Sportief en avontuurlijk Sri Lanka
Een 17-daagse avontuurlijke rondreis

info@like2travel.eu I www.like2travel.eu

Reisroute
Dag 1:

Aankomst Colombo - Negombo

Dag 2:

Negombo – Wilpattu

Dag 3:

Wilpattu – Sigiriya

Dag 4:

Sigiriya – Pidurangala – Sigiriya

Dag 5:

Sigiriya – Kandalama – Matale – Knuckles Mountains

Dag 6:

Knuckles Mountains – Dambana / Mahiyanganaya

Dag 7:

Dambana / Mahiyanganaya – Kandy

Dag 8:

Kandy - Kithulgala

Dag 9:

Kithulgala – Hatton – Adams Peak

Dag 10:

Adams Peak - Hatton – Nuwara Eliya – Haputale

Dag 11:

Haputale – Diyaluma watervallen – Haputale

Dag 12:

Haputale – Dambathenna Tea Estate – Ella – Haputale

Dag 13:

Haputale – Udawalawe - Mirissa

Dag 14:

Mirissa

Dag 15:

Mirissa – Galle – Mirissa

Dag 16:

Mirissa – Colombo

Dag 17:

Vertrek vanuit Colombo

Dag tot dag programma
Dag 1:
Aankomst Colombo – Negombo (d)
Na aankomst in Colombo, Sri Lanka wordt je welkom geheten door een vertegenwoordiger van Makor
Reizen. Vervolgens heb je een transfer naar je hotel. Diner en overnachting in het Goldi Sands hotel in
Negombo.

Dag 2:
Negombo - Wilpattu (o,l,d)
Na het ontbijt gaat de reis
verder naar Wilpattu. Vanuit
Negombo rijd je door het
centrum van Negombo en
passeer je vele vismarkten. Voor
lunchtijd arriveer je in Wilpattu.
Na de lunch ga je op safari in het
Wilpattu National Park. Het
unieke aan dit park zijn de bijna
zestig natuurlijke meren, met
zand omringde waterbassins die
zich vullen met water. Dit park staat bekend om het spotten van het luipaard. Andere dieren die in dit
park voorkomen zijn o.a. de olifant, de waterbuffel en het hert. Aan het begin van de avond keren we
terug naar de camping. Diner en overnachting in een tent van de Big Game Camping. (Luxe safaritent
met bedden en een ensuite badkamer met douche en toilet).

Dag 3:
Wilpattu – Sigiriya (o,d)
Je wordt om 05.00 uur gewekt om op
ochtendsafari te gaan. ’s Ochtends vroeg
zijn de dieren het actiefst en is er dus een
grotere kans om wilde dieren te spotten.
Je neemt een ontbijtpakketje mee vanuit
het hotel. Halverwege de ochtend zul je
terug zijn op de camping. Hierna vervolg
je de reis naar Sigiriya, waar je aan het
begin van de middag zult arriveren. De
rest van de dag is ter vrije besteding.
Misschien is een fietstocht in de omgeving
van het hotel wel een optie! Diner en
overnachting in Sigiriya Village of Hotel
Sigiriya.

Dag 4:
Sigiriya – Pidurangala – Sigiriya (o,d)
Om 05.00 uur verlaat je het hotel op weg
naar de Pidurangala rots. Wanneer je de
Pidurangala rots beklimt kun je genieten
van een prachtige zonsopkomst met op de
achtergrond de Sigiriya rots. Rond 07.00 uur
zul je terug zijn in het hotel om te douchen
en te ontbijten. Om 08.00 uur zul je de
Sigiriya rots beklimmen, ook wel bekend als
de leeuwenrots. De indrukwekkende
leeuwenrots van Sigiriya is van veraf al
zichtbaar. Het bestijgen van deze rots via
een stelsel van stenen trappen vergt enige
inspanning, maar het uitzicht over de jungle is werkelijk adembenemend. Halverwege de steile wand
zien we enkele prachtige muurschilderingen. De tempel is in de 5e eeuw gebouwd door Koning Kasyapa
en is gelegen op een enorme granieten rots van 200m hoog. Later in de ochtend breng je een bezoek
aan een lokaal dorp, waar je wellicht enkele inwoners zult ontmoeten. De rest van de dag is ter vrije
besteding. Diner en overnachting in Sigiriya Village of Hotel Sigiriya.

Dag 5:
Sigiriya – Kandalama – Matale – Knuckles
Mountains (o,d)
Weer een vroeg begin van de dag. Om
05.00 uur wordt je opgehaald bij het hotel
voor een luchtballonvaart vanuit
Kandalama. Je vliegt over een aantal
adembenemende landschappen zoals
rijstvelden en dorpen. Je zult het Sri
Lankaanse dagelijkse begin van de dag
vanuit de lucht aanschouwen. ’s Ochtends
vroeg keer je terug naar je hotel voor het
ontbijt. Heteluchtballonvaarten zijn
beschikbaar van november tot april en zijn
strikt weersafhankelijk. Hierna reis je via Matale naar het Knuckles gebergte. Diner en overnachting in
de Knuckles Mountain Range. Overnachting in de St. John’s Bungalow, het buitenhuis van Sir John, van
1953 tot 1956 de derde prime-minister van onafhankelijk Sri Lanka. Vanaf hier heb je een prachtig
uitzicht op de bergen.

Dag 6:
Knuckles Mountains – Dambana /
Mahiyanganaya (o,l,d)
In de vroege ochtend breng je een bezoek aan
het ongerepte Knuckle’s gebergte. Je maakt
met een lokale gids uit het dorp een
wandeling van ca. 4 uur. Geniet tijdens de
wandeling van de rust en de adembenemende
uitzichten. Tijdens of na de excursie wordt er
een typische Sri Lankaanse rijst- en
currylunch geserveerd. Tijdens de wandeling
krijg je snacks, fruit, koekjes en water mee.
Aan het einde van de trektocht kun je je
opfrissen in de bungalow. Hierna vervolg je de
reis naar Mahiyanganaya,
waar je tegen het einde van de middag zult
arriveren. Je zult een trekking maken naar
authentieke dorpjes van de inheemse bevolking: “The Veddas”. Je zult tevens het huis van het
stamhoofd bezoeken. Later op de avond zul je gedurende het diner getrakteerd worden op een
traditioneel dansoptreden door de lokale bevolking. Overnachting op de Mahoora Explorer Camping in
Dambana / Mahiyangana. (Tent met bedden en een badkamer met douche en toilet).

Dag 7:
Dambana / Mahiyanganaya – Kandy
(o,l,d)
Na het ontbijt op de camping, word je
meegenomen op expeditie om de
jachtvaardigheden en vakmanschap van
de lokale stam te observeren. De hele
ochtend zul je hun jachtterrein
ontdekken. Een bijzondere ervaring! Na
de lunch op de camping zul je naar
Kandy reizen, via de bekende “18
bochten weg”. Deze weg heeft
letterlijk 18 bochten. Aan het einde van
de middag zul je in Kandy arriveren.
Hierna breng je een bezoek aan de
Tempel van de Tand. Hier wordt de voornaamste Boeddhistische relikwie in Sri Lanka bewaard,
Boeddha’s linker boventand. Deze tand werd door de dochter van een Boeddhistische koning uit India
gesmokkeld. De Tand van de Boeddha geldt sinds die tijd als symbool voor de zelfstandigheid van het
Singalese volk en zijn geloofsovertuiging. De relikwie wordt bewaard onder een gouden dak in de
tempel. Diner en overnachting in Hotel Suisse in Kandy.

Dag 8:
Kandy - Kithulgala (o,l,d)
Vroeg vertrek vanuit Kandy naar Kithulgala,
waar je rond 08.00 uur zult arriveren.
Vanuit het hotel neem je een
ontbijtpakketje mee. Na aankomst in
Kithulgala ga je wildwater raften in de
Kelani rivier. Deze excursie neemt je in
twee uur mee langs 6 stroomversnellingen.
Op de rustigere plekken kun je al drijvend
genieten van de prachtige natuur. Na het
bereiken van de Rafters Retreat kun je
ontspannen en bijkomen van deze
avontuurlijke ervaring! Hier krijg je een
traditionele Sri Lankaanse rijst- en
currylunch geserveerd. Voordat je de
prehistorische Belilena grotten zult
bezoeken kun je nog even ontspannen en bijkomen van het raften. Diner en overnachting in de Rafters
Retreat.

Dag 9:
Kithulgala – Hatton – Adams Peak (o,d)
De ochtend is vrij om te ontspannen en te genieten van
de omgeving. Wanneer je er toch op uit wilt kun je een
wandelroute volgen die geliefd is bij vogelspotters.
Hierna reis je verder naar Hatton, een belangrijk
centrum voor de theesector. De rest van de middag is
ter vrije besteding. Rust lekker uit, want vanavond
begint er een nieuw avontuur! Rond 23.00 uur zul je
beginnen aan het beklimmen van de Adam’s Peak.

Dag 10:
Adams Peak - Hatton – Nuwara Eliya – Haputale (o,d)
Bij aankomst zul je genieten van een prachtige zonsopkomst. Ontmoet lokale inwoners, maak foto’s
van de zonsondergang en geniet van de
omgeving, voordat je terug wandelt naar
het pension. Je zult rond 11.00 – 12.00 uur
terug zijn. Je hebt even de tijd om bij te
komen en te relaxen in de Punisi
Guesthouse of Wathsala Inn Guesthouse,
voordat de reis via Nuwara Eliya verder
gaat naar Haputale. Nuwara Eliya is
gelegen in het hart van de landelijke
theeproductie en hier wordt een
belangrijk deel van ’s werelds beste thee
geproduceerd, zoals de beroemde Ceylon
thee. Nuwara Eliya ligt in een ellipsvormig
dal aan de voet van de Pidurutalagala.
Je arriveert laat in de middag in Haputale.
Diner en overnachting in het Melheim
Resort.

Dag 11:
Haputale – Diyaluma watervallen – Haputale (o,l,d)
Vandaag zul je de mini Adam’s Peak bezoeken en de Diyaluma watervallen. Leg je zwemkleding klaar
voor een verfrissende duik in het heldere water. Geniet tijdens de wandeling van prachtige
landschappen. Je neemt een lunchpakket mee vanuit het resort. Diner en overnachting in het Melheim
Resort.

Dag 12:
Haputale – Dambathenna Tea Estate –
Ella – Haputale (o,d)
Na een vroeg ontbijt bezoek je het
theelandschap van Dambathenna per
tuk tuk. Je bezoekt de beroemde
“Lipton’s Seat”. De Lipton Ceylon thee
is een wereldberoemd theemerk,
genoemd naar Sir Thomas Lipton,
een Britse pionier die de Ceylon thee
naar de rest van de wereld bracht.
De locatie die bekend staat als de
Lipton’s Seat biedt een 360 graden
uitzicht over Sri Lanka en strekt zich uit
tot aan de vuurtorens van Kirinda in het
zuidoosten, Dondra in het zuiden en bij
een heldere dag zelfs tot aan Anuradhapura. Geniet van dit prachtige uitzicht. Hierna reis je verder
naar Ella, waar je zult gaan tokkelen! Je neemt deel aan de spannende “Flying Ravana”, excursie.
Je zult gaan tokkelen temidden van de weelderige groene landschappen van Ella. Geniet van
panoramische uitzichten op de heuvels van Sri Lanka. In de late namiddag bezoek je de beroemde Nine
Arches brug. Diner en overnachting in het Melheim Resort.

Dag 13:
Haputale – Udawalawe - Mirissa (o,d)
Na het ontbijt rijd je verder naar Mirissa. Dit is een lange reisdag. De reis op weg naar Mirissa zul je
onderbreken met een bezoek aan het Elephant Transit Home in Udawalawe, de plek om olifanten te
spotten. Het is een faciliteit binnen het Udawalawe National Park verweesde olifantenkalveren
revalideren om uiteindelijk weer in het wild uitgezet te worden. Diner en overnachting in het Paradise
Beach Club Hotel in Mirissa.

Dag 14:
Mirissa (o,d)
Vroeg in de ochtend zul je een boottocht maken
op zoek naar walvissen. Deze excursie is
beschikbaar van november tot april en is strikt
weersafhankelijk. De Sri Lankaanse kust staat
bekend om zijn grote aantal blauwe walvissen,
potvissen en speelse dolfijnen. Aan het einde
van de ochtend keer je terug naar de haven.
(Voor PADI-licentiehouders is er de mogelijkheid
om tegen betaling de snorkelen met walvissen).
De rest van de dag is ter vrije besteding. Diner
en overnachting in het Paradise Beach Club
Hotel in Mirissa.

Dag 15:
Mirissa – Galle – Mirissa (o,d)
Vanuit Mirissa vertrek je naar Galle, waar
je een fietstocht zult maken. Onder
begeleiding van een gids bezoek je de
buitenwijken van Galle. De kustplaats Galle
is de hoofdstad van de zuidelijke provincie
en vooral bekend om zijn indrukwekkende
fort welke op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staat. Het is het best bewaarde
koloniale zee fort van Azië. De middag is
ter vrije besteding. Het is mogelijk om
tegen betaling te snorkelen in Hikkaduwa
of diepzee te duiken. Diner en
overnachting in het Paradise Beach Club
Hotel in Mirissa.

Dag 16:
Mirissa – Colombo (o,d)
De reis gaat verder naar Colombo, via de
Southern Expressway, de eerste snelweg in Sri
Lanka. Deze 126 kilometer lange snelweg
verbindt de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo
met Galle en Matara, de grote steden in het
zuiden van het eiland. Na aankomst in
Colombo maak je een stadstoer door de
commerciële hoofdstad. ’s Avonds ontmoet je
je gids in het Galle Face Hotel voor een street
food tour! Een leuke manier om de lokale
gerechten te proeven. Overnachting het Galle
Face Hotel.

Dag 17:
Vertrek vanuit Colombo (o)
Vertrek vanuit Colombo.
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties en gidsen onder voorbehoud
van beschikbaarheid.
O = ontbijt, L = lunch, D = diner.

Inbegrepen in de reissom
Data & prijzen
Onderstaande prijzen zijn per persoon en op basis van beschikbaarheid. Tijdens nationale feestdagen
kan er een toeslag gelden.
Prijzen per persoon (op basis van 2 volwassenen)
Reisnummer:
2A-SRI17

Vertrekdata
01.09.2019 – 31.10.2019

Vertrekdata
01.11.2019 – 20.12.2019

Vertrekdata
21.12.2019 – 15.01.2020

Vertrekdata
16.01.2020 – 28.02.2020

Vertrekdata
01.03.2020 – 30.04.2020

Vertrekdata
01.05.2020 – 30.06.2020

Vertrekdata
01.07.2020 – 15.07.2020

Vertrekdata
16.07.2020 – 31.08.2020

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijs *
€ 3.065,- per persoon
€ 2.785,- per persoon
€ 2.420,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer

€ 670,- per persoon

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijs *
€ 3.080,- per persoon
€ 2.795,- per persoon
€ 2.710,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer

€ 685,- per persoon

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijs *
€ 3.200,- per persoon
€ 2.920,- per persoon
€ 2.825,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer

€ 775,- per persoon

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijs *
€ 3.175,- per persoon
€ 2890,- per persoon
€ 2.795,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer

€ 755,- per persoon

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijs *
€ 3.165,- per persoon
€ 2.890,- per persoon
€ 2.795,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer
Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

€ 740,- per persoon
Prijs *
€ 3.065,- per persoon
€ 2.785,- per persoon
€ 2.690,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer
Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

€ 665,- per persoon
Prijs *
€ 3.065,- per persoon
€ 2.785,- per persoon
€ 2.690,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer
Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

€ 665,- per persoon
Prijs *
€ 3.135,- per persoon
€ 2.855,- per persoon
€ 2.690,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer

€ 665,- per persoon

Reisnummer:
2A-SRI17

Vertrekdata
01.09.2020 – 31.10.2020

Vertrekdata
01.11.2020 – 20.12.2020

Vertrekdata
21.12.2020 – 15.01.2021

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijs *
€ 3.065,- per persoon
€ 2.785,- per persoon
€ 2.690,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer

€ 665,- per persoon

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijs *
€ 3.080,- per persoon
€ 2.795,- per persoon
€ 2.705,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer

€ 685,- per persoon

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijs *
€ 3.200,- per persoon
€ 2.920,- per persoon
€ 2.825,- per persoon

Toeslag 1 pers. kamer

€ 775,- per persoon

* Prijzen zijn gebaseerd op twee personen in een tweepersoonskamer. Voor het gebruik van een
tweepersoonskamer voor alleengebruik geldt een toeslag.
*Tijdens Prehera geldt er een toeslag van € 80,- per persoon per nacht, voor de overnachtingen in
Kandy. (Juli en augustus).
*Tijdens kerst en oudjaarsavond en nieuwjaarsdag gelden er toeslagen
**Korting wanneer je reist in de periode: mei – oktober: € 200,-. In deze maanden is de
heteluchtballonvaart en de walvisboottocht niet mogelijk.

Inbegrepen in de reissom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 overnachtingen in genoemde accommodaties of gelijkwaardig
Verzorging op basis van: 16 x ontbijt, 5 x lunch en 16 x diner
Assistentie op de luchthaven bij aankomst in Sri Lanka
Transport in een airconditioned auto of minibus met Engels sprekende chauffeur
Entreegelden voor Pidurangala, Sigiriya, Kandy Tempel, Elephant Transit Home in Udawalawe
Twee safaris in het Wilpattu National Park
Fietstocht vanaf het hotel in Sigiriya
Heteluchtballonvaart in Kandalama
Trekking in het Knuckles gebergte met gids, lunch, water en snacks
Bezoek aan de inheemse bevolking: Vedda. Inclusief interactie met de inheemse bevolking
Bezoek aan de Belilena grot en vogeltoer in Kithulgala
Wildwater raften
Tuk Tuk rit naar Lipton’s Seat
Tokkelen: Flying Ravana Experience
Hike naar de Diyaluma watervallen
Walvis boottocht
Fietstocht naar het Galle Fort
Street foud tour in Colombo

Excursies
De volgende excursies zijn inbegrepen in deze reis:
• Dag 2: Middag safari in het Wilpattu National Park
• Dag 3: Ochtend safari in het Wilpattu National Park
• Dag 3: Fietstocht in Sigiriya
• Dag 4: Beklimming van de Pidurangala Rots

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

4:
4:
5:
6:
6:
6:
7:
7:
8:
8:
9:
9:
10:
10:
11:
12:
12:
13:
14:
15:
16:
16:

Bezoek aan de “Leeuwenrots” in Sigiriya
Een toer naar lokale dorpjes
Een heteluchtballonvaart vanuit Kandalama
Trekking in het Knuckles gebergte inclusief Sri Lankaanse lunch en snacks
Trekking naar inheemse dorpjes inclusief bezoek aan het huis van het stamhoofd
Een inheemse dansoptreden tijdens het diner
Op expeditie om de jachtvaardigheden van de lokale stam te aanschouwen
Bezoek aan de Tempel van de Tand in Kandy
Wildwater raften in Kithulgala
Bezoek aan de prehistorische Belilena grotten
Wandeling voor vogelspotters
Trekking naar Adam’s Peak
Trekking naar Adam’s Peak
Bezoek aan Nuwara Eliya
Trekking naar mini Adam’s Peak
Bezoek aan de Dambathenna Tea Estate per tuk tuk
Tokkelen in Ella – Flying Ravana Experience
Bezoek aan Elephant Transit Home in Udawalawe
Boottocht op zoek naar walvissen
Fietstocht in de buitenwijken van Galle
Stadstoer in Colombo
Street food tour in Colombo

Het is mogelijkheid om ter plaatse excursies bij te boeken. Dit kan in overleg met de gids.

Niet inbegrepen in de reissom
•
•
•
•
•
•
•
•

Vliegtickets
Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden
Fooienadvies ca. $ 250,- per groep / boeking (fooi aan gids, chauffeur, hotels)
Visum Sri Lanka
Persoonlijke uitgaven
Reis- en annuleringsverzekering
Bijdrage GGTO € 15,- per boeking
Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Praktische informatie
Gidsen
Tijdens deze reis word je opgewacht op de luchthaven door een vertegenwoordiger van Like2Travel.
Deze zal je tijdens jouw reis ondersteuning bieden. Gedurende de reis in Sri Lanka zullen er
Engelssprekende gidsen worden ingezet. De gids verschaft zoveel mogelijk informatie over de
bezienswaardigheden, de wandeltochten en de activiteiten die mogelijk zijn tijdens eventuele
rustdagen. De gids zal je ook vertellen over het dagelijkse leven van de Sri Lankanen en de gewoontes
van het land.

Accommodaties
Tijdens deze reis maken wij gebruik van goede karakteristieke middenklasse accommodaties. Alle
kamers beschikken minimaal over een bad/douche en toilet. Door onvoorziene omstandigheden kan
hiervan afgeweken worden. In dat geval zal er altijd voor gelijkwaardige accommodaties gezorgd
worden. Klik op de link om een beeld te krijgen van de accommodaties waar je zal verblijven.

Reisdocumenten
•
•
•

Het vliegticket is niet inbegrepen in de reissom. Je kunt zelf het ticket regelen of je kunt bij
Like2Travel aangeven dat wij het ticket voor je regelen.
Je paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn na thuiskomst.
Voor deze reis heb je een visum nodig. Het gaat om een ETA Elektronisch visum. Je kunt het evisum hier online aanvragen: http://www.eta.gov.lk/slvisa/ . (Apply for an individual).
Let op: regel je visum op tijd. Dit kan vanaf 90 dagen voor vertrek. Het tarief voor een
toeristenvisum (30 dagen double entry) bedraagt ca. $ 35,- per persoon. Op een aanvraag
ontvang je meestal binnen 2 dagen antwoord.

Het is ook mogelijk om een visum bij aankomst op de luchthaven aan te schaffen. De kosten hiervoor
zijn $ 40,- per persoon. Let op: dit wordt niet aangeraden i.v.m. de lange wachttijden.
Nederlandse Ambassade in Sri Lanka
Adres:
25 Torrington Avenue
Colombo 07
Tel.:
+94112510200
Fax.:
+94112502855
E-mail:
col@minbuza.nl
Openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 - 14.00 uur.
Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

Geldzaken
In Sri Lanka betalen ze met de Rupee (afgekort LKR). Kijk voor de actuele koers op
www.gwktravelex.nl . Je mag maximaal LKR 1000 in- en uitvoeren.
Pinnen is in de grotere plaatsen in Sri Lanka mogelijk. Betrouwbare banken zijn Commercial Bank,
Seylan Bank en Sampath Bank. Zorg wel dat je de instellingen van je betaalpas op buiten Europa zet.
Creditcards worden vaak alleen in de grotere hotels en grote winkels geaccepteerd. Ook met contant
kun je overal betalen. Dit kan met de euro op sommige plaatsen maar dan krijg je niet altijd een
gunstigste koers. Aan te raden is om met de Rupee te betalen. Dollars meenemen is niet meer
noodzakelijk. De Euro wordt overal geaccepteerd.
De banken zijn ’s ochtends geopend van 9.00 tot 13.00 uur op maandag, en van 9.00 tot 13.30 uur van
dinsdag tot en met vrijdag.
In landen als Sri Lanka is het zeer gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten en services.
De fooi is voor veel mensen een aanvulling op het loon. Wij adviseren dan ook om aan het begin van de
vakantie een fooienpot te maken zodat je niet steeds hoeft te zoeken naar geld. De richtlijn voor het
fooienbedrag voor deze reis bedraag $ 250,- per groepje.

Maaltijden
Deze reis is op basis van: 16 x ontbijt, 5 x lunch en 16 x diner.

Gezondheid
Vaccinaties zijn niet verplicht, maar voor Sri Lanka wordt een Hepatitis A, DTP en buiktyfus inenting
geadviseerd. In dit land kan rabiës bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. In dit
land bestaat een verhoogd risico op mazelen. Vaccinatie wordt aanbevolen voor iedereen die vanaf
1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is
ingeënt. Uw huisarts, de lokale GGD, de KLM Travel Clinic of het Landelijke Coördinatie Centrum
Reizigers Advisering kunnen u hierover informeren. U kunt ook de volgende website raadplegen:
www.lcr.nl.
Reizigersdiarree
Veel mensen denken dat het tijdsverschil of de verandering van voedingsgewoonten en leefwijze de
oorzaken zijn van reizigersdiarree. Dit is meestal niet het geval. Bacteriën en virussen die bijvoorbeeld
in voedsel of (ongekookt) water zitten, zijn vaak de oorzaak van reizigersdiarree. Ook hogere
temperaturen met felle zon kunnen bijdragen aan de tijdelijke malaise. De plaatselijke bewoners zijn
hier min of meer aan gewend, reizigers niet. Als deze bacteriën of virussen in het lichaam komen,
kunnen klachten ontstaan. Meestal gaat de reizigersdiarree in 2 tot 3 dagen vanzelf weer over.
Hoe is reizigersdiarree te voorkomen?
De kans om diarree te krijgen wordt kleiner als u zich aan de volgende regels houdt: Was de handen
goed met water en zeep als u naar de wc bent geweest en voordat u gaat eten. Gebruik betrouwbaar
drinkwater. Dit wil zeggen mineraalwater uit flessen of gekookt water. Hete thee is ook goed.
Tip: eet geen:
- Rauw of onvoldoende verhit vlees, vis en schelpdieren (let op bij barbecueën)
- IJsblokjes en onverpakt consumptie-ijs
Wees voorzichtig met:
- Rauwe groente en ongeschild fruit

Tijdverschil
In Sri Lanka is het gedurende onze zomertijd 3,5 uur later dan in Nederland. Tijdens onze wintertijd is
het 4,5 uur later dan in Nederland.

Elektriciteit
Het voltage in Sri Lanka is 230 Volt. De stopcontacten zijn geaard en hebben drie ronde of drie
rechthoekige gaten. Voor het gebruik van stopcontacten in Sri Lanka is een verloopstekker van het type
D, G of M of een wereldstekker nodig. Een verloopstekker is bijvoorbeeld bij de ANWB of op de meeste
grote luchthavens te koop. Controleer het voltage voor gebruik.

