
Upplev det verkliga Sri Lanka - 14 dagar/13 nätter
Den perfekta resan för dig som vill uppleva landets oexploaterade östkust samtidigt som 
du får njuta av vacker natur, djur och sol & bad. Sri Lanka har något för alla!

Dag 01 - Ankomst till Colombos internationella flygplats. Ni kommer att mötas och assisteras 
av er engelsktalande chaufför och guide. Därefter åker ni vidare till Kitulgala. 
(Restid: 85 km - Cirka 2 ½ timmar). 
Övernattning : Rafters Retreat. http://www.raftersretreat.com/ eller liknande.

Dag 02 - Efter frukost åker ni ut på ett rafting- äventyr och därefter fortsätter ni vidare till 
bergsstaden Nuwara Eliya även kallad ”Little England”.
(Restid: 85 km. - Ca 2 timmar). Eftermiddagen spenderas med en stadstur i Nuwara Eliya samt 
att ni även besöker en tefabrik. Övernattning på Heaven Seven, Nuwara Eliya. 
http://www.heavensevenhotels.com/nuwara-eliya-hotel/ eller liknande.

Dag 03 - Efter frukost tar ni den vackra tågturen till den lilla staden Ella. Eftermiddagen 
spenderar ni som ni vill (Ex vandring till Ella Rock eller Little Adams Peak)
Övernattning på Ella Mount Heaven, Ella. http://www.ellamountheaven.com/ eller liknande

Dag 04 - Efter frukost fortsätter vi till den lilla östkustsstaden Arugambay känd för sin surf. 
(Restid: 140 km. – Cirka 3 timmar). Spendera eftermiddagen på stranden.
Övernattning på Stardust Beach Hotel. http://www.arugambay.com/ eller liknande.

Dag 05 & 06 –  Spendera dessa dagar som ni vill, exempelvis på stranden med Sol & Bad
Övernattning på Stardust Beach Hotel. http://www.arugambay.com/ eller liknande.

Dag 07 - Efter frukost fortsätter ni till Passikudah som ligger lite längre upp längs kusten. 
(Restid: 145 km. – Cirka 3 timmar). Eftermiddagen spenderar ni som ni vill på stranden.
Övernattning på Marina Passikudah. http://marinapassikudah.lsrhotels.com/ eller liknande.

Dag 08 - Efter frukost fortsätter ni till staden Trincomalee. (Restid: 105 km - cirka 2 timmar) 
Ni får en stadstur i staden på eftermiddagen. Därefter åker ni till hotellet som ligger på 
stranden i Nilavelli.
Övernattning på Pigeon Island. http://www.pigeonislandresort.com/ eller liknande.

Dag 09 & 10 – Ni spenderar dagarna på stranden som ni vill med diverse vattenaktiviteter, 
sol & Bad
Övernattning på Pigeon Island. http://www.pigeonislandresort.com/ eller liknande.

Dag 11 - Efter frukost fortsätter ni till Sigiriya som var huvudstad i landet en gång i tiden.
 (Restid: 97 km - Cirka 2 timmar.) På eftermiddagen åker ni på utflykt till Sigiriya rock även 
kallad Lejonklippan där ruinerna från en av kungarnas palats finns kvar.
Övernattning på Kassapa Lions Rock. http://www.kassapalionsrock.com/ eller liknande.

Dag 12 - Efter frukost fortsätter ni till den kulturella huvudstaden Kandy. (Restid: 90 km – 
Cirka 2-3timmar.) På eftermiddagen får ni en stadstur samt att ni besöker templet: Temple of the 
Tooth Relic som sägs bevara Buddhas tand.
Övernattning på Heven Seven, Kandy. http://www.heavensevenhotels.com/kandy-hotel/ eller liknande.

Dag 13 - Efter frukost fortsätter ni till den lilla fiskestaden Negombo som ligger på landets 
västkust. ( På vägen passerar vi huvudstaden Colombo för en kortare stadstur) 
Övernattning på katamaran Beach Hotel http://catamaranbeach.lsrhotels.com/ eller liknande.

Dag 14 – Transfer till flygplatsen i tid till er flight. (Restid: 10 km. - Cirka 20 min)

-Slut på vår service-
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*Exklusive flygbiljetter

Obligatoriska Tillägg: 
Högsäsongstillägg – om ni reser mellan 01st Jul.- 31 Aug. 2016 –1 450 / - netto per person.
Tillägg för hotell i Kandy US 255 / - netto per person (från 08 -18th Aug.'2016 - Kandy Perahera 
Period)

.

Priset inkluderar: 
Boende (B&B) på alla angivna hotell.
Transport i luftkonditionerade fordon tillsammans med en engelsktalande chaufför/guide upp till 
06 Pax och 7 pax och därefter en engelsktalande National Guide som följer med.
Alla inträden enligt resebeskrivningen
Alla inträden enligt resebeskrivningen
Välkomstdrink och uppfriskande handdukar på alla hotell
Resegarantier
 12% V.A.T.

Kostnad ingår inte: 
Dricks  och visum avgifter
Flygbiljetter
lunch, middag, drycker samt ytterligare måltider.
Obligatoriska tillägg på hotell. (anges separat)
Utflykter som ej är angivna 
Reseförsäkringar

ST ST01  MAJ. – 31  OKT. 2016 02-03 PAX 04-06 PAX 07 PAX & över

Per person med del I dubbelrum Från:  11 700 /- Från:  9 700/- Från:  9 900/-

Per person med del I trippelrum Från: 10 600/- Från:  8 950/- Från:  9 200/-

Singeltillägg Från: 4 500/- Från:  4 500/- Från:  4 500/



Resan för dig som vill ha den perfekta blandningen av kultur, djur, natur och sol & bad. Börja i Sri Lankas 
inland, fortsätt till landets vackra bergsområden med grönskande natur och teplantage och avsluta på 
några av landets vackraste stränder på sydkusten (eget tillägg)

Dag 01 - Ankomst till Colombos internationella flygplats där ni möts och assisteras av er 
engelsktalande chaufför/guide. Därefter åker ni direkt vidare till Sigiriya.
(restid: 165 km - ca 4 timmar). Ni spenderar eftermiddagen som ni vill i området.
Övernattning på Kassapa Lions Rock. http://www.kassapalionsrock.com/ eller liknande.

Dag 02 - Efter frukost gör ni en utflykt till Polonnaruwa som är den 2: a huvudstaden i Sri 
Lanka.Eftermiddagen spenderas som ni vill.
Övernattning på Kassapa Lions Rock. http://www.kassapalionsrock.com/ eller liknande.

Dag 03 - Efter frukost bestiger ni Sigiriya rock och fortsätter därefter till den kulturella 
huvudstaden Kandy. På eftermiddagen får ni en stadstur i Kandy samt att ni  besöker templet: 
Temple of the Tooth relic som sägs bevara Buddhas tand.
Övernattning på Heven Seven, Kandy. http://www.heavensevenhotels.com/kandy-hotel/ eller 
liknande.

Dag 04 - Efter frukost fortsätter ni till den lilla bergsstaden Nuwara Eliya även kallad ”Little 
England”.
Restid: 85 km. - (Ca 2 timmar). På eftermiddagen får ni en stadsrundtur i staden samt att ni 
besöker  en tefabrik / Plantatage
Övernattning på Heven Seven, Nuwara Eliya. http://www.heavensevenhotels.com/nuwara-
eliya-hotel/ eller liknande

Dag 05 - Efter frukost tar ni den vackra tågturen till Ella. Eftermiddagen spenderar ni som ni vill.
Övernattning på Ella Mount Heaven, Ella. http://www.ellamountheaven.com/ eller liknande

Dag 06 - Efter frukost spenderar ni dagen som ni vill. ( Ex.Vandring till Mini Adams Peak, Horton 
Plains, Ravana Caves etc)
Övernattning på Ella Mount Heaven, Ella. http://www.ellamountheaven.com/ eller liknande

Dag 07 - Efter frukost fortsätter ni till till nationalparken Yala som ligger på Sri Lankas sydkust. 
(Restid: 135 km. - Cirka 3 timmar).
På eftermiddagen åker ni ut på ett häftigt Jeep safari i Yala nationalpark.
Övernattning på Kirinda Beach Resort. http://kirindabeachresort.com/ eller liknande.

Dag 08 - Efter frukost släpper vi av er på överenskommet hotell på någon av stränderna längs 
syd/västkusten.

-Slut på vår service- 

Sri Lanka Classic - 08 dagar / 07 nätter
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*Exklusive flygbiljetter

Tillägg:
Julmiddag (24 Dec.'2016) - 386 / - netto per person.
Nyårsmiddag (31 Dec.'2016) - 440 / - netto per person.

Priset inkluderar: 
Boende (B&B) på alla angivna hotell.
Transport i luftkonditionerade fordon tillsammans med en engelsktalande chaufför/
guide upp till 06 Pax och 7 pax och därefter en engelsktalande National Guide som följer med.
Alla inträden enligt resebeskrivningen
Välkomstdrink och uppfriskande handdukar på alla hotell
Resegarantier
12% V.A.T.

Kostnad ingår inte: 
 Dricks  och visum avgifter
Flygbiljetter
 lunch, middag, drycker samt ytterligare måltider.
 Obligatoriskatillägg på hotell. (anges separat)
 Utflykter som ej är angivna 
 Reseförsäkringar

a e01  NOV.2016 – 30  APR. 2017 02-03 PAX 04-06 PAX 07 PAX & över

Per person med del I dubbelrum 9750/- 8060/- 8200/-

Per person med del I trippelrum 9100/- 7500/- 7600/-

Singeltillägg 3100/- 3100/- 3100/-

01st NOV.2016 - 30 april 2017
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