BLI MED PÅ OPPLEVELSESTUR TIL SRI LANKA
REIS MED MARYS VENNER 9. - 23. FEBRUAR 2020
Sri Lanka ble kåret av Lonely planet til et av verdens mest spennende reisemål, og nå har du
muligheten til å oppleve landet selv ! En reise til Sri Lanka er en uslåelig kombinasjon av strandliv,
eksotisk dyreliv, buddhistiske og hinduistiske templer, teplantasjer, gjestfrihet og yrende folkeliv !
Fra flyplassen drar vi til Negombo der vi skal bo i 3 netter. Hotellet ligger like ved stranden, og
oppholdet blir preget av late dager ved bassengkanten. Vi vil besøke byens berømte fiskemarked og
oppleve folkelivet der, og vi vil også besøke Marys Venners yrkesskole for jenter, Seth Sevana, og ett
eller to barnehjem under oppholdet.
Vi reiser videre til Dambulla der vi skal bo i en natt. Der skal vi på jeepsafari i Minneriya nasjonalpark
for å se ville elefanter og andre eksotiske dyr, og vi skal besøke de berømte huletemplene meds sine
veggmalerier og Buddhastatuer.
Fra Dambulla reiser vi til den gamle kongebyen Kandy der vi skal bo 2 netter på det ærverdige
Queens Hotel midt i byen, bare et steinkast fra Sri Lankas helligste sted, Sri Dalada Maligawa, The
Temple of the Sacred Tooth Relic som vi selvsagt skal besøke.
De neste 2 nettene skal vi være i Nuwara Eliya som ligger oppe i fjellene på ca. 2.000 meters høyde.
For å komme dit skal vi ut på en spektakulær togtur med turisttog nr. 1 i Sri Lanka som i et bedagelig
tempo bringer oss stadig høyere gjennom et landskap preget av små landsbyer og teplantasjer.
Nuwara Eliya var engelskmennenes foretrukne feriested, og vi skal besøke Hakgala Botanical Garden
som ble anlagt i 1861.
På vei ned mot kysten igjen skal vi besøke en teplantasje og en jordbærplantasje før vi ender i
Hikkaduwa der vi skal bo i 3 netter. Hikkaduwa er et av de mest kjente badestedene langs vestkysten
av Sri Lanka. Siste ettermiddagen besøker vi Marys Venners eget barnehjem Children’s Corner
Orphanage før vi setter kursen mot Colombo der vi skal være en natt. Vi tilbringer den siste dagen av
oppholdet i hovedstaden Colombo, og ut på kvelden setter vi kursen mot Bandaranaike Airport og
flyet som skal bringe oss hjem. Et stykke ut på dagen søndag 23. februar, lander vi på Gardermoen,
trette og slitne, men full av inntrykk og opplevelser vi lenge vil huske.
Prisen gjelder selve oppholdet på Sri Lanka og er avhengig av antallet deltakere. Det er derfor umulig
å si noen eksakt sum på nåværende tidspunkt, men den trolig vil den ligge mellom kr. 9.200 og
kr. 7.700. For enerom må man betale ca. kr. 3.400 ekstra, og dersom 3 deler et rom blir avslaget ca.
kr. 675. Inkludert i prisen er frokost og middag alle dager (unntatt middagen siste dag i Colombo),
inngangsbilletter til de nevnte severdighetene, og jeepsafarien.
Vi arbeider for å få redusert prisen på flyreisen, men det er ennå ikke i mål. En bør nok regne med en
billettpris på kr. 7.000 - kr. 7.500. Så fort vi vet noe mer, vil ny informasjon bli sendt til de som har vist
interesse.
Påmelding sendes snarest til Bjørn Kihl Bødtker, bjornkihl@hotmail.com eller
telefon 406 37 857.  Ved sen påmelding, vil man måtte ordne flyreisen selv.

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE TUR TIL ET SPENNENDE LAND !

