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SRI LANKA I VINTERFERIEN 2014 

 

11 dage med Sri Lankaekspert Rikke Former, cand. mag. i arkæologi og Sydasienstudier 
Afrejse: Uge 7, d. 6. - 16. februar 2014  Pris: 16.900 kroner

Skræddersyet rundrejse med Karavane Rejser & 
fagbladet Folkeskolen
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Sagnomspundne templer, bølgende teplantager og stemningsfulde kolonibyer. Oplev den 
smukke, grønne tropeø Sri Lanka på denne unikke rundrejse og få en oplevelse for livet.

Sri Lanka er et sandt tropeparadis. Her finder du kilometervis af palmeklædte strande, lækker krydret 
mad og fantastisk natur. Men landet byder også på en rig kulturarv med en spændende kolonihistorie og 
smukke, gamle templer. På denne rundrejse oplever du begge dele og får samtidig en enestående indsigt i 
srilankalsk hverdagsliv og lokale skikke. Undervejs besøger vi et ’elefantbørnehjem’ og tager på 
junglesafari, hvor der er gode muligheder for at se store flokke af vilde elefanter og nyde det farverige 
fugleliv. I den gamle kulturhovedstad, Kandy går vi på opdagelse i buddhistiske helligdomme og stifter 
bekendtskab med nogle af landets mange religiøse ritualer.

Rejsen er skræddersyet til Folkeskolens læsere, og som noget ganske særligt besøger vi en klosterskole for 
buddhistiske munkenovicer, et college i junglen samt børnehjemmet ’Innacia Memorial Home’.  

Vi har lagt vægt på komfort og forkælelse, og under hele rejsen bliver vi indlogeret på lækre hoteller med 
swimming pool. Rejsen er tilrettelagt, så der også bliver tid på egen hånd til afslapning og til at ose rundt i 
de lokale basarer og markeder. 

Rejsen kan forlænges med et 4-dages ophold på et skønt strandresort (DKK 2950).

- 11 dage med rejseleder Rikke Former, arkæolog og cand. mag. i Sydasienstudier

Afrejse: Uge 7, d. 6. - 16. februar 2014  - Lille gruppe - maksimalt 22 deltagere
Pris: 16.900 kroner (tillæg for enkeltværelse DKK 2250)

Rejseleder på turen, Rikke Former
Bachelor i nærorientalsk arkæologi fra Københavns Universitet 
og magister i moderne Sydasienstudier fra Lund Universitet. 

Med i prisen:

- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Helpension
- Indkvartering på gode hoteller og 
strandresorts i delt dobbeltværelse
- Alt transport inklusiv fly København-
Colombo retur med Emirates
- Fri mineralvand under bustransport
- Dansk ekspertrejseleder
- Alle skatter og afgifter
- Bidrag til rejsegarantifonden

SRI LANKA I VINTERFERIEN 2014 
Skræddersyet rundrejse med Karavane Rejser & fagbladet Folkeskolen

Rikke har en indgående viden om re-
gionen. Hun har både arbejdet ude i 
‘felten’ som rejseleder og bag kulisserne 
med udvikling af rejser. Bl.a. specialrejser 
for faggrupper. 
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Oversigt over dagsprogram:
Dag 1 Afrejse fra København

Dag 2 Ankomst til Colombo, Sri Lanka. Indkvartering på 
strandresort ved den gamle koloniby Negombo. Gåtur i 
den historiske bydel og besøg på fiskemarkedet 

Dag 3 Negombo – Pinnawala. Besøg i ’elefant-
børnehjem’. Kørsel til Sigiriya 

Dag 4 Sigiriya. Udflugt til klippefæstningen i 
Sigiriya. Gåtur i junglen og besøg på Sigiriya Central 
College. Resten af dagen på egen hånd 

Dag 5 Sigiriya - Kandy. Undervejs besøg i krydderihave 
og ved huletemplerne og Den Gyldne Buddha i Dam-
bulla. Om aftenen srilankalsk dansedrama

Dag 6 Kandy, Sri Lankas kulturelle hovedstad. Byrund-
tur i Kandy inklusiv besøg ved det buddhistiske ‘tand-
tempel’ og den botaniske have. Besøg på børnehjem-
met ’Innacia Memorial Home For Children’ for børn 
som har mistet deres forældre under borgerkrigen og 
tsunamien i 2004 

Dag 7 Kandy Kørsel til den gamle britiske bjergsta-
tion Nuwara Eliya også kaldet ’Little England’. Besøg i 
teplantage og temuseum

Dag 8 Nuwara Eliya til Yala national park. Safari og 
overnatning i nationalparken

Dag 9 Kørsel til kolonibyen Galle. Byrundtur og gåtur 
på grøntsagsmarkedet. Besøg på klosterskole for bud-
dhistiske munkenovicer. Kørsel til Hikkaduwa Beach

Dag 10 Hikkaduwa. Badning og afslapning

Dag 11 Afrejse og hjemkomst til Danmark
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Dag 1 Afrejse fra København

Vi mødes i Kastrup lufthavn midt på dagen og flyver 
med Emirates over Dubai til Colombo

Dag 2 Ankomst til Colombo, Sri Lanka. Indkvartering 
på strandresort ved den gamle koloniby Negombo. 
Gåtur i den historiske bydel og besøg på fiskemark-
edet 

Vi ankommer til Colombo om morgenen og kører straks 
nordpå til et strandresort ved den gamle koloniby 
Negombo. Vi slapper af på vores strandresort og tager 
herefter på en lille udflugt. Vi går en tur ved Negombos 
havn, hvor farverige fiskerbåde lægger til med dagens 
fangst, og så kigger vi forbi det lokale fiskemarked, der 
bugner af friskfangede fisk i alskens variationer. 

Vi slutter dagen med en lille gåtur i Negombos histor-
iske bydel, hvor gamle kirker og en række historiske 
bygninger vidner om Sri Lankas brogede kolonihistorie 
og de mange befolkningsgrupper, der gennem tiden har 
bosat sig i Sri Lanka.

Dag 3 Negombo – Pinnawala. Besøg i ’elefant-
børnehjem’. Kørsel til Sigiriya

Efter morgenmaden forlader vi kysten og kører ind i 
landet. Målet er Sigiriya i hjertet af Sri Lanka. Under-
vejs får vi en ganske særlig oplevelse, når vi besøger et 
’elefantbørnehjem’ i landsbyen Pinnawala. Børnehjem-
met for elefanter blev etableret i 1975 for at sørge for 
elefanterunger, som havde mistet deres mødre. I dag 
huser børnehjemmet mere end 30 elefanter. Vi skal se, 
når elefanterne bliver badet og fodret og besøget giver 
os en enestående mulighed på at se de fascinerende 
dyr på nærmeste hold. 
Efter det spændende besøg forsætter vi mod Sigiriya, 
hvor vi ankommer sidst på dagen.

Dag 4 Sigiriya. Udflugt til klippefæstningen i Sigiriya. 
Gåtur i junglen og besøg på Sigiriya Central College. 
Resten af dagen på egen hånd

Der venter os i dag en kæmpe oplevelse, når vi besøger 
klippefæstningen Sigiriya. Fæstningen blev bygget i 

det 5. århundrede af Kong Kasyapa, en af Sri Lankas 
store konger. Fæstningen er bygget ind i en næsten 
200 meter høj klippe og er et unikt eksempel på tidlig 
byplanlægning og antik ingeniørkunst i verdensklasse. 
Klippefæstningen er den mest besøgte historiske 
seværdighed i Sri Lanka, og det er svært ikke at blive 
imponeret over dette fantastiske kompleks. 

Herefter går turen til Sigiriya Central College, som ligger 
med junglen og det imponerende Sigiriya fæstning som 
bagtæppe. Besøget giver os indblik i det srilankalske 
skolesystem, og vi hilser på både elever og lærere fra 
skolen.

Resten af dagen er afsat til afslapning og aktiviteter på 
egen hånd.

Dag 5 Dag 5 Sigiriya - Kandy. Undervejs besøg i 
krydderihave og ved huletemplerne og Den Gyldne 
Buddha i Dambulla. Om aftenen srilankalsk danse-
drama

I dag kører vi til Sri Lankas gamle kulturhovedstad, 
Kandy. Med sine mange historiske og religiøse min-
desmærker er den et imponerende vidnesbyrd om Sri 
Lankas royale historie, og om den rigdom Sri Lankas 
gamle kongedømmer besad. Kandy er på UNESCOs 
lister over bevaringsværdige steder i verden. 

På vores smukke køretur til Kandy besøger vi en af 
landets mange krydderiplantager. Sri Lanka er kendt 
for sine krydderier og i plantagen ser vi, hvordan peber, 
kanel, muskat, nelliker og kardemomme bliver dyrket. 
Mange af krydderierne kender vi hjemme fra super-
markedernes hylder, og det er spændende at opleve, 
hvor de kommer fra og hvordan, de bliver dyrket.

Undervejs gør vi også holdt i Dambulla, hvor vi besøger 
det største og bedst velbevarede tempelkompleks på 
Sri Lanka. Komplekset består af over 150 buddha-
statuer, smukke vægmalerier, der skildrer Buddhas liv 
og hele 80 grottetempler. Neden for grottetemplerne 
skuer en kæmpe Gylden Buddha ud over det smukke, 
bjergrige landskab. Vi udforsker det imponerede kom-
pleks og forsætter herefter til Kandy, hvor vi ankommer 
sidst på dagen.

Om aftenen skal vi overvære er smukt srilankansk 
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dansedrama. Der findes mange former for klassisk 
dans på Sri Lanka, men den særlige dans fra Kandy 
betragtes som den nationale, på grund af byens fortid 
som mangeårig hovedstad. Traditionelt blev dansen 
udført som underholdning for konger og adelige, men 
dansen er nu tilgængelig for alle og bliver stadig udført 
lige smukt og graciøst. 

Dag 6 Kandy, Sri Lankas kulturelle hovedstad. By-
rundtur i Kandy inklusiv besøg ved det buddhis-
tiske ‘tandtempel’ og den botaniske have. Besøg på 
børnehjemmet ’Innacia Memorial Home For Children’ 
for børn som har mistet deres forældre under borger-
krigen og tsunamien i 2004 

Vi starter dagen med et besøg på børnehjemmet ’Inna-
cia Memorial Home For Children’. Hjemmet blev startet 
i 2004 for at hjælpe børn der har mistet deres forældre 
under den årelange borgerkrig mellem tamiler og etni-
ske sinhalesere. Den store tsunami i 2004 gjorde også 
et stort antal børn forældreløse, så der er stort behov 

for gode børnehjem på Sri Lanka. På ’Innacia Memorial 
Home For Children’ bliver børnene undervist i engelsk, 
sinhalesisk, og andre almindelige skolefag, og bliver 
forberedt på livet udenfor så de har mulighed for at få 
et godt liv på trods af deres svære og ofte traumatiske 
barndom.

Efter dette bevægende besøg kører vi til byens botani-
ske have lidt uden for centrum, hvor vi går rundt blandt 
utallige sorter af orkideer, forskellige palmetræer, 
krydderier og planter der bruges i både traditionel og 
moderne medicin. Det er et sandt bombardement af 
smukke farver, og her dufter skønt overalt. 

Efter ankomsten til Kandy skal vi se Sri Dalada Ma-
ligawa, også kendt som Tandens Templet. Templets 
vigtigste relikvie er en af Buddhas tænder, som kom i 
den øverste munks varetægt da Buddha døde og gik i 
Nirvana i omkring år 500 f.v.t.. Siden har tanden haft 
en stor betydning for den politiske balance på øen i 
middelalderen, for det er altid blevet sagt, at den der 
er i besiddelse af denne tand, er også i besiddelse af 
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magten på Sri Lanka. 

Vi slutter dagen med en gåtur i Kandys basargader. Her 
kan købes alt fra husgeråd til souveniers, og for dem 
der har lyst, kan man bliver i basaren på egen hånd.

Dag 7 Kandy – kørsel til den gamle britiske bjergsta-
tion Nuwara Eliya også kaldet ’Little England’. Besøg i 
teplantage og temuseum
 
Fra Kandy kører vi op i højlandet til den gamle britiske 
bjergstation Nuwara Eliya. Med en beliggenhed i 1868 
meters højde har bjergstationen et perfekt klima til 
produktion af te. I 1800-tallet flyttede de britiske 
koloniherrer deres residenser op i højlandet om som-
meren, når heden i lavlandet blev for uudholdelig. Sri 
Lankas bjergstationer bærer stadig tydeligt præg af 
den britiske tilstedeværelse. Nuwara Eliya har tilmed 
fået tilnavnet Little England, og både det gamle post-
hus og de traditionsrige klubber eksisterer endnu. 

Vi skal besøge en teplantage og et temuseeum, og vi 
bliver klogere på, hvordan te produceres og forarbejdes. 
Ikke mindst skal vi nyde synet af de smukke grønne 
plantager, der smyger sig om bjergsiderne.

Dag 8 Nuwara Eliya - kørsel til Yala national park. 
Safari og overnatning i nationalparken.

Efter morgenmaden kører vi sydpå mod Yala National 
Park, der med sine over 120.000 hektarer byder på et 
meget varieret dyre- og planteliv. Vi kører i jeeps og ny-
der naturen, og er vi rigtig heldige, ser vi vilde elefanter 
og måske endda leoparder. Der er mange andre dyr som 
bjørne, aber, hjorte og bæltedyr og en masse forskellige 
fugle. Efter vores safari chekker vi ind på vores hotel og 
spiser aftensmad.

Dag 9 Kørsel til kolonibyen Galle. Byundtur og gåtur 
på grøntsagsmarkedet. Besøg på klosterskole for 
buddhistiske munkenovicer. Kørsel til Hikkaduwa 
Beach

Vi kører gennem det smukke landskab til den gamle 
koloniby Galle. Her går vi en tur på det farverige grønt-

sagsmarked og i de historiske gader. 

I Galle besøger vi som noget helt særligt en klosterskole 
hvor unge drenge undervises i den buddhistiske lære 
og opdrages som munke. På Sri Lanka er det, i lighed 
med andre buddhistiske samfund, almindelig praksis, 
at familier sender en af deres sønner i kloster. På denne 
måde sikres drengen en god uddannelse. Samtidig 
sætter familien en ære i at et medlem af familien bliver 
oplært i den religiøse tradition.
På klostret ser vi, hvordan munkene og novicerne bor; vi 
kigger inden for i klasselokalerne og deres tempel og får 
et unikt indblik i dagligdagen på et kloster på Sri Lanka.

Sidst på dagen kører vi til strandbyen Hikkaduwa, hvor 
vi spiser aftensmad og indlogeres på vores hotel.

Dag 10 Hikkaduwa. Badning og afslapning

I dag er der tid til at slappe af og lade de mange forskel-
lige indtryk fra rejsen bundfælde sig. 

Dag 11 Afrejse og hjemkomst til Danmark
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Fakta om rejsen:

Rejsen udbydes i samarbejde med fagbladet 
Folkeskolen

Antal deltagere: Rejsen gennemføres ved   
minimum 10 - maksimum 22 deltagere

Afrejse: 6. - 16. februar 2014

Varighed: 11 dage

Pris: kr. 16.900,- 
Tillæg for enkeltværelse kr. 2250,-

Prisen inkluderer:  
- Alt transport inkl. Kbh-Colombo med 
Emirates
- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Alle skatter og afgifter
- Helpension (eksklusiv drikkevarer) 
- Fri mineralvand under bustransport
- Overnatninger på gode hoteller
- Dansk højtuddannet rejseleder

Prisen inkluderer ikke: 
- Visum til Sri Lanka DKK 575 (søges online, 
vejledning fås i forbindelse med tilmelding til 
rejsen)
- Egne forsikringer
- Drikkepenge (beregn ca. 50 US dollars)
- Alt der ikke er nævnt under ‘Prisen inkluderer’

TILMELDING: 
- www.karavanerejser.dk eller send en mail til 
info@karavanerejser.dk  eller ring på 40 62 83 47 
eller 24 45 71 69 


