
 

Kleurrijk Sri Lanka 

10 dagen & 7 overnachtingen, volpensio, verzekerde afreis 

Ontdek alle kleuren van dit magische land. Deze reis naar Sri Lanka voorziet een bezoek aan Anuradhapura, de 
culturele driehoek (Polonnaruwa, Sigiriya, Dambulla), Kandy, de bergdorpjes van Nuwara Eliya en Ella en een 
safari in het nationaal park van Uduwalawe. 

Programma 

1 : Brussel – Colombo  

Vluchten naar Colombo met tussenlanding. 

2 : Colombo – Negombo  

Aankomst en transfer naar Negombo. Rest van de dag vrij om te acclimatiseren. 

3 : Negombo – Anuradhapura – Habarana  

Afreis naar Anuradhapura met onderweg bezoek aan de vismarkt van Negombo en de hindoeïstische tempel 
Munneswaram.  Na het middagmaal, ontdekken we Anuradhapura, met zijn talrijke paleizen, tempels en stupa’s 
en waar zich de Sri Maha Bodhi bevindt die beschouwd wordt als de oudste historische boom ter 
wereld.  Tenslotte verder naar Habarana voor de overnachting. 

4 : Habarana – Polonnaruwa – Sigiriya – Habarana  

We starten de dag met een bezoek aan Sigiriya en bezoeken onderweg een atelier van houtsnijders. We 
beklimmen de leeuwenrots van Sigiriya tot aan de ‘hemelburcht’. Vervolgens, afreis naar de prachtige ruïnes van 
de Hindoeïstische tempels in Polonnaruwa.   

  



5 : Habarana – Dambulla – Matale – Kandy 

’s Morgens bezoek aan de rotstempel van Dambulla en afreis naar Matale waar we een kruidentuin bezoeken. 

Verder naar Kandy en verkenning van de stad en het edelsteenmuseum. Tenslotte brengen we een bezoek aan 

de ‘Tempel van de Tand’. 

6 : Kandy – Nuwara Eliya – Ella 

Afreis door het imposante hooggebergte naar Nuwara Eliya, een populair bergresort vanwege zijn aangenaam 
klimaat en zijn typische Engels dorpje. Onderweg kunnen we de watervallen van Ramboda bewonderen. Na het 
middagmaal verder naar het bergdorpje Ella, genesteld in de prachtige natuur. U kan er prachtige wandelingen 
maken. 

7 : Ella – Udawalawe 

Bezoek aan de tempel van Buduruwagala met zijn 16 meter hoge Boeddhabeeld. Vervolgens rijden we naar het 
nationaal park van Udawalawe waar we in de late namiddag een safari doen. Dit park is vooral gekend omwille 
van zijn grote concentratie aan olifanten. 

8 : Udawalawe – Galle – Colombo  

Afreis naar Galle voor een bezoek aan het fort dat deel uitmaakt van het wereldpatrimonium van Unesco. De 
stad is eveneens gekend om zijn kantwerk. Vervolgens, transfert naar Colombo en bezoek aan de stad. 

9 : Colombo – Brussel 

Vrije dag in Colombo. ’s Avonds, transfer naar de luchthaven en vluchten naar Brussel met tussenlanding. 

10 : Brussel 

Aankomst in Brussel. 

  



Inbegrepen in de prijs 

• De lijnvluchten van Emirates (via Dubai) ( economy klasse) : Brussel – Colombo – Brussel. 

• De luchthaventaksen, de veiligheidstaksen en de brandstof. 

• Het verblijf in de hotels zoals vermeld of gelijkwaardig. 

• Volpension van het avondmaal van dag 2 tot het ontbijt van dag 9. 

• Alle toegangsgelden en bezoeken zoals vermeld in het programma. 

• De diensten van een lokale Franssprekende gids. 

• Alle transfers ter plaatse per vervoer met airco. 

Te voorziene kosten 

• De visumkosten. 

• De lokale fooien. 

• De niet voorziene maaltijden en dranken. 

• Alle soorten verzekeringen. 

Hotels 

Plaatsen Categorie 3* Categorie 4* 

Negombo Catamaran Hotel Goldi Sands 

Dambulla Danawa Hotel Habarana Village by Cinnamon 

Kandy Senani Hotel Amaya Hill 

Ella Ella Mount Heaven Mountains Heaven 

Udawalawe Athgira Camp Gran Hotel 

Colombo The Ocean Ozo Colombo 

 

U vindt het volledige programma van deze reis op onze website, evenals alle andere informatie, 

https://www.7plus.be/nl/ 

https://www.7plus.be/nl/

