
Karavane Rejser  •  Flæsketorvet 68, Kødbyen  •  1711 København V  •  info@karavanerejser.dk
Telefon 40 62 83 47  •  www.karavanerejser.dk  • Rejsegarantifonden nr. 2274

SRI LANKA
I VINTERFERIEN 2016 

 

12 dage med Sri Lanka-ekpert Rikke Former, arkæolog og cand. mag. i Sydasienstudier

- Rundrejse skræddersyet til Fagbladet Folkeskolens læsere

Afrejse: 3. - 14. februar 2016  Pris: 17.900 kr. per person i delt dobbeltværelse
OG d. 12. - 22. februar 2016 - 11 dage



Sri Lanka er et sandt tropeparadis. Her er kilometervis af palmeklædte strande, lækker krydret mad og 
fantastisk natur. Men landet byder også på en rig kulturarv og smukke hinduistiske og buddhistiske hellig-
domme. På denne rundrejse oplever vi begge dele. Samtidig får vi en enestående indsigt i srilankansk 
hverdagsliv og i befolkningens særlige skikke. Vi bliver også klogere på skolesystemet og besøger bl.a. en 
skole i junglen samt en organisation, der arbejder med landsbyudvikling og kvinderettigheder.  

Vi skal desuden på togtur, spise frokost hos en lokal familie, besøge et ’elefantbørnehjem’ og en krydderi-
have, og så tager vi på et par små hyggelige gåture (á 1-2 timer – kan fravælges) for at opleve den smukke 
natur på nær hold. Vi slutter rejsen med et par skønne stranddage og mulighed for udflugter og hvalsafari.

Under hele rejsen er der er lagt vægt på tryghed og komfort, og vi bor på hoteller af god standard. 

Med i prisen:

-  Fly København-Colombo t/r, alle udflugter og entreer ifølge 
program, halvpension, indkvartering på gode hoteller og stran-
dresorts i delt dobbeltværelse, fri mineralvand under bustrans-
port, dansk ekspertrejseleder, alle skatter og afgifter, bidrag til 
rejsegarantifonden og meget mere...
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Sagnomspundne templer, bølgende teplantager og stemningsfulde kolonibyer. Oplev 
den smukke, grønne tropeø Sri Lanka med Sri Lanka-ekspert Rikke Former og få en 
oplevelse for livet 

- rundrejse skræddersyet til Fagbladet Folkeskolens læsere

Afrejse: d. 3. - 14. februar 2016  - 12 dage.  (Obs. aftenafrejse d. 3. februar. Mødetid kl. 
19.00 i Københavns Lufthavn)
 OG d. 12. - 22. februar 2016 - 11 dage

Rejseleder: Sri Lanka-ekpert 
Rikke Former, arkæolog og cand. mag. i Sydasienstudier

Lille gruppe: 10-18 deltagere

Pris: DKK 17.900 (tillæg for enkeltværelse DKK 3.150)



Oversigt over dagsprogam
Dag 1 Afrejse fra København 

Dag 2 Ankomst til Colombo - Negambo

Dag 3 Kørsel til Sigiriya 

Dag 4 Sigiriya

Dag 5 Sigiriya - Kandy 

Dag 6 Kandy

Dag 7 Togtur til Nuwaraaeliya 

Dag 8 Nuwaraaeliya

Dag 9 Nuwaraaeliya - strandresort  

Dag 10 Strandresort

Dag 11 Strandresort / (For rejse i uge 7 er der afrejse og 
hjemkomst)

Dag 12 Afrejse og ankomst til Danmark
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Rikke Former
Rikke er en af Danmarks mest erfarne rejseledere og har arbejdet 
i store dele af Asien for en række af Danmarks førende rejsebu-
reauer. 
Rikke har et indgående kendskab til Sri Lanka, og hun fortæller let 
og levende om landets kultur, historie og lokale skikke og 
hverdagsliv. Rikke nærer en stor kærlighed til Sri Lanka og elsker 
at dele ud af sin store viden om landet. Hun har et stort lokalt 
netværk, og man er altid sikker på at opleve noget ud over det 
sædvanlige, når man rejser med hende. Med Rikke er man ganske 
enkelt i rigtig gode hænder!

Rikke har både arbejdet ude i ‘felten’ som rejseleder og bag kulis-
serne med udvikling af rejser. 
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Oversigt over dagsprogam i detaljer:

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 sejltur på kanalerne.  

Dag 3 Morgentur til Negombos farverige fiskemarked. Kørsel 
til Sigiriya. Undervejs besøg på elefantbørnehjem (Køretid: 
ca. 5 timer).

Dag 4 Sigiriya. Besøg ved klippefæstningen Sigiriya. Besøg 
i skole og junglelandsby. Madlavningsdemo og frokost hos 
lokal famile.

Dag 5 Kørsel til den gamle kulturby Kandy. Undervejs besøg i 
krydderihaver (Køretid: ca. 3 timer). 

Dag 6 Kandy. Besøg i botanisk have, på opdagelse i de lokale 
markedsgader og besøg ved den berømte, buddhistiske 
helligdomme ’Tandens tempel’. Besøg i kvindeorganisation.

Dag 7 Smuk togtur op i højlandet til Nuwaraaeliya, centrum 
for Sri Lankas teproduktion (Køretid: ca. 4 timer). ‘Five o’clock 
tea’ i hotellets hyggelige have og tid på egen hånd til at nyde 
de skønne omgivelser 

Dag 8 Nuwaraaeliya. Gåtur i teplantager og besøg på ’tefab-
rik’. Osetur i hyggelige Nuwaraaeliya. Gåtur i Horton Plains 
National Park

Dag 9 Køre til strandresort. Tid til afslapning og badning 
(Køretid: ca. 7 timer)

Dag 10 Strandresort. Tid på egen hånd til afslapning og badn-
ing

Dag 11 Strandresort. Tid på egen hånd til afslapning og badn-
ing

Dag 12 Afrejse fra Sri Lanka og ankomst til Danmark
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Programmet i detaljer

Dag 1 Afrejse fra København

Vi mødes i Kastrup lufthavn kl. 19.00 og starter vores 
rejse til Sri Lanka.  

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

Vi ankommer til Colombo om morgenen og kører straks 
den korte tur nordpå til vores strandresort ved den 
gamle koloniby Negambo. Efter vi er tjekket ind og 
spist frokost, går vi en tur i Negambos hyggelige, his-
toriske 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. Vi sejler også en tur i det gamle 
kanalsystem, inden vi vender tilbage til hotellet og 
slapper af og nyder den lune tropeaften.

Dag 3 Morgentur til Negombos farverige fiskemarked. 
Kørsel til Sigiriya. Undervejs besøg på elefant-
børnehjem.

Inden vi forlader Negombo går vi en tur ved den lille 
havn, hvor farverige fiskerbåde lægger til med da-
gens fangst. Vi kigger naturligvis også forbi det lokale 
fiskemarked, der bugner af friskfangede fisk i alskens 
variationer. 
Herefter kører vi til Sigiriya i hjertet af Sri Lanka. 
Undervejs får vi en ganske særlig oplevelse, når vi 
besøger et ’elefantbørnehjem’ i landsbyen Pinnawala. 
Børnehjemmet for elefanter blev etableret i 1975 for 
at sørge for elefanterunger, som havde mistet deres 
mødre. I dag huser børnehjemmet mere end 30 elefan-
ter. 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. Besøg ved klippefæstningen Sigiriya. 
Besøg i skole og gåtur i junglelandsby. Madlavnings-
demo og frokost hos lokal famile.

Der venter os i dag en række kæmpe oplevelser. Vi 
starter dagen med at besøge klippefæstningen Sigiriya, 
en af Sri Lankas største seværdigheder. 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. 

Efter det spændende besøg går vi en tur i et lands-
byområde i junglen og oplever traditionel srilankansk 
hverdagsliv på nærmeste hold. Livet på landet leves 
som det er blevet gjort i århundreder. Rismarkerne 
høstes ved håndkraft, maden laves mange steder over 
åbne ildsteder og kun de færreste har adgang til de 
fornødenheder, som vi kender hjemmefra.

Frokosten spiser vi i rustikke omgivelser hos en lokal 
familie. Forinden får vi en demonstration i, hvordan 
de lokale tilbereder de enkle, men velsmagende lokale 
retter.

Inden vi kører tilbage til hotellet venter der os en rigtig 
spændende oplevelse, når vi besøger den lokale lands-
byskole. Besøget giver os indblik i det srilankalske 
skolesystem, og vi hilser både på skolens elever og 
lærere.
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Dag 5 Kørsel til den gamle kulturby Kandy. Undervejs 
besøg i krydderihaver.

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.

Vi ankommer til Kandy i løbet af eftermiddagen og har 
nogle timer til at slappe af på hotellet.

Dag 6 Kandy. Besøg i hjælpeorganisation for kvinder. 
Besøg i botantisk have, på opdagelse i de markedsgad-
er og besøg ved buddhistiske helligdomme inkl. 
’Tandens tempel’ 

Vi starter dagen med et besøg Women’s Development 
Centre (WDC), som siden midten af 1980’erne har 
arbejdet for at forbedre livsvilkårene for Sri Lankas kvin-
der. Organisationens arbejde involverer flere tusinde 
kvinder fra forskellige etniske og religiøse grupper i 
området.

Srilankanske kvinder har på mange områder gode vilkår 
sammenlignet med deres medsøstre i fx Mellemøsten 
og de fleste andre asiatiske lande. Allerede i 1930 blev 
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der indført stemmeret for kvinder, og i 1960 fik Sri Lan-
ka tilmed sin første kvindelige premierminister. Kvinder 
i Sri Lanka er generelt højt uddannet og repræsenteret 
i mange positioner i samfundet. Landet er dog stadig 
på mange måder mandsdomineret, og kvinder kæmper 
for ligeløn og lige adgang til rettigheder. Besøget giver 
os spændende indblik i kvindeliv i Sri Lanka anno 2015, 
og i de udfordringer srilankanske kvinder står overfor i 
deres hverdag.

Efter dette spændende besøg går turen til byens 
botaniske have lidt uden for centrum, hvor vi går rundt 
blandt utallige sorter af orkideer, palmetræer, krydder-
ier og planter der bruges i både traditionel og moderne 
medicin. Det er et sandt bombardement af smukke 
farver, og her dufter skønt overalt. 

Vi besøger også Sri Dalada Maligawa, også kendt som 
Tandens Templet. Templets vigtigste relikvie er en af 
Buddhas tænder, som kom i den øverste munks var-

etægt 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 magten på Sri Lanka. 

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

Dag 7 Smuk togtur op i højlandet til Nuwaraaeliya, 
centrum for Sri Lankas teproduktion. Five o’clock tea 
i hotellets hyggelige have og tid på egen hånd til at 
nyde de skønne omgivelser 
 
I dag venter der os en fantastisk smuk togtur op i høj-
landet til den gamle britiske bjergstation Nuwara Eliya. 
Med en beliggenhed i 1868 meters højde har bjergsta-
tionen et perfekt klima til produktion af te. 
Ved ankomsten checker vi ind på vores dejligt beliggen-
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de hotel. Der bliver tid på egen hånd til at nyde 
omgivelser, og så skal vi naturligvis også nyde en 
Five’o’clock tea i hotellets hyggelige have.

Dag 8 Nuwaraaeliya. Gåtur i teplantager og besøg på 
’tefabrik’. Osetur i hyggelige Nuwaraaeliya og tid på 
egen hånd.

Nuwaraaeliya ligger i hjertet af Sri Lankas teområde 
og i dag besøger vi et temuseum og bliver klogere på, 
hvordan teen produceres og forarbejdes. Vi går også 
en tur i teplantagerne og ser, hvordan teen dyrkes og 
høstes. 
Vi spiser frokost og slentrer herefter en lille tur den 
lille, stemningsfulde by. Byen blev etableret i 1800-tal-
let, da Sri Lanka var en britisk koloni. De britiske 
koloniherrer flyttede deres residenser op i højlandet 
om sommeren, når heden i lavlandet blev for uud-
holdelig. Disse bosættelser blev kaldt ’hill stations’. 
Nuwara Eliya bærer stadig tydeligt præg af den britiske 
tilstedeværelse. Byen har tilmed fået tilnavnet Little 
England, og både det gamle posthus og de tradition-
srige klubber eksisterer endnu. 

Dag 9 Køre til strandresort gennem smukke 
landskaber. Tid til afslapning og badning 

Efter morgenmaden tager vi afsked med højlandet 
og kører gennem smukke landskaber ud til kysten. Vi 
spiser frokost undervejs og sidst på dagen lander vi på 
vores strandresort i smukke omgivelser. Vi indlogeres 
og der er herefter tid på egen hånd til at hoppe en tur i 
poolen eller slappe af med en drink.

Dag 10 Strandresort. Tid på egen hånd til afslapning 
og badning (Mulighed for udflugter og hvalsafari  - 
tilkøb)

Dagen er afsat til badning og afslapning. Hvis man ikke 
er til badning og afslapning kan man tage på udflugt 
på egen hånd. Rejselederen står også til rådighed ift. at 
hjælpe med at arrangere ture i området. Der er blandt 
mulighed for at tage på hvalsafari.

Dag 11 Strandresort. Badning og afslapning. 
(Mulighed for udflugter og hvalsafari  - tilkøb)

Dagen er afsat til badning og afslapning. Hvis man ikke 
er til badning og afslapning kan man tage på udflugt på 
egen hånd (se også under Dag 10)

Dag 12 Hjemkomst til Danmark

Meget tidligt om morgenen forlader vi hotellet for at 
køre til lufthavnen i Colombo og flyve tilbage til Dan-
mark. Vi lander igen i Danmark sidst på dagen.

Obs. på rejsen i uge 7 er der hjemrejse på dag 11



Karavane Rejser  •  Flæsketorvet 68, Kødbyen  •  1711 København V  •  info@karavanerejser.dk
Telefon 40 62 83 47   •  www.karavanerejser.dk  • Rejsegarantifonden nr. 2274

Fakta om rejsen:

Rejsen udbydes i samarbejde med 
fagbladet Folkeskolen, men er åben for alle 
med interesse i en kvalitetsrejse med et højt 
vidensniveau og fokus på kultur- og samfunds-
forhold

Lille gruppe: 10 - 18 deltagere

Afrejse: 
3. - 14. februar 2016 - 12 dage
12. - 22. februar 2016 - 11 dage

Varighed: 11/12 dage

Pris: kr. 17.900,- 
Tillæg for enkeltværelse kr. 3.150,-

Prisen inkluderer bl.a.:  
- Alt transport inkl. Kbh-Colombo t/r
- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Alle skatter og afgifter
- Halvpension (eksklusiv drikkevarer) 
- Fri mineralvand under bustransport
- Overnatninger på gode hoteller
- Dansk højtuddannet rejseleder

Prisen inkluderer ikke: 
- Visum til Sri Lanka USD 30 (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: Karavane Rejser:

Hjemmeside: www.karavanerejser.dk
Mail:  info@karavanerejser.dk 
Tlf.nr. 40 62 83 47 


