Bijlage Familierondreis de schatten van Sri
Lanka
Wist je dat Sri Lanka de Parel van de Indische Oceaan wordt genoemd? En een pareltje is het! Varend ga
je op zoek naar krokodillen en per jeep kom je vast een kudde vertederende olifanten tegen. Boeddha's
vind je in Dambulla en het traditionele Kandy. De beklimmingen van de Leeuwenrots en Little Adam's
Peak zorgen voor een fantastisch uitzicht en genieten doe je op wel drie verschillende stranden. Leer
mediteren als een monnik, volg een cursus theeblaadjes plukken in een echte plantage en word een
keukenprins of -prinses tijdens de kookcursus. Ga mee op zoek naar alle schatten van Sri Lanka.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Onderstaand een specificatie van de entreegelden (onder voorbehoud van wijzigingen), te voldoen in de
Rupees en Euro’s!; Anuradhapura en Sigirya staan in USD, maar moeten in Rupees of Euro’s worden betaald (in
verband met de wisselkoers).
Dambulla gouden grottempel
Sigirya
Minneriya National Park
Kandy tempel

Rs. 1.500
USD 30
USD 40
Rs. 1.500

Totaal ca. Rs. 3.000 + USD 70 per persoon. (Het bedrag moet ter plaatse in Rupees of Euro’s afgegeven worden).
Bij sommige monumenten moet extra betaald worden voor het gebruik van een foto- en/of videocamera.
Optionele excursies tijdens rondreis
-Dag 3: Fietstocht
-Dag 6: Fietstocht door Polonnaruwa
-Dag 8: Pigeon Island National Park
-Dag 9: Walvis en dolfijnenexcursie Trincomalee
-Dag 11: Verken Kandy met een Tuk Tuk
-Dag 12: treinrit Nanu Oya-Bandarawela
beschikbaarheid tickets).
-Dag 13: Jeepsafari Udawalawe National Park
-Dag 15: Fietstocht

USD 5 per persoon
USD 30 per persoon (inclusief entreegelden)
USD 30 per persoon
USD 60 per persoon
USD 15 per persoon
Rs. 450 per persoon (nadrukkelijk onder voorbehoud van
USD 50 per persoon
USD 5 per persoon

De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen
er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle in deze bijlage genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen en
koersverschillen.
FOOIEN
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot
vullen (totaal ca. 10.000 RS per persoon). Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te
laten, dit regelt de reisleider voor de hele groep. De fooi voor reisleider en chauffeur wordt overigens niet uit
deze fooienpot gehaald; als je tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een
fooi geven. ** Namens hen hartelijk bedankt.
Entreegelden, fooien, evt. lunches en optionele excursies kunt u bij de reisleider in Rupees of Euro’s
betalen.
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen
er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle in deze bijlage genoemde bedragen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen
en koersverschillen

LEEFTIJD
De minimum leeftijd voor onze TUI familiereizen is 8 jaar, de maximum leeftijd van de meereizende kinderen is
18 jaar. Mocht één zoon of dochter nét buiten deze leeftijden vallen, neem dan contact met ons op.
KAMERS
In de meeste hotels zijn er geen familiekamers voor 4 of 5 personen beschikbaar. Wij bieden bij deze reis dan
ook 3-persoonskamers aan. Bij een 3-persoons kamerbezetting zal het derde bed vaak een
uitklapbed/stretcher of iets dergelijks zijn (verwacht geen supercomfortabele boxspring!). Wij kunnen helaas
geen kamers naast elkaar garanderen.
KLEDING
Het beste kun je luchtige katoenen kleding meenemen, een vest voor in het bergland, eventueel
hoofdbedekking tegen de zon en een regenjas of paraplu voor de sporadische regenbuien. Houd er rekening
mee dat je tijdens tempelbezoeken je schoenen uit dient te trekken. Tip: als je niet op blote voeten een tempel
in wilt, houd dan een paar sokken binnen handbereik. Tevens wordt er aangeraden om witte kleding te dragen
tijdens de tempelbezoeken.
MOBILITEIT
Ook al wordt er in steden, stadjes en de natuur volop gewandeld en staan er ook diverse sportieve activiteiten
op de planning… iedereen met een normale basisconditie en een sportieve, avontuurlijke instelling kan overal
aan meedoen.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap
is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken
qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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