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Bli med på en eventyrlig reise i Sri Lanka og opplev det aller
beste i landet har å by på i perioden november til april.
Turen starter i livlige Colombo, før den bærer videre til UNESCO-
beskyttede steder som Sigirya Rock Fortress, Polonnaruwa,
Dambulla Cave Temple og Galle Fort. Dere får også oppleve en
uforglemmelig safarireise i nasjonalparkene Udawalawa og Yala,
før det hele rundes av med en avslappende badeferie i nydelige
Bentota. Gled dere til en uforglemmelig reise i Sri Lanka, hvor
dere bor komfortabelt på 4- og 5-stjerners hoteller og hvor både
frokost og middag er inkludert!

UNESCO listede Sigirya Rock Fortress, Polonnaruwa,
Dambulla Rock Temple og Galle Fort

Udawalawa National Park

Yala National Park

Spennende togreise til Ella

Paradisfølelsen i Bentota

https://www.benns.no/asia/sri-lanka
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Dag 1: Avreise Norge
I dag reiser dere fra Norge og er klare til å begi dere ut på
en spennende rundreise i eksotiske Sri Lanka. Dere har
en mellomlanding og ankommer i morgen.

Dag 2: Ankomst Colombo
Dere ankommer på Bandaranaike International Airport
hvor dere blir møtt av en representant som tar dere med
fra flyplassen til deres valgte hotell i enten Colombo eller
Negombo. Dere kan velge mellom det femstjerners
Hilton Colombo og det femstjerners Jetwing Beach i
Negombo. Etter dere har sjekket inn, er dere klare til
dagens utflukt.

Utflukt: Colombo City tour by foot (11.00)
Turen starter fra Independence Square, som ble bygd
etter Sri Lanka ble selvstendig fra kolonimakten
Storbritania i 1948. Dere fortsetter videre og besøker

Gangarama templet og passerer de skyggefulle og
grønne trærne i Viharamahadevi parken (tidligere kjent
som Victoria Park). I parken har dere muligheten til å
prøve dere på den deilige, lokale annanasen som selges
ved fruktboder, før dere nyter en lett lunsj i parken.

Dere fortsetter spaserutren gjennom Nelum Pokuna
Theatre (Lotus Pond) som er designet som en stilig
åtte-blads lotusblomst, før dere besøker en nærliggende
historisk kirke og et hinduistisk tempel. Turen fortsettes
gjenom 'the old Colombo Dutch Hospital complex', WTC
Twin Towers og den historiske Cargills & Millers
bygningen, som er den mest berømte av
kolonibygningene i Colombo Fort. Turen avsluttes i den
berømte Pettah Bazar, som er små butikker og boder i de
travle gatene og hvor dere kan prute dere til et godt kjøp.

Om dere ankommer sent på ettermiddagen og går glipp
av denne sightseeingturen, fortvil ikke - dere har
mulighet til å ta den før dere flyr hjem!

Colombo
Colombo er hovedstaden på Sri Lanka. Her finner man

https://www.benns.no/asia/sri-lanka
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spor fra både den engelske og nederlandske kolonitiden
på øya. Byen har kommet seg på beina igjen etter
borgerkrigen (1983-2009) og man får stadig øye på nye
bygninger som preger bybildet. Hovedstaden er en
overraskende grønn by, hvor man kan få en liten pause i
sola i flere skyggefulle gater. Colombo ustråler i dag den
samme optimismen som man opplevde i både Bangkok
og Kuala Lumpur for noen år siden.

Negombo
Beliggende cirka 40 kilometer nord for Colombo, er
Negombo en trivelig by på kysten, grunnlagt av
portugiserne i 1505. Byen er mest kjent for sin lange
fiskeritradisjon, for sine nydelige strender og vakre
lagune.

Hilton Colombo
Prisvinnende Hilton Colombo er rangsjert som Sri Lankas
ledende hotell og ledende business hotell og ligger
sentralt plassert i Colombos handelsdristrikt. I et Delux
rom vil dere nyte utsikt over havet, en komfortabel stor
dobbeltseng, sofa, skrivebord og tv, så vel som aviser,
badekåpe, slippers, mineralvann og frukt.

Jetwing Beach Negombo
Beliggende helt ved strandfronten er Jetwing Beach
Negombo et upåklagelig sted å slappe av på, i de nydelige
omgivelsene. I et Deluxe rom vil dere ha en fantastisk
havutsikt og egen balkong eller terrasse og dere vil heller
ikke mangle noe i forhold til moderne luksus.

Aktiviteter inkludert: City tour i Colombo

Måltider inkludert: Mat på flyet og middag på valgt
hotell
Overnatting: Hilton Colombo i Deluxe Room eller
Jetwing Beach i Negombo Deluxe Room

Dag 3: Colombo - Sigiriya -
Habarana
Etter en god frokost på hotellet starter turen norover og
dere skal tilbakelegge en strekning på 185 kilometer.
Dere kjører gjennom tiltalende landskap med
kokosnøttplantasjer, rismarker og menneskeskapte
vannreservoarer. Og jo lengre nordover dere kommer,
har dere mulighet til å få øye på eksotiske fugler, øgler,
vannbøffler og overvennlige aper.

På ettermiddagen får dere oppleve Asias mest
fascinerede fort, mens dere bestiger Sigiriya Rock
Fortress, som er kjent for sin bemerkelsesverdige
arkitetkur, veggmaleri og vannhager - 200 meter over
den omsluttende jungelen!

Sigiriya Rock Fortress
Beliggende på UNESCOs verdensarvliste, ble bygd under
kong Kashyapa (477 - 495 e.Kr). Vollgraver og voller, så
vel som omfattende hager omkretser bunnen av stenen.
Se de velkjente frescoene av 'Heavenly Maidens of
Sigirya', som ligger i en beskyttet lomme ved
vindeltrappen, som er malt med jordpigmenter i selve
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kalken. Dette er uten tvil en minneverdig opplevelse, og
etter besøket har dere resten av kvelden til å nyte en god
middag på hotellet og ta livet med stoisk ro.

Cinnamon Lodge Hotel
Beliggende i Habarana, er det 4-stjerners Cinnamon
Lodge Hotel omkranset av store grønne trær og byr på et
yrende fugle- og dyreliv i nærheten. Hotellet er desginet
for å gli inn i omgivelsene og er moderne utstyrt med
flotte fasiliteter som basseng, bar og restauranter. I et
Superior Room har dere egen balkong eller terrasse,
komfortabel dobbeltseng, air condition, tv, minibar m.m.

Aktiviteter inkludert: Bestig 'the Sigiriya Rock Fortress'
Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Cinnamon Lodge Hotel, Superior Room

Dag 4: Habarana - Giritale
- Polonnaruwa - Habarana
Dere starten dagen med en deilig frokost på hotellet før
dere blir kjørt til Giritale.

Her starer dere med en rolig og avslappende sykkeltur,
hvor dere triller gjennom en rekke små landsbyer før
dere ankommer Dambalawewa Lake. Nyt det fantastiske
fuglelivet her hvor dere kan se alt fra hegrer,
braminglente, isfugler (King Fisher) og mye mer.

Turen går videre til et lokalt hjem hvor dere får oppleve
det autentiske Sri Lankiske kjøkken. Vær med på lage 2
eller 3 grønnsaksretter og kom i dybden på
kokkekunstene på Sri Lanka. Beøsket avrundes med en
deilig, selvlagd lunsj.

Sent på ettermiddagen blir dere kjørt videre til
Polonnaruwa Sacred City. Polonnaruwa, som ligger på
UNESCOs verdensarvliste, var den andre hovedstaden i
Sri Lanka og ble bygd på 1100- og 1200-tallet. Her kan
dere se ruinene av det kongelige palasset, Gal Viharaya
hvor 4 statuer av Buddha i ulike positurer er hugd ut av
steinen, 'the Audience Hall', Lotusbadet, statuen av kong
Parakramabahu den store, og Parakrama Samudraya - en
innsjø lagd av kong Parakramabahu.

Etter besøket i det antikke Polonnaruwa reiser dere på
kvelden tilbake til Habarana, og hvis dere er heldige er
det mulig å se ville elefanter på veien. Med andre ord er
det bare å holde øynene åpne!

Aktiviteter inkludert: Sykkeltur til Dambalawewa og
matlagningskurs. På ettermiddagen besøk i Polonnaruwa
Sacred City
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Cinnamon Lodge Hotel, Superior Room
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Dag 5: Habarana -
Dambulla - Kandy
Etter en god frokost på hotellet blir dere kjørt til Kandy.
Dagens planlagte utflukt går til Dambulla Cave Temple.

Dambulla Cave Temple
Bygd under kong Walagambahu cirka 100 år f.Kr, er
antikke Dambulla Cave Temple på UNESCOs
verdensarvliste og er nok det mest imponerende av Sri
Lankas huletempler. Komplekset, som består av 5 huler
på over 2000 kvm, er dekket med vegg- og takmalerier
og er det største området med malerier i verden. På
toppen vil dere møte litt innpåslinte aper og det
anbefales ikke at dere mater dem, for da følger de etter
dere resten av utflukten.

Dere fortsetter turen videre mot Kandy og på vei dit legg
merke til de lokale frukt og grønnsaksbodene langs ved
veien. Når dere ankommer Kandy blir dere kjørt rundt
Kandy Lake, som ble anlagt av den siste kongen av Sri
Lanka - kong Sri Wickrama Rajasinghe - i 1798. På
kvelden besøker dere det berømte 'Temple of the Tooth
Relic' som blir etterfulgt av et spektakulært fargerikt og
trasisjonelt show med dans.

Når dere ankommer hotellet, vil dere finne en unik Sri
Lankisk folkehistorie på hotellrommet, som dere kan lese
etter en innholdsrik og spennende dag.

Kandy

Som den siste hovedstaden i det Sri Lankiske monarkiet
og en del av UNESCOs verdensarv er Kandy et
spennende og sagnomsust sted. Det Kandyanske
kongerike var den delen av Sri Lanka som holdt sin
uavhengighet fra kolonimaktene lengst, inntil de overga
seg i 1815 til enkelskmennene. Navnet 'Kandy' stammer
fra visjoner om prakt og storhet og mange av byens
legender, tradisjoner og folklore er med på å forsterke
dette inntrykket. Selve byen ligger 490 meter over havet
og er i dag mest kjent for sine historiske og religiøse
minnesmerker.

Earls Regency Hotel
Dere bor på det lukseriøse 5-stjernershotellet som ligger
midt i det kulturelle hjertet av Kandy. Hotellet er fullt
utstyrt med fasiliteter som svømmebasseng, tennisbane,
treningssenter og spa, så vel som barer og flotte
restauranter. På Standard Room har dere alt dere
behøver for et lukseriøst og komfortabelt opphold, med
stor stor dobbel eller twin seng, balkong, aircondition,
TV, minibar og bad med badekar.

Aktiviteter inkludert: Dambulla Cave Temple og Kandy
City Tour
Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Earls Regency Hotel, Standard Room
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Dag 6: Kandy - Peradeniya
- Kandy
Dere nyter en god frokost på hotellet i Kandy og gjør
dere klare til dagens utflukt - en tur til botanisk hage!

Peradeniya Royal Botanical Garden
Denne botaniske hagen ble opprinnelig bygd som en
hage for kongen og ble videreutviklet av britene under
kolonitiden. Den strekker seg over 147 dekar og byr på
en fantastisk variasjon av trær, eksotiske planter og
velduftende, nydelige blomster. Dere nyter en god lunsj
på Garden Café, som ligger inne i den botaniske hagen, og
nyter den friske luften, den avslappende atmosfæren og
de tiltalende grønne omgivelsene.

Etter lunsj blir dere tatt med tilbake til hotellet og har
resten av ettermiddagen på egenhånd. Det anbefales å
utforske det flotte området rundt Kandy Lake og ellers
bare spasere rundt i byen.

På kvelden spiser dere en god middag på hotellet og
nyter resten av kvelden på en lokal bar, kjent som 'The
Pub', beliggende i Dalada Weediya. Her er det bare å
kose seg med en øl eller noe annet forfriskende og kjenne
på den lokale stemningen.

Aktiviteter inkludert: Peradeniya Royal Botanical
Garden og besøk på en lokal bar med gudien
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Earls Regency Hotel, Standard Room

Dag 7: Kandy - Nuwara
Eliya
Dere nyter en god frokost på hotellet før dere reiser
videre mot Nuwara Eliya. Opplev de slyngende
fjellveiene mens dere reiser gjennom landskap med
teplantasjer og vær vitne til de lokale tearbeiderne som
arbeider på markene. Dere besøker en lokal tefabrikk og
teplantasje hvor dere kommer i dybden på produksjonen
og prosessen.

Dere ankommer Nuwara Eliya, som er hjertet av Sri
Lankas teproduksjon. Byen er også øyas mest populære
reisested i høyden på grunn av sitt styrkende og
forfriskende fjellklima og vakre omgivelser. Her ruver
også Sri Lankas høyeste fjell, Pidurutalagala (2524 moh),
og man finner også en av Sør-Asias flotteste 18-hulls
golfbane.

Dere har resten av dagen på egenhånd, så her det bare å
nyte denne flotte fjellbyen med en avslappende,
scenerisk gåtur eller en sykketur rundt sjarmerende
Gregory Lake.

The Grand Hotel, Nuwara Eliya
Dere bor på det prisvinnende 4-stjerners luksushotellet
Grand Hotel. Nyt de nydelige omgivelsene og flotte
fasilitetene med blant annet spa, basseng, billiard, bar og
restaurant. I et Deluxe rom har dere all den luksusen og
komforten dere trenger, med stor dobbeltseng, dundyner
og dunputer, wifi, TV m.m. Dette er det perfekte sted å
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nyte det forfriskende fjellklimaet.

Aktiviteter inkludert: Besøk på te-fabirkk
Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Grand Hotel, Deluxe Room

Dag 8: Nuwara Eliya - Ella -
Udawalawa
Dere nyter en god frokost i fantastiske omgivelser i
Nuwara Eliya. Deretter reiser dere videre med toget som
går klokken 09.30 til Ella, og dere kan glede dere til en
togreise med spektakulære fosser, tåkekledde fjelltopper
og villblomster. Dere ankommer togstasjonen i Ella
klokken 13.25 og blir møtt av sjåføren og tatt med til en
lokal restaurant hvor dere kan nyte en god lunsj.

Videre blir dere kjørt til Udawalawa National Park. Her
blir dere tatt med inn til campingplassen hvor dere skal
tilbringe en natt i det fri. Her får dere tildelt et standard
telt (uten aircondition) med private toalettfasiliteter med
plankegulv. Om kvelden nyter dere en BBQ middag ved
bålet under stjernene.

Athgira River Camp
Med sine 15 luksustelt med egen inngang, en privat
veranda, komfortable stoler og senger laget tre for å
støtte opp om det økologiske, grønne konseptet, er
Athgira River camp en uforglemmelig opplevelse. Dere

sover med andre ord komfortabelt i de romslige teltene
med ordentlige senger og nyter, under myggnettingen,
den svale brisen. Alle teltene har toalettfasiliteter, så
dere har alt dere trenger for å nyte en natt i det fri.

Aktiviteter inkludert: Togreise fra Nuwara eliya til Ella
og BBQ middag
Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Athgira River camp, Standard Telt

Dag 9: Udawalawa -
Kataragama - Yala
I dag venter en spennende safari i Udawalawe National
Park, som dere skal utforske i en jeep.

Nasjonalparken ligger på grensen av Sabaragamuwa og
Uva provinsene i Sri Lanka og åpnet opprinnelig for å
beskytte dyrelivet som måtte flyttes på grunn av
konstruksjonen av et reservoar. Dette er uten tvil det
beste stedet å oppleve ville elefanter i det fri, uansett
årstid. Her blir også forlatte elefantunger og unge
elefanter tatt hånd om til de er store nok til å
gjenintroduseres til elefantflokkene. Nasjonalparken
huser også en rekke andre dyr, og man kan være heldig å
få øye på leoparder eller andre større jungelkatter.

Etter besøket i Udawalawe National Park, kjøres dere
videre til Kataragama. Her er det bare å nyte den
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sceneriske kjøreturen mens dere kjører over Udawalawa
Tank deminingen og hvor dere kan se de utrolige flotte
omgivelsene med jungelen som kommer krypende helt
inn til den vakre innsjøen. Her kan man også være så
heldig å se ville elefanter.

Når dere stopper i Kataragama er det sannsynlig at dere
møter mang en pilgrim. Byen er nemlig kjent for å være
en av de mest besøkte hellige byene i landet, og hit
kommer både hinduister, buddhister og muslimer.

Dere reiser videre til Yala National Park hvor dere skal
overnatte og nyter resten av kvelden.

Cinnamon Wild, Yala
Dere bor i det 4-stjerners hotellet Cinnamon Wild og
nyter de fantastiske, ville omgivelsene. I en Jungle
Chalet, har dere alt dere bebøver og mer til, med bl.a.
komfortable senger, et flott bad, wifi, TV, og en flott
veranda hvor dere kan observere dyrelivet som kommer
nært, men ikke for nært.

Aktiviteter inkludert: Safari i Udawalawe National Park i
jeep and besøk i Kataragama
Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Cinnamon Wild, Jungle Chalet

Dag 10: Yala - Galle -
Bentota - Beruwala
I dag er det nok en nasjonalpark som står på programmet
og dere skal utforske Yala National Park i en jeep.

Beliggende mellom den sørlige og Uva porvinsen, er Yala
National Park landets nest største, og en av de eldste, av
sitt slag. Her kan man blant annet finne den største
tettheten av ville leoparder og sannsynligheten for å se
en er størst mellom januar og juli. Parken ble dessverre
hardt ramt av tsunamien i 2004 og bærer fortsatt preg av
det enkelte steder.

Etter et spennende besøk i Yala, reiser dere videre til
Bentota og på vei dit besøker dere Galle. Byen var en
gang hovedhavna til Sri Lanka og er fortsatt velkjent for
sine vakre håndlagde blonder. Her besøker dere også
UNESCO-listede Galle Fort, som opprinnelig var bygd av
portugiserne før det ble utvidet av nederlenderne i 1663.

Dere nyter en god lunsj på en lokal restaurant før dere
reiser videre mot Bentota via motorveien. Legg merke til
de mange plantasjene på veien dit, som varierer i omfang,
fra te, til gummi, palmeolje, kokosnøtter og til ris og
krydder. Hotellet dere bor på ligger ca. 10 km nord for
Bentota og etter ankomst, dere resten av ettermiddagen
og kvelden til å slappe av på, etter en mildt sagt
innholdsrik dag.

Beruwala



Dere nyter en spennende sykkeltur i Giritale
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Beliggende i Kalutara dristriktet ca 10 km nord for
Bentota, i den vestlige regionen av Sri Lanka er Beruwala
en flott og avslappende ferieby. Navnet stammer fra det
sinhalesiske ordet for seilfall, altså det stedet seilene ble
sunket når båtene kom inn til havnen. Byen har en rik
fiskertradisjon og er den dag i dag en levende fiskeby, og
om morgen kan dere se de lokale fiskerne komme inn
med dagens fangst.

Beruwala har en lang, flott sandstrand kjent som 'Golden
Mile', som er omgitt av skyggefulle palmer som er med på
å skape en paradisaktig følelse. For de som ikke kun
ønsker å være strandløver, er det gode muligheter for å
drive med vannsportaktiviteter og utforske området med
dets moskeer, templer og flotte fyrtårn.

The Palms
Beliggende helt på Beuwala Beach, kan dere nyte dette
fantastiske 4-stjerners hotellet med spektakulær utsikt
over det Indiske Hav. Hotellet har bl.a. svømmebasseng,
4 restauranter, treningssenter og Spa. Dere bor på et
Deluxe rom, og her kan dere bl.a. nyte utsikten på deres
egen balkong eller terrasse, komfortable twin senger,
aircondition og et deilig bad.

Aktiviteter inkludert: Safari i Yala National Park i jeep
and besøk på Galle Fort
Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: The Palms Hotel Deluxe Room

Dag 11 - 14: Bentota
Etter 10 spennende dager med mye å se, venter nå hele 4
fantastiske, avslappende dager i uforglemmelige Bentota
området. Dere kan virkelig nyte noen nydelige dager i
paradisomgivelser. Om dere vil ligge henslengt på en
strand og slikke sol, eller vil ut å utforske området mer,
har dere mange muligheter. Det er ikke organisert noen
utflukter, men vi kan blant annet anbefale:

Blåhvalsafari
Fisketur i lagunen
Dyptvannsfisketur
Bentota city-sigthseeing med elvecruise
Sykkelsightseeing i Bentota
Besøke redningssentral for havskilpadder
Vannsportaktivitet

Kontakt oss for mer informasjon.

Bentota
Beliggende på sørvestkysten, er Bentota en klassisk
ferieby. Med sin vakre strand, Bentota Beach, som
strekker seg hele veien til Paradise Island og som ligger
parallelt med den utrolige Bentota lagunen, er dette
virkelig et uforglemmelig sted, perfekt for en
avslappende ferie. Ved Bentota River ligger imponerende
Galapota Temple, med en enorm Buddahstatue. Sørøst
finner man Lunugana, som er eiendommen og den flotte
hagen til arkitekten Geoffrey Bawa, mens nordøst ligger
brorparten av hagen, kalt Bevis's Brief Garden.
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Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: The Palms Hotel, Deluxe Room

Dag 15: Hjemreise
Etter en fantstisk reise i uforglemmelige Sri Lanka er
reisen nådd sin ende. Dere flyr hjemover mot Norge, har
en mellomlanding og ankommer i morgen.

Dag 16: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge. Nå gjenstår det bare å fordøye
og dele alle de uforglemmelige minnene fra turen med
kjente og kjære.
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Reiseperiode Nov - 14. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
29 598,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
35 748,00 NOK

Reiseperiode Jan - feb  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
31 298,00 NOK

Reisperiode Mars - april  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
29 198,00 NOK

Reiseperiode Nov - 14. des  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
28 598,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
34 648,00 NOK

Reiseperiode Jan - feb  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
30 198,00 NOK

Reiseperiode Mars - april   - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
28 098,00 NOK

Reiseperiode Nov - 14. des  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
27 698,00 NOK
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Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
33 748,00 NOK

Reiseperiode Jan - feb  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
29 298,00 NOK

Reiseperiode Mars - april  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
27 198,00 NOK

Vennligst kontakt oss for barnepriser, tillegg for enkeltrom og fradrag i pris hvis det er 3 personer på hotellrommet.
Vennligst bemerk at det vil være et tillegg for opphold på julaften og nyttårsaften.
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Hva er inkludert i prisen?

no

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly t/r, inkl skatter og avgifter

Privat 14 dagers rundreise på Sri Lanka med
aktiviteter og innkvartering i.f. programmet

Frokost og middag på hele reisen

Transport til og fra flyplassen

Transport på rundreisen i kjøretøy m/aircondition

Engelsktalende sjåfør / guide på rundreisen (med
unntakelse av strandoppholdet)

Inngangsbillett til følgende serverdigheter: Colombo
City Tour by foot - Sigiryia - Plonnaruwa - Dambulla
Rock Temple - Kandy Temple of the tooth relic -
Lokal pubopplevelse dag 6 - Cultural Show - Royal
Botanical Garden - Udawalawa National Park
Entrance og Jeep hire - Yala Park Entrance og Jeep
Hire

Lunsj dag 4 og 6

Togbilletter, på 2 eller 3 klasse, Nuwara Eliya til Ella

Reiseforsikring

Lunsj ut over dag 4 og 6

Drikkevarer

Tips, med mindre annet er opplyst (kan evt.
betales på forhånd om ønskelig)

Inngangsbillteter til steder som ikke er nevnt
under prisen inkluderer

Tilkjøpsmuliheter som er nevnt i programmet

Visum / innresitillatelse (les mer på
https://www.benns.no/viktig-informasjon)

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/sri-lanka/det-beste-av-sri-lanka-nov-april-77672?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/sri-lanka/det-beste-av-sri-lanka-nov-april-77672%3E

