Aitken Spence Tower', 305, Vauxhall Street,
Colombo 2, Sri Lanka.
Telefoon: 94 11 2308308
Fax: 94 11 2422381 / 2436382
E-mail: benelux3@aitkenspence.lk
Naar : Govinda Tours
Programma: 15 Dagen Sri Lanka
Duur: 15 Dagen en 14 Nachten
_______________________________________________________________________
Tour Itinerary
DAG 01
: AIRPORT - NEGOMBO
Ontmoeting en ondersteuning m.b.t. aankomst op het vliegveld door Aitken
Spence Travels Vertegenwoordiger.
Transfer van Vliegveld naar Negombo
Dagbesteding naar eigen voorkeur.
Overnachting in Paradise Beach

DAY 02

: NEGOMBO
Ontbijt in hotel
Negombo city tour
Gesiueerd kortbij Bandaranaike International Airport, Negombo – de kaneel bron van de
Nederlandse kolonisatie – biedt een van de meest interessante duikplekjes in het land.
Met een wit strand en een blauwe lagune waar het tafereel van de kreeften, garnalen en
krabben visserij plaatsvindt. Als u meer geinteresseerd bent in spanning, dan is er altijd
wel tijd voor te kitesurfen. Het ultieme nachtleven in Negombo bestaat uit; bars, discos
en clubs, die behoren tot een van de specialiteiten van de stad.

Negombo
Negombo is een van de grotee steden in Sri Lanka, gesitueerd in de west kust en aan het
uiteinden van de Negombo Lagune, in de; ‘Western Province’. Het is ongeveer 35 km (22
mi) ten noorden van Colombo en bekend om zijn eeuwen oude visserij, met drukke
vismarkten en uitgesrekte stranden. Het is een verwesterde stad en tegenlijkertijd een
van de grootste vakantiebestemmingen in het land.
Visites in Negombo:
** Vismarkt
Elke dag nemen de vissers hun oruvas (outrigger canoes) te zee om te vissen. De vangst
is niet allemaal uit de diepe zee: Negombo ligt aan het noordeinde van de lagune, dat
bekend staat om de kreeften, krabben en garnalen. Als u het bed uit kunt komen om 6
uur, dan ziet u de grootste vissersboten terugkeren met hun vangst.
** Negombo Beach
Negombo's strand strekt zich uit vanaf het noorden van de stad, langs een rij van hotels,
tot aan de horizon van palmbomen. Toeristen hebben vaak toegang tot dit strand, aan
de voorkant van de hotels, zelfs als ze er niet verblijven. Voor een kleurrijk en rumoer
kunt u bij de lokale bevolking aanschuiven in het Negombo Beach Park.
** Het Hollandse Fort
Dichtbij de lagune zijn de ruines van het oude Hollandse fort met een poort, dat dateert
uit 1678.
** Religieuze Gebouwen
Negombo is gestippeld met kerken – veel van de locale bevolking hebben zich bekeerd
tot het Katholicisme. Door dit percentage aan Katholieken wordt dit plaatsje ook wel
klein Rome genoemd. De rose kamer van de St. Mary’s Kerk, in het centrum, heeft de
meest bijzondere plafond schilderingen, die het kerkschip bedekken.
Overnachting in Paradise Beach
DAY 03

: NEGOMBO – ANURADHAPURA
Ontbijt in hotel.
Transfer van Negombo naar Anuradhapura
Visite Anuradhapura. Het was de eerste hoofdstad en de grootste stad van het
eeuwenoude Ceylon. Deze stad is het thuis van maar liefst twee Werelderfgoed
Bezienswaardigheden. U kunt veel bezienswaardigheden beschouwen van historische en
archeologische waarde. Sri Maha Bodhi (Sacred Bo-Tree) is een klein deel van de boom,
die de Prins Siddhartha verlichting bracht en is over 2200 years oud. Het is de oudste
historisch gedocumenteerde boom in de wereld. The Brazen Palace (2de eeuw v. Chr.),
de 1600 stenen kroniek is het enige dat is overgebleven van de reausachtige huisvesting

voor de monniken. Ruwanweliseya (2de eeuw v. Chr.) is the meest bekende van alle
Dagobas. Het orgineel had de perfecte 'bellen vorm", dat moderne restoratie nog steeds
niet accuraat heeft kunnen nabootsen. Het 'Samadhi' Buddha standbeeld (4de eeuw n.
Chr.) is een van de meest bekende standbeelden, dat Buddha afbeeld in een staat van
'Samadhi' oftewel diepe meditatie. De stenen tempel: Isurumuniya (3de eeuw v. Chr.) is
bekend om zijn beeldhouwwerken.
Overnight stay at Palm Garden Village
Website: http://www.palmgardenvillage.com/
DAY 04

: ANURADHAPURA – DAMBULLA – SIGIRIYA
Ontbijt in hotel.
Transfer van Anuradhapura naar Dambulla
Dambulla
Beklimming rots tempel: Dambulla. Beklim de grot tempel; ‘Dambulla’, dat was gebouwd
door de koning; ‘Walagambahu’ in de 1ste eeuw v. Chr. Deze tempel staat op de lijst van
het Wereld Erfgoed. Het is de meest indrukwekkende grottempel van heel Sri Lanka. De
constructive van vijf grotten met meer dan 2.000 vierkante meters. Het bestaad uit;
2.000 vierkante meter aan geschilderde muren en plafonds. Kortom is deze grot het
grootst beschilderd gebied van de wereld. Er zijn meer dan 150 afbeeldingen van
Buddha, waarvan een uit steen gehouwen kolossale Buddha met een wijdte van 14
meter.
Transfer van Dambulla naar Sigiriya
Overnachting in Camellia Resort & Spa
Website: https://www.camelliaresortspa.com/

DAY 05

: SIGIRIYA – POLONNARUWA – HABARANA - SIGIRIYA
Ontbijt in hotel.
Transfer van Sigiriya naar Polonnaruwa
Visite aloude stad Polonnaruwa
De hoofdstad uit de middeleeuwen (gebouwd in de 11de en 12de eeuw n. Chr.) rees naar
faam na de regressie van Anuradhapura. Deze hoofdstad staat net als Dambulla op de
lijst van het Werelderfgoed. Velen van de ruines zijn nog in een excellente staat. Het
grote kunstmatig meer genaamd; ‘Parakrama Samudra’ bedekt een gebied van 2.428
vierkante kilometer. Het voedt een netwerk van irrigatie canalen en kleine reservoires.
Bezoek de ruines van het Royal Palace, Gal Viharaya met 4 geweldige uit steen gehouwen
standbeelden van Buddha in 'Staande', 'Zittende' en 'Liggende' houding. De Bezoekers
Hal, het Lotus Bad en het standbeeld van Koning Parakramabahu zijn ook een bezoekje
waard. Er zijn ook nog andere monumenten van bekende plaatsen voor religieuze

bezinning zoals de Shiva Tempel, Lankathilake, Watadage, Galpotha, Kiri Vehera en de
resten van de vorige Tempel van de Tand Relikwie.
Transfer van Polonnaruwa naar Habarana
Hiriwaduna Village Tour
De Hiriwadunna Excursie. Het sfeervol dorpje: ‘Hiriwadunna’ met zijn onverharde grind
paden en nederige dorpspopulatie is gekenmerkt door zijn struikbossen, stoffige grind
paden en rode aarde. De rode aarde van het reservoir leidt de bezoekers naar het
inheemse reservoir met een oogverblindend contrast aan kleuren. Een formatie van
aalscholvers vliegt voorbij om vervolgens hun welverdiende rust te nemen in een nabij
gelegen boom. De vlinders en libellen kunt u vinden nabij de struiken om een
caleidoscoop aan kleuren te creeeren dat concureert met de kleuren van de nabijgelegen
bloemen. Beleef de simpele pleziertjes van het dorpsleven terwijl u loopt door de chena
verfijning en door de nabijgelegen bossen, om een boerenwagen te bestijgen – een
ander eeuwenoud vervoermiddel getrokken door een os.
Transfer van Habarana naar Sigiriya
Overnachting Camellia Resort & Spa
DAY 06

: SIGIRIYA – MATALE - KANDY
Ontbijt in hotel
Transfer van Trincomalee naar Matale
Visite Matale spice Gardens
Een agriculturele zone in de; ‘Central Province’, Matale levert een aanzienlijke bijdrage
door de productie in verscheidene gewassen. Deze bestaan uit; thee, rubber, groenten
en kruiden. Ondanks de rebellie in 1848, is hedendaags Matale ontzettend trots op zijn
verleden dat is verweven met de kruiden. Aan de zijde van de kruidentuin – waarin
Matale u welkom heet – observeert u de therapeutische waarden van kruiden en
processen i.v.m de kruidenthee. Of u besteedt uw tijd aan de verharde straten voor een
avontuur met onbekende stemmen en kleuren.
Transfer van Matale naar Kandy
Visite Muthumariamman Temple in Matale
De bekende Hindu temple in Matale is toegewijd aan Muthumariamman. De Godin
Mariamman (speak “Muri-um-man”) is heel populair onder de Tamils in India and Sri
Lanka. “Amman” het voorvoegsel “Muthu” betekent letterlijk “parel”, het is een eervolle
titel en gelijkwaardig aan de titel: “Sri”. Het laatste gedeelte van de naam “Amman”
betekent simpelweg “moeder”. "Mari" betkent "regen". De naam herinnert ons dat dat
deze Godin van de vruchtbaarheid afstamt van de Tamil. Voor onze hedendaagse

toegeweiden is ‘Mariamman’ een helper tegen koortsen. In het zuiden van India is ze
vooral tegen de kinderpokken.
Visite Ranawana Temple
Ranawana Rajamaha Viharaya is gebouwd met maximaal gebruik van natuurlijke
grondstoffen. De tempel is een prachtige aanschouwing om te zien met als hoofdthema;
de natuur. Ranawana purana rajamaha viharaya is waarschijnlijk een van de mooiste
tempels van Sri Lanka. Buiten de authentieke karakteristieken van de tempel heeft
Ranawana Viharaya een prachtig pad door het bos omgeven door rotsen en bomen.
Velen van de belangrijke incidenten in Buddha’s leven hebben het bos een intrigerende
locatie gemaakt. Het is een onvergetelijke reis voor schoolkinderen die wegwijs worden
gemaakt in het Boeddisme. Een ander belangrijk aspect is het vergelijkbaar model van
de noordelijke entrée van Saanchi sthupa (in India: ‘Ranawana Rajamaha wiharaya’).
Overnachting in Ozo Kandy
DAY 07

: KANDY – PINNAWALA - KANDY
Ontbijt in hotel
Transfer van Kandy naar Pinnawala
Olifanten Weeshuis Pinnawala
De Pinnawala Olifanten Weeshuis is gesitueerd in het Noord-Westen van het dorp
Kegalle, halverwege tussen de huidige hoofdstad Colombo en de eeuwenoude
koninklijke verblijfplaats; Kandy. Het was gesticht in 1975 door het ministerie ‘Wildlife’
op een 101.171 vierkant meter coconut plantage nabij de Maha Oya Rivier. Het
opvangcentrum was gesticht om de olifantem te verzorgen en te beschermen. Vandaag
de dag kun ut nog steeds zien hoe de olifanten gevoerd en gebaad worden.
Transfer van Pinnawala naar Kandy
Kandy city tour
Laatst geregeerd door Koning Sri Wickrama Rajasinghe – ervoor was het onder Britse
occupatie rin 1815, Kandy – De stad behoort tot de Werelderfgoedlijst & is de laatste
koninklijke hoofdstad van Sri Lanka. Ambacht, cultuur, geschiedenis en erfgoed worden
openlijk gepresenteerd aan de bezoekers van deze stad. Ervaar een eeuwenoude
nalatenschap gegraveerd rondom het kroonjuweel; de tempel van het heilige tand
relikwie van Buddha. Een wandeling door deze betoverende stad – geborgen tussen de
mistige heuvels – wordt het centrum tentoon gesteld – met de laatste trends, merken,
kunst en ambacht. Er is ook een bazaar, een edelstenen museum en een lapidarium van
wereldklasse. Loop door de kleuren van vers fruit en groenten in de markt van Kandy. in
color as you glide through fresh fruits and vegetables in the Kandy market. Ijk uw avond
door te dansen op het ritme van traditionele muziek en trommels. Bijgestaan door een
culturele show vol met cultuur van het wonder van Azie; Sri Lanka.

DAY 08

Overnachting in Ozo Kandy
: KANDY – NUWARA ELIYA
Ontbijt in hotel.
Transfer van Kandy naar Nuwara Eliya
Visite Thee Plantage
Visite aan een thee plantage en een thee fabriek met de beste thee van de wereld wordt
geproduceerd. Hier observeert u het productieprocess van thee, inclusief het gradueren
en het proeven van een kopje pure Ceylon thee in de fabriek.
Visite Hanuman temple
Gesitueerd in Ramboda op Kandy-Nuwara Eliya Road gesitueerd ongeveer 30 kilometer
ten noorden van Nuwara Eliya, op route A-5 met het zicht op het Kotmale Reservoir.
Volgens de legende, is dit waar Hanuman zocht voor Sita in the jungle boven en achter
de tempel. Er is uitgestrekt bar landschap bekend als het ‘Strijdwagen Pad', hierop nam
Ravana, Sita mee naar Ashoka Vatika om de schoonheid van zijn koninkrij te
aanschouwen.
Nuwara Eliya City Tour in de avond
Mistige stijle wegen, Kris-kras door groene velden vol theestruiken in een koel klimaat.
Dit herinnert de bezoekers aan de nabijheid van het koloniaal verleden en de Britse
aftocht in Nuwara Eliya. Ook al is de kolonisatie voorbij, het heft nog steeds een
toenemende Britse sfeer. De sfeer dat het ooit geregeerd was door Engelse en Schotse
boeren is nog steeds voelbaar. Dit komt mede door de koloniale bungalows met heggen
en een van de beste golfbanen ter wereld. Een wandeling door het groene gras en langs
de rode muren creeeren een adembenemende panaroma van het platteland. Rijd door
de groene valleien van het heuvellandschap met eindeloze watervallen en theeplukkers
met felgekleurde saris. Of huur een fiets voor een rustig ritje langs de oevers van; ‘Lake
Gregory’.
Overnachting in The Queensburry
Website: http://www.thequeensburry.com/

DAY 09

: NUWARA ELIYA – HORTON PLAINS – NUWARA ELIYA
Ontbijt in hotel.
Transfer van Nuwara Eliya naar Horton plains
Horton Plains
Horton Plains is gelokaliseerd op een hoogte van 2,100 tot 2,300 meter (6,900 7,500 ft)
boven zeeniveau. De vlaktes zijn een expansie van mistige grasvelden met dunne bomen
en ijskoude beekjes. Het unieke kenmerk van ‘Horton Plains’ is ‘World's End’. Het is het
mooiste panorama wat Sri Lanka te bieden heeft. De stijle helling gaat verticaal voor
meer dan 1.219 meter. Er is ook de prachtige ‘Baker Falls’ te bezichtigen. De wandeling

naar ‘World’s End’ is rond de 14 km. In het park leven vooral zoogdieren zoals; sambaren,
luipaarden, beren, apen en hagedissen. Dit gebied is ook het thuis voor 20 vogelsoorten
inclusief de Sri Lankaanse Turdoides Rufescens, Fluitende Lijster en de Geel-orige
Zanglijster.
Transfer van Horton plains naar Nuwara Eliya
Visite Devon Falls
Devon Falls is een waterval in Sri Lanka, gesitueerd 6 km ten westen van Talawakele,
Nuwara Eliya District op de A7 van de snelweg. De Waterval is vernoemd naar de Engelse
koffie pionier genaamd; Devon, die een plantage had dichtbij de waterval. De waterval
is 97 meter hoog en is de 19de op de ranglijst van hoogste watervallen op het eiland. De
waterval is gevormd door de; ‘Kothmale Oya’, een zijrivier van de Mahaweli Rivier. De
altitude van ‘Devon Falls’ is 1,140m boven zeelevel.
Visite Lovers Leap Falls
Dit mooie en 30 meter hoge; ‘Lovers Leap Falls’ in Nuwara Eliya is embryonaal van de
stromen en beekjes als oorsprong. Deze stromen en beekjes stromen naar beneden van
de hoogste berg in Sri Lanka genaamd; de ‘Piduruthalagala’ (2524m). Het stroomt over
harde granieten afgronden, waar het water uiteindelijk wordt opgevangen in een
reservoir als drinkwater. Tijdens de droge periodes is de stroom loom net als het
tragische einde van het verhaal waaraan de waterval zijn naam ontleend. Het verhaal
gaat over een prins die tijdens het jagen in de jungle verdwaalde. Hij werd uiteindelijk
gered door een bloedmooie vrouw, wat ontbloeide tot onafscheidelijke liefdes partners.
Maar de combinatie viel niet in de smaak van de prins zijn onderdanen, dus besloten de
twee hun liefde te vereeuwigen om van de waterval te springen.
Overnachting in The Queensburry

DAY 10

: NUWARA ELIYA – BUDURUWAGALA – KATARAGAMA
Ontbijt in hotel.
Route visites; Sita Amman tempel, Hakgala tuin, Divurumpotha Tempel, Rawana falls en
Buduruwagala

Visite Sita Amman Tempel
De tempel is gesitueerd ongeveer 1 kilometer van Botanische Tuin Hakgala en 5 kilometer
van Nuwara Eliya. De tempel is ligt in het dorp; Seetha Eliya (ook bekend als: Sita Eliya).
Deze plaats is waar Sita gevangen was genomen door (Vikram) de koning Ravana. Hier bad
Sita ook dagelijks voor de komst van Rama om haar te redden in de Hindu legende
genaamd; ‘Ramayana’. Op de steen tegenover de stroom zijn ronde afdrukken te zien die
de voetafdrukken zouden zijn van Rawana’s olifant.

Visite Divurumpola Temple
Het is gesitueerd 15 kilometer van Seetha Eliya op Nuwara-Eliya – Welimada Road.
Divurumpola betekent in het singalees: ‘plaats van eed’. Dit is de plaats waar Seetha Devi
haar ‘Agni Pariksha’ onderging (test). Dit is een populaire plaats voor religieuze bezinning
onder de lokale bevolking.

Visite Rawana Falls (Visite Rawana grot -Optioneel)
De Waterval is vernoemd naar de legendarische koning Ravana, die is gelinkt aan de
Indische legende genaamd; ‘Ramayana’. Volgens de legende had Ravana (tijdens die
periode de koning van Sri Lanka) de princes Sita gekidnapt.Vervolgens verstopte hij haar
in de grotten achter de waterval, nu bekend als; ‘Ravana Ella Cave’. De reden voor de
ontvoering is als wraak voor het afhakken van de neus van zijn zus. Dit gebeurde door
Rama (echtgenoot van Sita) en zijn broer Laxmana. Toen der tijd was de grot omringd
door een dicht begroeid bos in het midden van de wildernis. Zo wordt e rook verteld dat
Rama’s koningin baadde onderaan de Waterval. Ze geloofden dat Ravana de
Ravanahatha bij de Waterval bespeelde.

Visite Budurawagala Buddha Standbeeld
The name Buduruwagala means the rock with the statue of Buddha and this is exactly what it
is. The great sculptures of Buduruwagala date back to the 9th or 10th centuries. The central

figure of the group is Lord Buddha, 51 feet (15.5 metres) from head to toe. The statue is attended
on either side by figures of two ''Bodhisattvas'', each of 40 feet in height. It is approached through
a jungle area until suddenly the face of the Buddha statue emerges through a dark arch of forest.
Transfer van Buduruwagala naar Kataragama
Overnachting in Mandara Rosen Kataragama
Website: https://www.mandarahotels.com/mandararosenkataragama/
DAY 11

: KATARGAMA – WELIGAMA – GALLE – MIRISSA
Ontbijt in hotel.
Visite Heilige Stad Kataragama
Kataragama is een pelgrims stad voor Boeddhisten, Hindoes, Moslims en de inheemse
Vedda van Sri Lanka. Mensen van Zuid-India participeren ook in de pelgrimstocht. De
algemene omgeving van Kataragama heft bewijse getoond van menselijke vestigingen
van meer dan 125,000 jaren geleden. Er is ook bewijs van de Mesolithicum en
Neolithische (de Jongere Steentijd) beschaving. Het is een van de meest bijzondere
bestemmingen, waar de meest exotische legendes transformeren in waargebeurde
verhalen. Velen geloven dat Koning Dutugemunu in de 2de eeuw v. Chr. een heiliogdom
bouwde ten ere van Kataragama Deviyo (de bezettende god). De bezienswaardigheid
bleef een significante rol spelen in de komende decennia erna.
Kataragama Devalaya/Hindoe Tempel: Tot 1940 waren de meeste pelgrims Tamil
Hindoes van Sri Lanka en Zuid-India die participeerden in een ‘Arduous padayatra’ of
pelgrimstocht. Sinds de meeste pelgrims Sinhala Boeddhisten zijn en de sekte;
‘Kataragama Deviyo’ het populairste is onder de Sinhalese bevolking, zijn ook de
legendes Sinhalees. Veel legendes en mythes worden geassocieerd met de locatie,
religie, ethniciteit en de tijdsperiode.
Participatie in de morgen: Poojawa
Elke dag – ‘S nachts om 04.30, ‘s ochtends om 10.30, ‘s avonds om 18.30
Geen Ochtend Rituelen op Zaterdag (Devalaya Opening om 09.00)
Transfer naar Weligama

Stelt Vissen in Weligama
Weligama is bekend om de steltvissers, wiens unieke stijl van vissen bestaat uit het
hengelen vanaf een forse paal van 20-50 meter in de zee. Deze unieke methode van
vissen was een inspiratie voor award-winnende foto’s, schilderijen en ansichtkaarten.
Transfer van Weligama naar Galle

Visite Rumassala
In the legende: Werd de aap-krijger Hanuman teruggestuurd naar India om 4 medicinale
kruiden te vinden in de buurt van Jambavan. Deze kruiden waren; mritasanjeevani,
vishalyakarani, suvarnakarani, and sandhani van de Himalayas om Lakshman te genezen.
Lakshman was gewond terwijl hij de ontvoerde princes Sita probeerde te redden van de
demonische koning; ‘Ravana’. Hanuman faalde echter in het identificeren van de
kruiden, dus tilde hij de gehele berg op en droeg de berg naar het slagveld. Tijdens deze
wanhoopspoging om Lakshman te redden, viel er een brok op de plaats Unawatuna. De
naam van het dorp is afgeleid van; ‘Una-watuna’ wat ‘gevallen’ betekend.
Transfer van Galle naar Mirissa
Overnachting in Mandara Resort – Mirissa
Website: https://www.mandarahotels.com/mandararesortmirissa/
DAY 12

: MIRISSA – BALAPITIYA – KOSGODA – MIRISSA
Ontbijt in hotel.
De Balapitiya boottocht
Madu Rivier of de Madu Ganga is een van de fascinerende natuurlijke creaties van de
Zuid-West kust in Balapitiya. Madu Ganga is een lagune met honderden eilanden met
een idyllische setting voor een vakantie. Met ontelbare authentieke traditionele settings,
wat een lust voor het oog is. Het zou weleens zomaar zo zijn dat dit een van de laatste
intacte mangrove bossen in Sri Lanka is.
Transfer van Balpitiya naar Kosgoda
Visite Schildpadden Broederij
Kosgoda is beroemd voor de schildpadden broederij georganiseerd door de NGO;
‘Wildlife Protection Society’ in Sri Lanka. Verscheidene soorten schildpadden, vooral de
met uitsterven bedreigde karetschildpadden. Het meest kwetsbaar zijn de eieren die
onbedekt over de stranden liggen verspreid. Deze eieren zijn worden gebracht door de
vissers die op het strand vissen. Bezoekers kunnen daardoor de pasgeboren
schildpadden bekijken in de reservoirs. Na het voeden, worden ze terug gebracht naar
de zee.
Transfer van Kosgoda naar Mirissa
Overnachting in Mandara Resort – Mirissa

DAY 13

:

MIRISSA –
Ontbijt in hotel.

COLOMBO

Transfer van Koggala naar Colombo
Colombo city tour
Colombo is net als andere hoofdsteden in ontwikkelingslanden bezig met een
transformatie op hoge snelheid. Oude authentieke gebouwen worden in rap tempo
vervangen met wolkenkrabbers. In sommige delen van de stad is de charme van de oude
wereld nog behouden. Bijvoorbeeld: Een 100 jaar oude kloktoren en verscheidene Britse
koloniale gebouwen zijn nog steeds op de dag van vandaag zichtbaar. Andere
bezienswaardigheden zijn; Pettah bazaar, voor een kopje, een hindoe en een
boeddhistische tempel. Er zijn ook nog authentieke woonwijken voor de gefortuneerden
en de; ‘Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH)’ een gift van
China.
Overnachting in OZO Colombo
Website: https://www.ozohotels.com/
DAY 14

: COLOMBO
Ontbijt in hotel.
Spendeer vrije tijd naar voorkeur (shopping!).
Overnachting in OZO Colombo

DAY 15

: COLOMBO - VLIEGVELD
Ontbijt in hotel.
Transfer naar het vliegveld voor vertrek.
*** END OF TOUR ***

