vattenfall i Sri Lanka, ”St. Clair ”. Njut av den rika 
naturen.
På Kitulgala besöks den berömda plats där Oscar pris-
belönta filmen ”Bron över floden Kwai” spelades in.
Tack och farväl vid flygplatsen eller på hotellet vid 
stranden.
Turtle Hatchery och observera dem hur de föds upp 
och vårdas.

Pris från: 4.990:–

Kategori: Hotell *** 
Transport: Minibuss / safarijeep
Start: Colombo
Slut: Colombo
Dagar: 6
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Bentota Beach Hotel ****

Rundresa - Trädgårdar och teodlingar  7 dgr (ct)

Kategori: Hotel ***+
Transport: Minibuss, bil
Start: Colombo
Slut: Colombo
Dagar: 7

Dag 1 - Ankomst - Negombo
Negombo ligger vid stranden av en lagun. En gång en 
handelsplats för portugiser och holländare. Kort transfer 
till hotellet för en skön avkoppling efter en lång flygtur.
 
Dag 2 - Negombo - Pinnawala - Dam-
bulla 
(halvpension)
Dagen börjar med en tur till Dambulla via Pinnawala 
och ett besök vi elefant barnhemmet. Turen tar ca 4,5 
timme och en körsträcka på 150 km. Elefanten är ett 
viktigt arbetsdjur på Sri Lanka och vårdas därför väl.
Vidare till Dambulla där vi checkar in på ett trevligt 
hotel. Middag på kvällen ingår.

Dag 3 - Dambulla - Sigiriya - Polon-
naruwa - Dambulla (halvpension)
Idag är restiden ca 1,5 timme och ca 40 km till Sigiriya-
berget. Soluppgången ger en vacker bild av omnejden. 
Sigiriya är ett arkeologiskist område i norra centrala 
delen av landet. Här finns lämningar från Kung Ka-
syapas tid (år 477 - 495 e.kr). En av de mest populära 
turistattractionerna i området. Ruinerna upptäcktes av 
engelske forskaren John Still år 1907.
Vi fortsätter därefter till Polonnaruwa, som var hu-
vudstad på 1100 - 1200 talet e.kr. Här möter vi vackra 
parker och byggnader nära Mahaweli River. Här finns 
också en gammal vattenreservoar i Lake Parakrama.
Övernattning i Dambulla med middag.
 
Dag 4 - Dambulla - Matale - Kandy  
(halvpension)      
Frukost och sedan mot Kandy men innan dess ett stopp 
vid Dambulla Grotttemple. Idag är det en körning på ca 
2,5 timma och 75 km. Här besöker vi välbesökta grotta 
med Buddha figur. Klippmålningar finns välbevarde 
i området, vilka är från 200 f.kr. Fortsätter sedan mot 
Kandy där vi besöker en kryddträdgård.
Kryddorna används till olika behandlings och massage-
oljor. Eftermiddagen ankommer vi till Kandy belägen 
vi den vackar floden Mahaweli. Kvällen bevittnar vi en 

lokal kulturell dansuppvisning med eldslukare. Övernat-
ting och middag vid ett mycket trevligt hotell.

Dag 5 - Kandy - Peradeniya - Kandy 
(halvpension)
Idag besöker vi en morgoncermonien ”Dalada Maliga-
wa” där Buddhas heliga tand är bevarad. En av de mest 
besökta heliga platser i världen. Vi går till Royal Palace 
Raja Wasala och ”Magul Maduwa”, ett unikt komplex 
byggt med träpelare år 1784. Nästa etapp på denna dag 
är besök på Royal Botaniska Trädgården, som började 
anläggas redan på 1300-talet av Vikrama Bahu där orki-
déhuset ligger och har mer än 300 olika arter. Här möter 
oss även en kryddträdgård används för olika medicinska 
behandlingar. På eftermiddagen besök vid ädelstensmu-
seum med sina vackra safirer samt batikkonst.
Övernattning i Kandy där vi också äter middag

Dag 6 - Kandy - Nuwara Eliya (frukost) 
Efter frukost åker vi till Nuwara Eliya, njuter av det 
vackra landskapet och vattenfallen från bergen. Vi 
kommer därefter till de stora teodlingarna där vi besöker 
både plantagen och fabrikerna. Naturligtvis blir det 
provsmak av olika sorter.
Stadsvandring i Eliya, fd brittiska kolonialstad, som har 
en bekväm temperatur pga höjd över havet ca 1800 m. 
Övernattning. Middag på egen bekostnad.

Dag 7 - Nuwara Eliya - Colombo (fru-
kost)
Frukost och återresa via det grönskade bergsområden 
till huvudstaden Colombo.
Här passar ni på att göra fördelaktiga inköp av textilier, 
kläder och handväskor. Transfer till flygplatsen för er 
som reser åter till Skandinavien. 
 
Ni andra följer med till Bentota Beach området för 
någon vecka längs de vita stränderna och njuter av det 
sköna tropiska klimatet och det varma vattnet.

 
Pris från: 6.865:–

 � 133 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � VÄRDEBOX
 � MINIBAR
 � RESTAURANGER
 � SPA

 � BAR
 � POOL
 � GYM
 � HÅRTORK
 � KAFFEBRYGGARE
 � WIFI

Bentoa Beach Hotel ligger vid den vita stranden på södra delen av Sri Lanka 
inte långt från Kande Vihare Temple och andra sevärdheter. 
Hotellbalkongerna vetter mot trädgård eller staden. Här finns tillgång till 
spelhall/-rum, presentbutik/tidningskiosk och tvätt. 
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Upptäck Sri Lanka  -  8 dagar (Sun)

       

Dag 1: Airport - Dambulla - Sigiriya
(Ung. Resa tids 3 timmar 40 min, Avstånd - 150 Km)
Vid ankomsten Välkomnas ni av AllResors lokal 
partner och därefter transfer till hotellet i Dambulla / 
Sigiriya. Om ankomsttiden med ert flyg passar så blir 
det  senare på kvällen besök Dambulla Rock grotta 
tempel byggt av kung Walagambahu, i 1: a århundradet 
f.Kr. Det är ett världsarv, och den mest imponerande 
av Sri Lankas grotta tempel.

Dag 2: Sigiriya - Polonnaruwa
(Ung. Resa tids 4 timmar 25 min, Avstånd - 200 Km)
Efter frukost besöks Polonnaruwa, den medeltida 
huvudstaden och ett världsarv. Den andra huvudstaden 
i ordning i Sri Lanka, som byggdes 11: e och 12-talen. 
Vi ser ruinerna av det kungliga palatset, Lotus Bath och 
Polonnaruwa statyn och besöker Gal Viharaya, som är 
den  fantastiska Buddhastatyer huggna ur klippan.
På eftermiddagen besöker vi Sigiriya Rock Fortress, 
byggd av kungen Kashyapa som är ett världsarvsplat-
serna från 5: e århundradet Det går tillbaka till den 5: 
e århundradet e Kr och ståtar med fantastiska vatten 
trädgårdar, fresker, gamla graffiti. Denna majestätiska 
fästning är en levande påminnelse och indicier på att 
den rika historien på önationen.

Dag 3: Dambulla - Matale - Kandy
(Ca restid 2 timmar 12 min,. Avstånd - 80 Km)
Efter frukost avgår vi  till Kandy. På vägen till Kandy 
besöka en krydda trädgård på Matale att lära sig om 
kryddor och deras användning i lankesiska rätter. 
Senare besöks en batikfabrik, där du kan upptäcka de 
traditionella metoden för tillverkning av dukar.
Kandy, besöker vi tempel Tooth Relic & på kvällen 
njuta av en kulturell show.

Dag 4: Kandy - Pinnawela - Kandy
(Ung. Resa tids 1 timma 10 min, Avstånd - 42 Km)
Frukost på hotellet och besök på elefant barnhem i 
Pinnawela, grundades 1975. relaxa medan du tittar på 
de vänliga giganternas upptåg samtidigt, som de  badar 
och matas. 
Besöker Peradeniya Royal Botanical Gardens innan du 
gör en stadsrundtur i Kandy. Besök en konst och hant-
verk verkstad, en orientalisk marknad, en basar och en 
pärlan lapidary . Här kan du  se hur grova pärlorna är 
(särskilt de berömda Blue & Star safirer) inna de slipas 
och polerade med traditionella metoder. Eftermidda-
gen på egen hand.

Dag 5: Kandy - Nuwara Eliya
(Ung. Resa tids 1 timma 55 min, Avstånd - 93 Km)
  Efter frukost kör vi genom natursköna bergen till 
Nuwara Eliya, känd som ”Little England”. Stanna vid 
bergen med de täckta te buskar och vattenfall. Njut av 
det storslagna landskapet. Besök en te fabrik, följ teets  
spår i den intressanta processen och njuta av en kopp 
nybryggt Ceylon te. Gör en stadsrundtur i Nuwara 
Eliya, 

Dag 6: Nuwara Eliya - Yala - Tissa
(Ung. Resa tids 3 timmar, Avstånd - 146 Km)
Efter frukost avgår vi  till Tissa. På vägen stannar vid 
Bandarawela och Ella plats, ta en stund för att beundra 
den rika natur. Senare på eftermiddagen en jeepsafari  i 
Yala nationalpark för att se vilda liv. Yala är den största 
i Sri Lanka och är hem för vilda elefanter, vildsvin, 
vilda bufflar, leoparder, björnar, rådjur och krokodi-
ler. Stor flock av flyttande och inhemska fåglar också 
häckar här.

Dag 7: Yala / Tissa - Strand
(Ung. Resa tids 2 timmar 50 min, Avstånd - 148 Km)
Börja dagen med ett besök på välkända Hindu Temple 
i Kataragama. Senare lämna för badorten. Reser genom 
Tangalle och Matara. På vägen till Koggala  träffar vi 
stylt fiskare, som sitter på monterade stolpar. Besök på 
Galle Dutch Fort innan vi gör en rundtur i en glassbot-
tenbåt för att se undervattens koraller på Hikkaduwa. 
Innan dagens slut, tillbringa lite tid med  reptiler på 
Turtle Hatchery och observera dem hur de föds upp 
och vårdas.

Dag 8: Beach - Airport
(Ung. Resa tids 2 timmar 15 min, Avstånd - 153 Km)
Frukost på hotellet och fortsätta med förlängning vid 
någon av de vackra stränderna eller transfer till flyg-
platsen för vidare flyg

  Pris från: 7.295:–

Kategori: Hotell *** 
Transport: Minibuss / safarijeep
Start: Colombo
Slut: Colombo
Dagar: 8
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SRI LANKA - HOTELL

Paradise Beach Hotel *** Negombo

Hotellet är 3-stjärnigt och beläget mycket vackert i en tropiska omgivning med sina 
kokospalmer som skön skugga. Ligger bara ca 15 min från flygplatsen.
Hotellet ligger vid den långsträckta Negombo stranden  där du kan få en skön, avkopp-
lande promenad.

 � 66 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG
 � BAR
 � POOL

Villa Ocean View Bungalow *** Wadduwa

Hotellet mycket bra beläget vid den kända Wadduwa beach ca 70 km från flygplatssen 
och 40 km till Colombo. Bungalow (Villas) erbjuder hög komfort  med egen terass men 
ändå prisvärda. Ayurveda centre för olika behandlingar. Bröllopsarrangemang.

 � 143 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � MINIBAR
 � GYM
 � MINIBAR

 � RESTAURANG
 � POOL
 � VATTENSPORTER
 � WIFI

The Sands Hotel ****  Kalutara

The Sands Hotel ligger precis vid den fina Wadduwa stranden bara 37 km söder om 
Colombo och ca 2 timmar från flygplatsen. Kalutara är närmaste staden och det tar ca 
20 min med taxi. Specialpris för barnfamiljer vid vissa perioder. Standard och Cabanas 
rum (30 m2). Ligger vid stranden.

 � 109 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � VÄRDEBOX
 � HÅRTORK

 � MINIBAR
 � RESTAURANG
 � POOL
 � WIFI


