
 
Kontrastfyldte Sri Lanka - Dyreliv, kultur og vandring i smuk natur  

 

Specialrejse i Sri Lanka 29. februar 2020 - 14. marts 2020 
 

 
Bundala NP, Sri Lanka 
 

Sri Lanka - Det lille frodige ørige med den dramatiske historie i Det Indiske Ocean er en alsidig og 
autentisk oplevelse for den rejsende. Denne rejse samler det bedste af Sri Lankas mange facetter 
på en aktiv facon med et varieret fokus på både kultur, dyreliv og vandring i meget frodige 
omgivelser. Samtidig oplever vi dyrelivet i de meget lidt besøgte naturparker Wilpattu og Bundala. 
 
I Sri Lanka kommer vi helt tæt på et fantastisk dyreliv. Det er ikke usædvanligt at elefanter spiser 
frokost i vejkanten. Udover de mindre kendte nationalparker Wilpattu og Bundala, besøger vi også 
Yala National Park i Sri Lankas sydøstlige hjørne, som er kendt for sin store leopardbestand. 
 
De mange gamle kongeriger nord for sagnomspundne Kandy er en absolut uimodståelig kulturel 
og historisk perle. Udover selve Kandy besøger vi de vidt forskellige kongebyer og templer i 
Anuradhapura, Mihintale, Pollunaruwa, Sigiriya, Dambulla og Matale. 
 
Vi bevæger os godt rundt i det frodige centrale højlands teplantager, som næsten flyder grønt ned 
ad skrænterne. Undervejs oplever vi også hvordan de buddhistiske, tamilske, hinduistiske og 
muslimske befolkningsgrupper hver især bidrager til en farverig og multietnisk kulturel smeltedigel. 
 
Vi har desuden indlagt nogle spændende, smukke og fysisk overkommelige vandreture i 
nationalparken Horton Plains tæt på Nuwara Eliya samt til Ella Rock og Little Adams Peak ved 
byen Ella, som ligger frodigt og smukt i udkanten af Det centrale Højland. 
 
Rejsen arrangeres i samarbejde med FOF Horsens-Hedensted-Vejle. 
 
Programfotos er taget af rejseleder Jan Tvernø. 
 
 
Velkommen til Sri Lanka 
Jan Tvernø - jantvernoe.dk 
Indehaver af All Exclusive Travel  
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk 

https://jantvernoe.dk/
https://tvernoetravelgroup.dk/


Lørdag den 29. februar 2020  
Afrejse fra København 

 

Afrejse til Colombo via Delhi med Air India. 
 
Vejledende flyplan: 
København - Delhi 19:50-07:35 (1. marts 2020) 
Delhi - Colombo 12:30-16:05 
-/-/-   

Søndag den 1. marts 2020 
Ankomst til Sri Lanka - Wilpattu National Park 

 

Når immigrationsprocedurerne i Bandaranayke International 
Airport er vel overståede, mødes vi af vores lokale repræsen-
tant og kører nordpå til Sri Lankas største og ældste national-
park Wilpattu. Her vil vi have nogle oplevelsesrige dage med 
fokus på Sri Lankas fantastiske dyreliv i uspoleret natur. 
 
VI får en rigtig autentisk fornemmelse af junglen, da 
overnatningerne foregår i stationære telte.  
Big Game Camp, Wilpattu NP -/-/A 
 

 

 
 

Mandag den 2. marts 2020 
Safari i Wilpattu National Park 

 

Vi tager på safari i Wilpattu National Park. Dyrelivet er mest 
aktivt i skumringen, så vi tager på safari tidligt om morgenen 
eller ud på eftermiddagen.  
 
I løbet af dagen arrangerer vi forskellige vandreture, hvor vi 
kigger efter primært fugle. 
Big Game Camp, Wilpattu NP M/-/A 

 

 
 

Tirsdag den 3. marts 2020 
Safari i Wilpattu National Park 

 

Vi tager på safari i Wilpattu National Park. Dyrelivet er mest 
aktivt i skumringen, så vi tager på safari tidligt om morgenen 
eller ud på eftermiddagen.  
 
I løbet af dagen arrangerer vi forskellige vandreture, hvor vi 
kigger efter primært fugle. 
Big Game Camp, Wilpattu NP M/-/A 

 

 
 

Onsdag den 4. marts 2020 
Anuradhapura, Sri Maha Bodhi & Mihintalekomplekset  

 

I dag besøger vi Anuradhapuras antikke by, der kan spores 
tilbage til det 3. århundrede før vores tidsregning. Byen var 
magtcentrum frem til ca. 933, hvor den blev forladt efter angreb 
på et tidspunkt, hvor op til 10.000 munke beboede byen.  
 
Anuradhapura er UNESCO verdensarv og er et kæmpe 
kompleks af gigantiske stupaer, templer, statuer, haver og 
paladser, beliggende i Sri Lankas såkaldte Cultural Triangle. 
 
Anuradhapuras største helligdom er Oplysningens træ - Sri 
Maha Bodhi der blev plantet for mere end 2.000 år siden af en 
indisk nonne. Det kæmpemæssige træ er stadig i live. 
 
Senere på dagen besøger vi det smukke Mihintale kompleks, 
som markerer stedet, hvor srilankansk buddhisme grundlages. 
Rajarata, Anuradhapura M/-/A 
 
 

 

 

 

 



Torsdag den 5. marts 2020 
Den kongelige hovedstad Polonnaruwa  

 

Vi fortsætter vores rundtur i Sri Lankas Cultural Triangle, når vi 
besøger Polonnaruwa, der opstod som kongelig hovedstad 
efter Anuradhapuras fald.  
 
Polonnaruwa blev hurtigt centrum for en blomstrende handel 
og et veludviklet landbrug, hvilket illustreres tydeligt ved 
veludviklede vandingssystemer, som stadig er i brug.  
 
Polonnaruwakomplekset har også status som UNESCO 
verdensarv. Polonnaruwaruinerne ligger relativt spredt, men vi 
vandrer mellem nogle af ruinerne. 
Saunter Paradise, Sigiriya M/-/- 
 

 
 

Fredag den 6. marts 2020 
Løvefæstningen Sigiriya 

 

Vi besøger et af højdepunkterne i Sri Lanka - Sigiriya Rock 
Fortress eller The Lion Rock, som Sigiriya også kaldes.  
 
Sigiriyapaladset blev bygget på toppen af en 200 meter høj 
fæstningsklippe af kong Kashyapa, som frygtede sin 
halvbroders vrede efter at Kashyapa havde myrdet deres 
fælles far og ranet tronen. 
 
Sigiriya er et omfattende sted, da der nedenfor selve klippen er 
anlagt et kæmpemæssigt haveanlæg. 
 
Sigiriya er særlig kendt for sine farverige freskoer af unge 
smukke piger, som man kan se på vejen op mod selve 
fæstningen samt smukt kopieret i det tilhørende museum.  
Saunter Paradise, Sigiriya M/-/- 

 

 
 

 
 

Lørdag den 7. marts 2020 
Dambullas klippetempel, Matale og Tandens tempel i Kandy 

 

Vi bevæger os stille og roligt ind i næste kapitel af vores 
Srilankanske rundrejse, når vi kører mod Det Centrale Højland. 
 
Vi kører mod Dambulla, som er et centralt handelscentrum i Sri 
Lanka. Vi besøger derfor det store, livlige centralmarked i byen. 
 
Vi besøger også Det Gyldne Klippetempel i Dambulla, som 
med sine 157 smukke og farverige buddhafigurer i forskellige 
positioner er en helt ekseptionel smuk oplevelse. 
 
Vi introduceres til de krydderier, som udgør en væsentlig 
ingrediens i Sri Lankas smagfulde køkken ved et besøg i 
Matale Spice Garden og før vi endegyldigt sætter kursen mod 
Kandy, besøger vi det fascinerende Hindutempel med det 
mundrette navn Sri Muthumariamman Thevasthanam. 
 
Efter ankomsten til sagnomspundne Kandy besøger vi en af 
buddhismens helligste steder Sri Dalada Maligawa, Tandens 
Tempel, hvor en af Buddhas tænder menes opbevaret. 
 
Sri lankanske buddhister er af den overbevisning, at de skal 
gennemføre mindst en pilgrimsfærd til Tandens Tempel i deres 
liv for på den måde at forbedre sin karma betydeligt. 
Topaz Hotel, Kandy M/-/- 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



Søndag den 8. marts 2020 
Kandy på egen hånd 

 

I dag kan du gå på opdagelse på egen hånd i legendariske 
Kandy. Kongeriget Kandy holdt stand mod portugiserne og 
hollænderne i 300 år, indtil englænderne i 1815 nedkæmpede 
den sidste singhalesiske konge. 
 
Centralt placeret i Kandy finder du smukt beliggende Kandy 
Lake foran Tandens Tempel. 
Topaz Hotel, Kandy M/-/- 
 

 

Mandag den 9. marts 2020 
Ædelstene, batik og te i Det Centrale Højland 

 

Vi fortsætter dybere ind i Det Centrale Højland, og vi forbereder 
os på, at det bliver koldere, efterhånden som vi stiger i højde.  
 
I udkanten af Kandy besøger vi et ædelstensmuseum og en 
fabrik, hvor der fabrikeres Batik på traditionel vis. 
 
Vi befinder os i hjertet af Sri Lankas berømte teplantager, og vi 
besøger en tefabrik for at få et indblik i produktionsprocessen. 
 
Vores mål er charmerende Nuwara Eliya, som ligger tæt på Sri 
Lankas højeste bjerg Pidurutalagala på 2.524 moh. 
 
Nuwara Eliya benævnes også Little England pga. det fugtige 
vejr. Nogle kalder sågar byen Little Scotland. 
Oak Ray Summerhill Breeze, Nuwara Eliya M/-/- 
 

 
 

 

Tirsdag den 10. marts 2020 
Vandring på Horton Plains/Worlds End 

 

Tæt på Nuwara Eliya ligger nationalparken Horton Plains, hvor 
Worlds End falder 800 meter lodret ned fra plateauet, og gør 
stedet til et virkelig smukt og stort sted at vandre. 
 
Græsbevoksede Horton Plains ligger i godt 2.000 moh. og 
byder på en mængde vandfald, rhododendronskove samt et 
varieret dyreliv i den kamuflerede udgave.  
 
Hold godt øje med rhododendronbuskene, som tit huser relativt 
store grønne firben, som du kan komme rigtig tæt på. Selv 
halen ligner grenen på rhododendronbusken. 
 
Vandringen foregår i ukompliceret terræn og vil tage fire-fem 
timer for en person i gennemsnitsform.  
Oak Ray Summerhill Breeze, Nuwara Eliya M/-/- 
 

 
 

 

Onsdag den 11. marts 2020 
Gennem Det Centrale Højland til Ella - Vandring til Ella Rock  

 

Vi fortsætter vores rejse gennem smukke teplantager mod 
byen Ella, som slet og ret betyder vandfald. Ella ligger da også 
usædvanligt smukt omgivet af grønne og frodige bjerge. 
 
Der er rigtig mange spændende og smukke vandreruter 
omkring Ella, og denne eftermiddag vandrer vi til Ella Rock 
med en smuk udsigt over kløften Ella Gap. Det kan opleves 
som en relativ hård vandring, men udsigten er det hele værd. 
 
Vandringen vil tage ca. fem timer for en person i 
gennemsnitsform.  
Ella Flower Garden M/-/- 
 

 



Torsdag den 12. marts 2020 
Mini Adams Peak & Nine Arches Bridge - Yala NP  

 

Om morgenen vandrer vi til Mini Adams Peak efterfulgt af et 
besøg ved den smukke, gamle jernbanebro bygget i mursten 
Nine Arches Bridge, som åbenbarer en fantastisk udsigt over 
de omkringliggende sletter og teplantager, og er et fascine-
rende eksempel på vellykket britisk ingeniørarbejde.  
 

Vi kører fra Ella og besøger Yala National Park om eftermid-
dagen for endnu engang at opleve Sri Lankas varierede dyreliv. 
 
I Yala National Park er der mulighed for at se farverige påfugle, 
majestætiske elefanter, plettede hjorte, krokodiller, bøfler og 
ikke mindst leoparder på en god dag. 
 
Yala National Park har Sri Lankas tætteste leopardbestand, så 
der er gode chancer for at observere det smukke dyr tæt på.  
 
Der kommer mange flere turister i Yala National Park end i 
Wilpattu, som vi besøgte først på rejsen. Vi henlægger altid 
vores besøg i Yala National Park til en mindre besøgt sektor.   
Wild Trails Camp M/-/A 
 

 
 

 

 

 

Fredag den 13. marts 2020 
Bundala NP - Negombo  

 

Om formiddagen besøger vi Bundala National Park, som er 
berømt for sit ekstremt varierede fugleliv med næsten 200 
registrerede arter på de kun 62 km2.  
 
Om eftermiddagen sætter vi kursen mod Negombo, tæt på 
lufthavnen. 
Paradise Beach Hotel, Negombo M/-/- 

 

 
 

Lørdag den 14. marts 2020 
Afrejse fra Sri Lanka - Hjemkomst til Danmark  

 

Hjemrejse til København med Air India via Delhi. 
 
Vejledende flyplan: 
Colombo - Delhi 08:20-11:50 
Delhi - København 14:00-17:50 
M/-/- 
  

Sri Lanka som rejseland 
 

Sri Lanka er på mange måder et fascinerende land med stor 
mangfoldighed i etnicitet, kultur og natur.  
 
Som tidligere britisk koloni taler mange mennesker engelsk og 
mange skilte er skrevet på engelsk.  
 
Infrastrukturen er udmærket hvad angår veje, hoteller og andre 
turistfaciliteter, dog skal man som rejsende være forberedt på, 
at en række forhold opfattes anderledes end i vores del af 
verden. Det er derfor vigtigt for rejseoplevelsen at have en 
fleksibel og nysgerrig indgangsvinkel til at rejse i andre kulturer. 
 
Når man besøger templer er det kutyme at tage sine sko af. 
Det er dog tilladt at have strømper på, ligesom anstændig 
påklædning anbefales af respekt for lokalbefolkningen.  
 
Det er forbudt at tage selfies foran buddhaer - Et forbud som 
håndhæves meget nidkært og straffes hårdt. 

 



Priser, betingelser og vilkår for rejsen 
Rejsens pris pr. person:  
DKK 21.995 ved minimum otte deltagere udover dansk rejseleder  
 
Rejsen gennemføres ved minimum otte deltagere udover dansk rejseleder  
 
Enkeltværelsetillæg: DKK 2.495  
Skriv dig evt. op til deleværelse (to enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen, 
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg, hvis du rejser alene. 
 
Tilmelding og spørgsmål:  
All Exclusive Travel v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16 
 
Prisen inkluderer: 
- Flybillet København - Colombo - København

*1
 

- Landtransport og transfers jf. program 
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)  
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic) 
- Entréer og guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program  
- Dansk rejseleder  
- Lokal guide 
- Tvernø Travel Groups tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise) 
 
Prisen inkluderer ikke: 
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring

 *2
 

- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut 
- Drikkepenge, fotoafgifter og frivillige bidrag

*3
 

- Ikke nævnte måltider 
- Visum

*4
 

- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen 
 
Praktiske oplysninger: 
- Danske statsborgere skal have visum til Sri Lanka

*4
 

- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse 
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til All Exclusive Travel 
- Depositum på DKK 5.000 faktureres ved tilmelding 
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen 
- Rejsen gennemføres ved minimum otte tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er ca. 20 
- Deltagelse foregår på egen risiko 
 
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser og oliepriser. 

_____________________________________________________ 
 
*1

 - Flybilletter kan være genstand for stigninger i brændstofafgifter og lufthavnsskatter fra flyselskabets tilbudsgivning til 

udstedelse. Hvis dette er tilfældet bliver øgede afgifter og skatter efterfaktureret ved billetudstedelse, ligesom 
forudsætningsændringer som valutakurser kan medføre ændret pris til efterfakturering jf. Lov om pakkerejser. 
 
*2

 - All Exclusive Travel anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning. 
 
*3 

- Det er kutyme at give drikkepenge i Sri Lanka. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen administrerer. 
 

*4 
- Det er let at få visum online. Det koster ca. USD 40-50. All Exclusive Travel vejleder selvfølgelig om processen. 

 
 
 
 
 

 

mailto:jt@tt-group.dk


Tvernø Travel Group, All Exclusive Travel og rejseleder Jan Tvernø 
 
I 2007 kom rejsevante Jan Tvernø hjem fra Peru med en ide - Ideen 
hed Happy Lama Travel og gik ud på at arrangere specialrejser med 
individuel kant til primært Peru.  
 
Ideen har udviklet sig siden og i dag består Tvernø Travel Group af 
de fire specialiserede rejsebureauer All Exclusive Travel, 
Balkanrejser, Happy Lama Travel og Silkevejsrejser. 
 
Vi arbejder stadig ud fra filosofien om at arrangere rejser med kant i 
både populære rejselande og til rejsemål som ikke er så kendte. 
 
Vi holder fast i at være et ”Old School” rejsebureau, som vægter 
lokalkendskab og dialogen med dig som gæst højere end hurtige, 
digitale selvbetjeningsløsninger. Det giver os, i fællesskab, meget 
bedre mulighed for at arrangere præcis den rejse som du ønsker. 
 
Indehaver Jan Tvernø, lægger stor vægt på personligt at have 
researchet de valgte destinationer og er derfor meget på farten for at 
sikre kvaliteten af din rejse. Jan har et omfattende professionelt 
netværk i ca. 70 lande. 
 
Jan har de seneste år bla. rejst i spændende lande som Guyana, 
Sudan, Oman, Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Moldova, 
Aserbajdsjan, Georgien, Papua Ny-Guinea Mongoliet, Suriname, 
Uganda, Colombia, Armenien, Nagorno-Karabakh, Bulgarien, 
Makedonien, Argentina og Sri Lanka. 
 
All Exclusive Travel er som loven foreskriver naturligvis registreret i 
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.  

 

 
 

 

 
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk  
 
Læs om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk 

Jan Tvernø er kendt for at arrangere rejser 
som tager dig ”Off the beaten track” til 
steder som ikke udbydes hos traditionelt 
tænkende rejsebureauer. 
 
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk  

http://www.tt-group.dk/
http://www.jantvernoe.dk/
http://www.jantvernoe.dk/

