
         
                                                      

FÖLJ MED OSS TILL SRI LANKA  
 

                        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

Jag heter Jörgen Tjörnvall, ägare och VD 

 för Flygmäklarna  

Jag har arbetat med Sri Lanka sedan tidigt 1980-

tal. Då var Sri Lanka en mycket populär 

destination. Det statliga flygbolaget Air Lanka 

flög Stockholm-Colombo non stop.                               

Sedan kom inbördeskriget som varade i 20 år 

med över 35 000 döda. 

Sri Lanka höjde sig igen ur askan och det vackra 

landet med sin underbara befolkning öppnar 

armarna mot oss.  På denna resa har jag försökt 

att plocka fram det bästa av Sri Lanka. 

Det gäller att koma ifrån de gamla vanliga 

(hemska) turistfällorna, bo och äta bra. Ta sig 

fram genom den massiva trafiken på ett smart 

sätt (vi har ofta minibussar). 

 ”ALLT” på plats i Sri Lanka ingår i resan      

Du skall ej betala till för sightseeing etc.                

Vissa ”slappedagar” får du kanske ordna 

lunch/middag på egen hand.                                                          

Annars har vi 98 % av alla måltider inkluderade. 

Måltidsdrycker får du dock själv betala. 

 

   

 

COLOMBO 

  SIGIIYA ROCK 

 

TE-ODLINGAR 

  
TÅGRESOR STRÄNDER - AVKOPPLING 

 

NATIONALPARKER 

SIGIRIYA ROCK 



  FÄRDVÄGEN SRI LANKA RESAN 

 

 

 

DAG DESTINATION 

 
HOTELL     

   2 & 3 COLOMBO 
 

THE GALLE FACE HOTEL 

         4 ANURADHAPURA THE PALM GARDEN VILLAGE  

   5-6-7 KANDALAMA 
 

HERITANCE KANDALAMA  

  8-9-10 KANDY 
  

EARLS REGENCY HOTEL  

 11-12-13 NUWARAELIYA 
 

THE GRAND HOTEL 

   14-15 GALLE 
  

THE JETWING LIGHTHOUSE  

  16-17 AHUNGALLE 
 

HERITANCE AHUNGALLE RESORT  

18-19-20 3- dagar förlängning 
 

HERITANCE AHUNGALLE RESORT  

https://gallefacehotel.com/en/
http://www.palmgardenvillage.com/
https://www.heritancehotels.com/kandalama/?utm_source=affilired&utm_medium=affiliates&utm_campaign=affiliate-campaign
https://www.aitkenspencehotels.com/earlsregency/
http://grandhotel.tangerinehotels.com/
http://www.jetwinghotels.com/jetwinglighthouse/?utm_source=affilired&utm_medium=affiliates&utm_campaign=affiliate-campaign
https://www.heritancehotels.com/ahungalla/
https://www.heritancehotels.com/ahungalla/


I koloniala fotspår - 2019 

 
ANTAL DAGAR:  18 eller 21  DAGAR ( tillval 3 extra nätter utan program vid beachen ) 

 

Reseledare: Jörgen Tjörnvall 

2 st svensktalande färdledare 

1-6 st lokala guider 

             Du får en ”bibel” på Sri Lanka                                                                                                       

Koppla av och njut av detta äventyr. 



 

                                                                                                                           
Med Flygmäklarna är det inget som skall att betalas till på plats  

”ALLT” på plats i Sri Lanka ingår i resan. Du skall ej betala till för sightseeing etc.                                     

Vissa ”slappedagar” får du kanske ordna lunch/middag (golf) på egen hand.                                                                        

Annars har vi 98% av alla måltider inkluderade. Måltidsdrycker får du dock själv betala. 

                 
Helpension givetvis – God mat såklart…. 

På slutet av resan när vi bor vid kusten har vi en middag och en lunch inkluderat då många själva vill 

”mysa” och inte äta så mycket i värmen under dessa dagar vi beachen 

 Vi skall ha trevligt, njuta av varje dag utan oro.                                     

’Detaljerat ”timme för timme” dagsprogram dels ut på Sri Lanka :                                                        

Det är våra berömda ”biblar” där finns alla detaljprogram, tider m.m.  

Vi ses i Sri Lanka! 

 

      Vänliga hälsningar 

      Jörgen Tjörnvall 



DAG 1   15/3          AVRESA SKANDINAVIEN       

Skandinavien-Dubai-Sri Lanka 

  

14.20:  Kastrup - Dubai ( 14.20-23.45 ) 

15.05:  Arlanda - Dubai ( 15.05-00.30 ) (Anslutning Landvetter/Arlanda  09.40-10.40) 

             Samtliga ansluter till samma plan i Dubai - Colombo     

02.35:  Dubai - Colombo, där vi landar 08.25 

 



 Ett av världens bästa bolag     (ctrl-klicka för att följa länkar)

 

 

DAG 2     16/3          ANKOMST SRI LANKA/COLOMBO 

08:25       Vi landar i Colombo- hämtar vårt bagage och åker direkt till vårt hotell

 

https://www.thenational.ae/image/policy:1.213729:1499318757/image/jpeg.jpg?f=16x9&w=1200&$p$f$w=dfa40e8
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Colombo blandas gammalt och nytt 

   

 

Incheckning hotell – lite specialarrangemang 

   

Du får rummet direkt vid ankomsten och slipper sitta och vänta i lobbyn !  

SJÄLVKLART när du åker med Flygmäklarna 

 Notera att Vi har betalt hotellet så du kan checka in direkt vi ankommer Colombo                  

(vid 0800-tiden)                                                                                                                                           

Du disponerar rummet/dagen tills vi alla träffas för mingel  och middag vid solnedgången. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5mvTJx7rdAhUjtosKHfzXD_UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.srilankafoundation.org/pac-classes/&psig=AOvVaw0ViPjCYjYhUOWEBAx_p9mx&ust=1537016698097130
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxx5zkyLrdAhXuoYsKHWQXAkYQjRx6BAgBEAU&url=https://fwtmagazine.com/5-world-best-heritage-hotels&psig=AOvVaw3VVGB8Fda7aLn1JcLR_2Ls&ust=1537017012692114


 

Jörgen Tjörnvall VD                                                                                                                                                        

      

 

 

 

OBS ! MJUK START, 

Det är viktigt att vi acklimatiserar oss på ett fullservice hotell och 

kan börja våra resa utvilade, komma ikapp oss själva. Vila efter 

flygturen. Blandar sightseeing & god mat.                                                             

Jag var här första gången redan 1983 och har arbetat med 

grupper, konferenser, mässor, lärt mig vikten av att komma in i 

rätt rytm och inte stressa.  



OM HOTELLET 

Sydasiens ledande Grande Dame (med lite ålderskrämpor) är Galle Face Hotel.      

Hotellet är en vittnesbörd om både Sri Lankas koloniala förflutna och dess nuvarande oberoende.  

Hotellet byggdes ursprungligen av fyra brittiska företagare 1864. Omedvetna att hotellet under sena   

1800-talet skulle bli känt som det bästa hotellet öster om Suez.  Namnet härrör från gräsmattan  

framför hotellet känd som Galle Face Green                                                                                                         

Fastigheten har varit i stort sett oförändrad fram till  

idag, men med många omfattande restaureringar. ”Damen” är över 150 år gammal så förvänta Dig  

inte senaste lyx, här är det bara charm. 

 

   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauranger Galle Face Hotel har tre restauranger, två barer och en pub. De är Seaspray skaldjur  

restaurang, 1864 restaurang och vinkällare, en buffétrestaurang som kallas Verandah, Travellers  

'Bar, Pool Bar, och en engelsk pub som heter "In. On the Green".  

 Den öppna verandan är platsen för bl.a. eftermiddagste/frukost. 

Museum Hotellet har ett museum och konstgalleri i sin Regency Wing, som huserar den första  

bilen som Prince Phillip, Duke of Edinburgh ägde och flera minnesmärken från hotellets historia. 

Pool Hotellet har en liten pool med havsvatten, som ligger mycket nära Indiska oceanen. 

Schackbräde Det finns ett svartvitt torg som kallas schackbrädet, nära Sea Spray Restaurant.  

Detta används ofta av gästerna för att titta på kvällssolnedgången samt av Flygmäklarna som  

mingelplats. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ta en drink med oss 

Förutom Flygmäklarnas gäster har hotellet även släppt in: 

 Mahatma Gandhi; Den första mannen i rymden, Yuri Gagarin; John D. Rockefeller; tidigare 

brittiska premiärminister Edward Heath; Prins Phillip hertig av Edinburgh; Indiens första 

premiärminister Jawahar Lal Nehru, även Indira Gandhi, Prins Sadruddhin Aga Khan;  Hirohito av 

Japan; Roger Moore ; Carrie Fisher; Richard Nixon , Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten i 

Burma ; Noël Coward ,  Josip Broz Tito , President Jugoslavien 

Det sägs att Che Guevara bott här ”inkognito”    

År 2018 kom hans kungliga höghet Prince 

Edward med sällskap till Sri Lanka och 

stannade på Galle Face hotell under det fem 

dagars officiellt besöket. 

                                                                 

I baren (Travellers Bar) kan Du 

beställa Harrison Fords, Elisabeth 

Taylor, Ursula Andress m.fl. 

favoritdrinkar    

Se drinklistan ovan. 



 

 

Mingel + middag på verandan  

  

 

1900-tals bild av hotellet 



Utsikt från hotellet 

De tidigaste mänskliga kvarlevorna finns på ön Sri Lanka dateras till ca 35 000 år sedan 

(Balangoda man). 

 
 

 

Den proto-historiska perioden börjar ungefär på 3: e århundradet, baserad på krönikor som 

Mahavamsa, Dipavamsa, och Chulavamsa.  Dokumentation om de tidigaste bosättningarna på 

ön finns i dessa krönikor. Dessa krönikor täcker perioden sedan etableringen av Konungariket 

Tambapanni i 6: e århundradet f.Kr. Den första av Sri Lankas härskare i Anuradhapura riket, 
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Pandukabhaya, under 4: e århundradet f.Kr.   Buddhismen introducerades på 3: e århundradet 

f. Kr av Arhath Mahinda (son till den indiska kejsaren Ashoka). Den första tamilska härskaren i 

Anuradhapura riket, Ellalan,( en inkräktare), verksam under 100-talet f.Kr.  

 

Ön var uppdelad i många riken under de följande århundradena, periodvis (mellan CE 993 – 

1077) . Sri Lanka styrdes av 181 monarker från Anuradhapura till Kandy perioder.  Från 1500-

talet kontrollerades även vissa kustområden i landet av portugiser, holländare och britterna. 

Mellan 1597 och 1658, var en verklig del av ön under portugiserna. Portugiserna förlorade  

makten på Ceylon pga.  nederländska deltagandet i 80-års kriget. Efter Kandyan-krigen 

förenades ön under brittiskt styre år 1815. beväpnade uppror mot britterna ägde rum i 1818 

UVA Rebellion och 1848 Matale upproret. Självständigheten beviljades slutligen i 1948 men 

landet förblev ett herravälde under det brittiska imperiet fram till 1972. 

 

1972 antog Sri Lanka status som republik. En konstitution introducerades i 1978 som gjorde 

den exekutiva presidenten till statschef. Inbördeskriget i Sri Lanka inleddes 1983, bland annat 

ett väpnat ungdoms uppror i 1987 – 1989, med resultat i det 25-åriga inbördeskriget som 

slutade i 2009.  
  

DAG 3   17/3                            COLOMBO SIGHTSEEING 

  

    

Frukost för ”alla” 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=sv&a=f.kr


 

                
Vi har minibussar och 6 guider. Åka runt med stor buss fungerar inte i en så trafikerad 
stad som Colombo. En självklarhet för oss  
Givetvis är det dyrare med minibussar och 6 guider, men bekvämare 

 

 

   

Här bor vi 



  

     

 

 

       

Vi äter lunch på  Guvenörens  Restaurang Mount Lavina byggt 1806. Läs nedan och förstå vad som 

hände här för  200 år sedan (förbjuden kärlek): 
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1805 utnämndes Sir Thomas Maitland som den andra guvernören i British Ceylon . Han hade förvärvat 

land på "Galkissa" ( Mount Lavinia ) och bestämde sig 1806 för att bygga en privat bostad där. 

Legenden säger att vid en  fest som han höll vid sin ankomst till ön såg han Lovina Aponsuwa, en lokal 

mestizodansare , vars far var chef för dans truppen. Maitland blev kär i Aponsuwa, (som föddes av   

portugisiska och singalesiska föräldrar). Under byggandet av sin bostad  byggde guvernören  en hemlig 

tunnel mellan Aponsuwas hus som låg i närheten, med ena änden inuti hennes hus och den andra inuti 

sin vinkällare, så att de älskande kunde träffas i hemlighet. 

Sir Thomas Maitland återkallades från Ceylon 1811 och utsågs till guvernören på Malta , där han dog 

som ungkarl – så kan det gå 

 
Mount Lavina Hotell bild fr 1930-talet  - här äter just DU lunch. 

                    
Guvernören med älskarinnan                                         Hemliga gången mellan husen 

         

Tåg tillbaka till Colombo 
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Stationen sidan om vårt hotell – vi är tillbaka här på eftermiddagen. 

             
Mingel på terrassen innan vi åker ut på intressant restaurang (ca 15 min resa) Restaurangen är 

mer berömd som institution än som restaurang – vart är vi på väg ? 

Colombo historia – läs på ! 

Colombo, uttalas [koɻumbu]) är den kommersiella huvudstaden och största staden i Sri Lanka. 

Enligt senaste folkräkning har Colombos storstadsområde en befolkning på 5,6 miljoner, och 

752.993 personer (vi har räknat) inne i egentliga staden. Det är öns finansiella centrum och ett 

populärt turistmål. Colombo ligger på västkusten av ön och gränsar till Greater Colombo 

området som omfattar Sri Jayawardenepura kotte, den lagstiftande huvudstaden i Sri Lanka och 

Dehiwala-Mount Lavinia. Colombo kallas ofta huvudstaden eftersom Sri Jayawardenepura kotte 

ligger inom tätorten, och en förort till Colombo.  Det är också den administrativa huvudstaden i 

västra provinsen och distriktshuvudstaden i distriktet Colombo. Colombo är en livlig plats med 

en blandning av modernt liv , koloniala byggnader och ruiner. det var den lagstiftande 

huvudstaden i Sri Lanka fram till 1982. 

file:///C:/Users/Flygmäklarna/Desktop/SK%20sep/2015-2016/2019/SRI%20LANKA/AGENT/.%20https:/en.wikipedia.org/wiki/Colombo
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På grund av dess stora hamn och dess strategiska läge längs öst-västliga sjö handelsrutter, var 

Colombo känd för gamla köpmän redan för 2 000 år sedan. Den gjordes till öns huvudstad när 

Sri Lanka avträddes till det brittiska imperiet 1815, och dess status som huvudstad bibehölls när 

nationen blev självständig 1948. År 1978, när administrativa funktioner flyttades till Sri 

Jayawardenepura kotte, utsågs Colombo till Sri Lankas kommersiella huvudstad. 

Liksom många städer, är Colombos tätort långt bortom gränserna för en enda lokal myndighet, 

som omfattar andra kommunala och urbana råd som Sri Jayawardenepura kotte 

kommunfullmäktige, Dehiwala Mount Lavinia kommunfullmäktige, Kolonnawa Stadsfullmäktige, 

Kaduwela kommunfullmäktige och Kotikawatte Mulleriyawa Pradeshiya Sabha. Den största 

staden är hem för en majoritet av Sri Lankas företag, restauranger och nöjesställen. de 

berömda landmärkena i Colombo inkluderar Galle Face Green, Viharamahadevi Park, Beira 

Lake, Colombo Race Course, Planetarium, University of Colombo, Mount Lavinia Beach, Nelum 

Pokuna Theatre, Colombo Lotus Tower och nationalmuseet. 

 

DAG 4    18/3                   COLOMBO TILL ANURADHAPURA 

08.00: Frukost 

09.30: Avresa med buss ca 5 timmar till Anuradhapura via Puttalam med lunch på vägen 

 

 
 

                                     
Lunch stopp i Puttalam ”liten” stad med ”bara” 760,778 invånare (vi har räknat) – 13 mil norr om 

Colombo 



 

Efter lunch kör vidare mot vårt hotell, det är 68 km dit och tar 1-2 timmar att köra 

 
Från lunchstället till vårt hotell. Vi kör fr Puttalam till Palm Garden Village Hotel och checkar-in 

 
Palm Garden Village Hotel 
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 Middag på hotellet 

DAG 5       19/3              SAFARI I WILPATTU NATIONAL PARK 

05.15: Innan gryningen åker vi från hotellet till Nationalparken. Safari där varje jeep har förare     

           plus en spårare 

  
 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipmNSXpJrfAhUIw4sKHZcMAdIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.reddottours.com/138/wilpattu-national-park-activity-profile.htm&psig=AOvVaw29DkDqRuliVnW5asq3FE1e&ust=1544703773312563


  
På morgonen skall vi från hotellet till Wilpattu Nationalpark (den väg som tar 35 minuter…….) 

 

Den unika inslag i detta Reservat är existensen av ”Wille” (Natural Lakes)-naturliga, sand-kantade 

avrinningsområden eller depressioner som fylls med regnvatten. Beläget vid nordvästra kustens lågland 

,räknas som torr zon. Reservatet ligger 30 km väst Anuradhapura (ca 180 km norr om Colombo). 

Reservatet är 1 317 kvadratkilometer (131, 693 hektar) och sträcker sig från 0 till 152 meter över havet. 

Nästan 60 sjöar (Willu) finns spridda över hela Wilpattu.  Wilpattu är den största och en av de äldsta 

nationalparkerna i Sri Lanka.                                                                                    

Wilpattu är bland de främsta nationalparker berömd för sina Leoparder (Panthera pardus kotiya). En 

inventering genomfördes i Wilpattu från juli till oktober 2015 av Wildlife Conservation Trust. Ett urval av 49 

enskilda leoparder noterades i det undersökta området. 

Från december 1988 till 16 mars 2003, var parken stängd på grund av säkerhetsproblem (Tamilerna 

anföll och döde park vakterna under inbördeskriget) parken återöppnades för besökare 15 år senare. 

Besökarnas tillgång är för närvarande begränsad till cirka 25% av parken, varav resten är tät skog eller 

Scrub.  
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Efter avslutad safari tillbaka till hotellet för dusch & avkoppling. Utcheckning.Avfärd. 

Nästa upplevelse blir Anuradhapura och dess arkeologiska omgivning med Sri Maha Bodha 

som är det äldsta trädet i världen, (planterat av människor ).                                                                    

Det planterades 288 f.Kr. och är idag alltså 2305 år gammalt. 
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Vi fortsätter sedan färden till vårt hotell Heritance Kandalama med vacker design och gömt i 

djungeln, (ca 90 minuters resa ). 

 
 

Kandalama – vårt hotell 
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Om vårt hotell . Var – Varför – Hur ? 

 



Kandalama Hotel *****, designat av Geoffrey Bawa, byggdes mellan 1992 och 1995 i utkanten av Dambulla, 

Sri Lanka. Hotellet beställdes av Aitken Spence Hotel Group för turister (inhemska o utländska) vilka besöker 

den närbelägna staden Sigiriya, ett Sinhalese kungligt komplex som byggdes i femte århundradet e.Kr. runt 

och ovanpå den massiva Sigiriya-viken. De berömda ruinerna i Sigiriya är harmoniska för sina omgivningar, 

eftersom arkitektur, jordarbeten och fresker är slående och smälter väl in i den pittoreska topografin. 

 

Även om beställaren ursprungligen hade för avsikt att bygga hotellet intill Sigiriya klippan, insisterade Bawa 

på att hotellet istället skulle placeras elva kilometer sydost om den historiska staden och 

bergsformationen. Avståndet skyddar både kulturområdet och den pittoreska utsikten över Kandalama-

sjön/reservoaren, som faktsikt är känd som "Kandalama-dammen". Den diskreta designen avr Kandalama 

Hotel är stilistisk en avvikelse från tidigare Bawa-projekt, men projektet har känsla för sammanhang som 

konsekvent karaktäriserar Bawas arbete. Dess effekt på besökaren är en parallell med Sigiriya klippan, som ett 

nyanserat "tredje rymden" 

 

Kandalama Hotel ligger en nio kilometer lång körning öster om den lilla staden Dambulla.   Hotellet ligger vid 

slutet av en 2,7 kilometer lång skumpig privat  grusväg. En märklig lobby under klippor där gästerna går in i 

hotellet under dessa stora snedställda klippor som vinklar ner mot ingången till en komprimerad, sluten 

gångväg. Besökaren vandrar genom den begränsade tunnelliknande passagen, komplett med en mur kantad av 

stenar och upptäcker plötsligt panorama utsikten norrut över Kandalama-dammen. Bawa koreograferade denna 

ankomstprocess för att förlänga och dramatisera tröskeln mellan den avskärmade ingången och den 

spektakulära utsikten. Lite annorlunda jämfört med incheckning på charterhotellet ..  

                                        

Klippor i receptionen ”naturligt”inslag 

Man skulle kunna beskriva allt avseende hotellet med 3 st ord:  

1) avskalat 

2) minimalistiskt 

3) okommersiellt 

Lägg märke till att det ofta är mycket tyst överallt…  

 

Med Flygmäklarna får du även en hel del kultur info – vi upplever Geoffery Bawa   



 
Geoffery Bawa världsberömd arkitekt – har ritat 3 av de hotell vi bor på (Kandlama, Jetwing Lighthouse 

och Ahungalla Hotel) (med Flygmäklarna får du mycket kultur på köpet). 

  
Geoffrey Bawa har även ritat Parlamentet i Colombo (där skall vi inte bo) 

 

 
 

Geoffrey Bawa, född 1919, död 2003, är den mest kända arkitekten från Sri Lanka och var en av de mest 

inflytelserika arkitekterna i sydost Asien under senare delen av 1900-talet. Han var en av de drivande 

krafterna bakom vad som idag internationellt benämns som tropisk modernism. Trots hans sena inträde 

i arkitektur, utforskade han modernismen och dess kulturella implikationer och skapade en unik, 

igenkännlig utformning av design som hade en varaktig inverkan kort sagt: han försökte få natur och 

byggnad att ”flyta” ihop. 

Bawa var förtjust i modernistisk teori, en av de ursprungliga förespråkarna av tropisk modernism, en 

designrörelse där känslighet för lokalt sammanhang kombineras med modernismens formgivande 

principer.  



 

Bawa arkitektur ledde till bildandet av en ny arkitektonisk identitet och estetik för många tropiska 

miljöer, och gav honom erkännanden och utmärkelser, inklusive ordförandens hederspris/Aga Kahn 

Special Chairman Award for Architecture (2001) och titeln Deshamanya av regeringen i Sri Lanka , ett  

erkännande av hans bidrag till sitt land (han har utformat byggnader i totalt 9 länder) 

 

 

    
 

 
 

   
Mingel på unik plats i hotellet därefter middag 

Övernattning Kandalama 
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DAG 6     20/3     DAMBULLA CAVE  & MINNERIYA N.P. 

  
       Efter frukost lämnar vi hotellet för sightseeing 

 

09.30: Avfärd till Dambulla Cave Temple 
            

 

Dambulla är det största och bäst bevarade grott tempelkomplexet i Sri Lanka.  

Rock Towers 160 meter upp över de omgivande slätterna. Det finns mer än 80 dokumenterade 

grottor i närområdet. 

 Stora attraktioner är spridda över fem grottor, som alla innehåller statyer och målningar. Dessa 

målningar och statyer är relaterade till Gautama Buddha och hans liv. Det finns totalt 153 

Buddha statyer, tre statyer av Sri Lanka kungar och fyra statyer av gudar och gudinnor. Den 

senare inkluderar Vishnu och Ganesha. Väggmålningarna täcker en yta på 2100 kvadratmeter 

Skildringar på väggarna i grottorna inkluderar frestelsen av demon Mara, och Buddhas första 

predikan. Förhistoriska Lankeser skall ha levt i dessa grott komplex före ankomsten av 

buddhismen i Sri Lanka .I området finns begravningsplatser med mänskliga skelett ca 2700 år 

gamla. 
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Vi bekantar oss även med en skola på landsbygden 



   

      

På vägen till Nationalparken Minneriya äter vi lunch på en restaurant i orten Habarana 

MINNERIYA - Nationalpark 
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Minneriya nationalpark är en nationalpark i provinsen North Central i Sri Lanka. Området utsågs till 

nationalpark den 12 augusti 1997, efter att ursprungligen ha förklarats som ett viltreservat i 1938.  

Anledningen till att deklarera området som skyddat är att skydda Minneriya dammen och djurlivet i det 

omgivande området. Dammen är av historisk betydelse,   

   

Efter en spännande utflykt är det dags att återvända till vårt hotell – lite avkoppling 

  

        

Middag och övernattning Heritance Kandalama 

DAG 7     21/3                SIGIRYA ROCK   

   

Tidig frukost 
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07.00: Avfärd till Sigiiya Rock Fortress via Kimbissa    

                         

 

                    

 



 

Sigiriya eller Sinhagiri (Lion Rock singalesiska:     , Tamil:        , uttalas See-GI-RI-yə) är en 

gammal klipp fästning ligger i norra Matale distriktet nära staden Dambulla i centrala provinsen, Sri 

Lanka. Namnet hänvisar till en plats av historisk och arkeologisk betydelse som domineras av en massiv 

kolonn av sten nästan 200 meter (660 ft) hög. Enligt den antika Sri Lankan Chronicle The Chulavamsa, 

valdes denna plats av kung Kasyapa (477 – 495 e.Kr.) för sin nya huvudstad. Han byggde sitt palats på 

toppen av denna klippa och dekorerade sidorna med färgglada fresker. På en liten platå ungefär 

halvvägs upp på sidan av denna klippa byggde han en inkörsport i form av ett enormt lejon. Namnet på 

denna plats härstammar från denna struktur =Sīhāgiri, lejon stenen. Huvudstaden och det kungliga 

palatset övergavs efter kungens död. Den användes som ett buddistiskt kloster fram till 1300-talet.                                                                                                                                                                                                        

Sigiriya är en UNESCO-listad världsarvsplats i dag. Det är ett av de bäst bevarade exemplen på forntida 

stadsplanering.  

Efter bestigningen av berget (de som inte vill upp på klippan utforskar byn nedanför) innan vi alla 

återvänder till hotellet för egen tid tills vi får en enklare Lankesisk matlagningsskurs 17.30 följt av 

middag 

   
Matlagningskurs 
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Övernattning Heritance Kandalama  

 

DAG 8    22/3                        KANDALAMA - KANDY 

Frukost 

     

09.30: Lämnar vi hotellet för färd till Kandy 

           Under färden besöker vi bl.a. reptillverkare och en kryddodling     

 

          
        ”Hemma hos” en familj somvisar vad man kan göra med kokosnötter (rep, tak, köksredskap m.m) 

 



        

        

                       Nu skall vi blir friskare… 

                                           Endast hos Doktor Flygmäklarna 

På Sri Lanka har man under många generationer lärt sig hur olika kryddor/örter kan användas till 

att förbättra hälsan. 

Det finns rådgivare som vet hur olika växter och kryddor påverkar just din kropp och själ. Jörgen 

känner en del av dessa medicinmän och kryddplantager. 

Vi sitter ner i mindre grupper och du talar om dina besvär och får rekommendationer om vilka och 

hur du skall anända natrumedel & örter m.m. 

 

 



           

 

Vi anländer och checkar in på  Earls Regency Hotel  i Kandy 

 

 

Mingel & middag 

Övernattning Earls Regency Hotel 
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DAG 9       23/3                    KANDY CITY TOUR 
Frukost 

 

                        
Frukost på hotellet 

09.30: Spännande sightseeing av Sri Lankas sista kungadöme 

 

    

Vi har minibussar och 6 guider. Åka runt med stor buss fungerar inte.                           
Trafiken i Kandy är massiv 
 

  



Stora bussar fungerar inte inne i Kandy 

           Kandy (singalesiska:       Mahanuwara, uttalas [mahanuʋərə]; Tamil:     ,  

           uttalas [ˈ kaɳɖi]) är en stor stad i Sri Lanka ligger i den centrala provinsen. Det var den sista  

          huvudstaden i den gamla kunga eran av Sri Lanka. Staden ligger mitt bland kullarna i  

          Kandy-platån, som korsar ett område med tropiska planteringar, främst te. Kandy är både en  

          administrativ och religiös stad  är också huvudstad i den centrala provinsen.  

          
                 En av de heligaste platserna i den buddhistiska världen – dit skall du 

 

         Kandy är hem för Temple of the Tooth Relic (Sri Dalada Maligawa), en av de heligaste 

Platserna för tillbedjan i den buddhistiska världen. Det förklarades som ett världsarv av 

UNESCO år 1988. Templet vårdar reliker av vad som anses vara Buddhas egentliga 

tänder. Efter att Buddha var kremerad togs hans fyra hörntänder från askan. Tänderna 

betraktas som buddhismens heligaste reliker 

         Det kommer buddistiska pilgrimer från hela världen till detta Tempel           
              

 



  

 

Dagens lunch – Dagens utsikt – endast med Flygmäklarna 
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   Efter lunchen tid för egna upptäckter 

 

 

 
Middag  



 

Övernattning Earls Regency Hotel 

 

 

DAG 10   24/3                   BOTANISKA TRÄDGÅRDEN &  

                                 ”HEMMA HOS ELEFANTER ”                               
Frukost 

08.30: Vi besöker Peradeniya Botaniska Trädgård rankad bland världens 10 ”bästa” 

Det finns 4 000 olika arter av växter på Peradeniya Gardens. Träd, höga som jättar, många av 

dem tropiska timmerträd. Höjdpunkter i samlingen inkluderar den gigantiska bambun , kan växa 

till 40 meters höjd med en 25-centimeter  stamdiameter. Och den kan växa   snabbt 30 

centimeter per dag ! 

Absolut sensationellt är det sekelgamla Giant Javan Fig Tree (nedan), dess tentakler som rötter 

spridda över det enorma området på ca 1 800 kvadratmeter. En massiv central stam under 

trädets stora kapell "paraply" 
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 Kanonkuleträdet                                                     

Kanonkuleträdet är också spännande, med sin kanonkule-liknande frukt hängande från 

stammen och stora öppna, vax rosa-vita blommor. Här finns även dubbla Coconut Palmen från 

Seychellerna dess frukter tar 5 år att mogna, en av 200 typer av palmer visas på Peradeniya. 

Trädgårdarna visar upp all Sri Lankas flora och representativa arter från hela den tropiska 

världen. Besökare så varierande som drottning Elizabeth II, marskalk Tito och Yuri Gugarin har 

planterat träd för att markera sina besök i trädgården. 

Efter besöket far vi vidare till Pinnawala Elephant Orphanage 

 

Pinnawala Elephant barnhem är ett barnhem, barnkammare och ”fångenskaps grogrund” för 

vilda asiatiska elefanter ligger i Pinnawala Village, ca 1.5-2 tim fr Kandy (beroende på 

trafikpropparna). Pinnawala har världens den hjord av elefanter i fångenskap världen..         

2011 fanns det 96 elefanter  40 hanar och 56 honor från 3 generationer. 

Barnhemmet grundades för att vårda och skydda de många föräldralösa vilda elefanter som 

hittades vandrande i och nära skogarna i Sri Lanka. ”Elefantbarnhemmet” grundades 1975 av 

Sri Lanka Department of Wildlife Conservation (DWC)
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Gå och bada 

    

 

Pinnawala Elephant Orphanage är ett ”barnhem” för vilda asiatiska elefanter. i Pinnawala-byn, 

13 km från Kandy .  
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Pinnawala har den största flocken av fångade elefanter i världen. År 2014 fanns 96 elefanter 

från 3 generationer. Innawala Elephant Orphanage grundades av Sri Lanka Department of 

Wildlife Conservation 1975 för att utfodra och tillhandahålla vård och fristad till föräldralösa baby 

elefanter som hittades i naturen.   

Alla inträdesavgifter används för att ta hand om elefanterna.  Besökare i parken kan se 

omvårdnad av elefanter och dagliga rutiner, som flaskmatning av elefantungar + utfodring av 

alla andra elefanter och badning i Ma Oya floden. Det är en mycket enkel verksamhet  

De flesta elefanterna i Pinnawala är vid god hälsa och när de når vuxen ålder kommer de att 

behållas inom anläggningen, eftersom de har blivit beroende av mat som levereras av 

människan. Några funktionshindrade elefanter ges extra omsorg                                                                 

Vi tillbringar ca 3 timmar med elefanterna innan återfärden till Kandy och vårt hotell 

 Middag på hotellet                                                                       

 

 

   
Middag -Övernattning Earls Regency Hotel 



DAG 11   25/3                   TÅG KANDY – NUWARA ELIYA 
Frukost 

  

Kandy till Nuwara Eliya med tåg, Sri Lanka 

Järnvägen till Nuwara Eliya stiger långsamt från de subtropiska krydd- och bananplantagerna till 

tall- och eukalyptusskogen  

Tåget tar dig på naturskön tur genom några av de vackraste höglandsområdena på Sri Lanka. 

Njut av de fantastiska sevärdheterna, av skrämmande berg, djupa och mörka skogar och 

magnifika vattenfall i de magiska landskapen i Hill Country 

 



  
Ankomst efter nästan 4 timmar – men inte dit vi skall….. 

   

Vi kommer fram till Nanu Oya station och härifrån är det 15 minuters buss till Nuwara 

Eliya där vi skall bo 3 nätter 

    



 

Läs nedan för att ”förstå” var vi är 

Nuwara Eliya ligger på en höjd av 1890 meter över havet och är den högsta staden i Sri Lanka 

ovan oss har vi den högsta toppen av ön, Pidurutalagala eller Mount Pedro (2555 meter). 

. Även om Nuwara Eliya hade varit bebodd under Kandys kungliga tid, var förekomsten av den 

spektakulära "Eliya ”dalen som ligger mitt i de skogbevuxna gröna bergen inte känd för 

koloniala brittiska tjänstemän fram till den oavsiktliga upptäcktes John Davy år 1819 

 Klimatet visade sig vara en dröm för de brittiska tjänstemännen (det var svalt här uppe på 1890 

meters höjd – air kondition var ännu inte uppfunnen) och de kallade staden för Little England, 

pga. omväxlande väder (svalt) och backigt landskap där de brittiska kolonialisterna kunde 

fördjupa sig i sina tidsfördriv som rävjakt, hjortjakt, elefantjakt, polo, golf, dricka gin tonic, prata 

strunt, spela biljard och cricket 

 

Men det tog ytterligare ett decennium för britterna att inse potentialen i staden som helhet.                                                      

Guvernör Edward Barnes omvandlade Nuwara Eliya till ett kommersiellt kaffeplantage center 

under 1830-talet. År 1847 introducerade den stora koloniala utforskaren Samuel Baker odlandet 

av engelska/europeiska grönsaker i Nuwara Eliya. Hittills är Nuwara Eliya den ledande 

producenten av europeiska grönsaker i Sri Lanka och distribuerar denna typ av grönsaker till 

resten av ön. 



 

Incheckning på Engelska Guvernörens tidigare bostad 

 

   

Vårt hotell med anor från 1838 

 

 



 

 

Efter kaffe odlingarna i Sri Lanka introducerades under 1870-talet teplantagerna av Sir James 

Taylor vilket resulterade i utvecklingen av Nuwara Eliya-distriktet som hjärtat av te odling i 

centrala Sri Lanka ( som då kallades Ceylon). Den första te plantagen på försöksstadiet 

grundades 1867 vid Loolecondera Estate, som ligger mellan Kandy och Nuwara Eliya 

                        
Många av byggnaderna i staden behåller funktioner från kolonialtiden. Nya hotell är ofta byggda och 

möblerade i kolonialstil. Besökare staden kan få en dos av nostalgi/svunna dagar genom att besöka 

landmärke byggnaderna. Många privata hem behåller sina gamla gräsmattor och trädgårdar i 

engelsk stil 



 

Mingel och middag på hotellet    

                          
mingel - 100 år tillbaka i tiden   

      

 

DAG 12    26/3                     SIGHTSEEING – NUWARA ELIYA   

Frukost på hotellet                              
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08.30:  Vi ger oss iväg uppdelade på ett antal minivans  

    Vi 
har   minibussar och guider. Åka runt med stor buss fungerar inte.  Det är inte ”our cup 
of tea” Du har din ”egen” guide och chaufför.  
 
½ dag sightseeing med lunch 
 

 

 



 

 

 Med en befolkning på drygt 700 000 bestående mestadels av ett tamilskt/ indianskt ursprung (många 

indier kom till Sri Lanka under början 1900-talet/särskilt 20-talet för att arbeta i plantager). 

Med över 70000 invånare utspridda behåller staden trots allt en förvirrad atmosfär av en liten by. En 

daglig grönsaksmarknad, ett apotek, ett postkontor och en konstgjord sjö ligger bland annat i dalen runt 

oss   

För närvarande är Nuwara Eliya kvar som naturen menade att den skulle vara. En genomsnittlig 

årstemperatur på 16 grader Celsius och hög höjd ger det perfekta subtropiska klimatet för att producera 

de flesta av världens te sorter och även fin kanel. Samtidigt känns det som sitt eget rike som det var när 

kungariket Kandy regerade. 

 Om du vill uppleva den engelska landsbygden är det lämpligt att besöka England. Om du vill uppleva 

den magiska surrealismen av ”Little England” är Nuwara Eliya rätta stället, här är det som en mytisk 

varelse tog en bit av England över ett hav  och placerade det på Sri Lankas höga berg. 

Hakgala botanical gardens 

 

Hakgala botaniska trädgård ligger några kilometer bort från vårt hotell och är känd för sin samling av 

rosor och ormbunkar. Ursprungligen var det en experimentell cinchona/kinin plantage.   



        

 

Trädgården grundades 1861, under George Henry Graham Thwaites som en experimentell odling av 

Cinchona (en växtart ursprungligen från Anderna som innehåller kinin och därigenom kunde man 

framställa malaria profylax, en kommersiell gröda och affärerna blomstrande.  1884 det omvandlas 

anläggningen till en trädgård. Sedan dess har många subtropiska och några tempererade växter 

planterats. Trädgården har ett svalt tempererat klimat på grund av höjden över havet.                                    

Den genomsnittliga årliga temperaturen varierar mellan 16 ° c . Från december till februari har det ett 

kallt (med kallt menas snitt temperatur på 16 grader) klimat, medan det varma klimatet kvarstår från 

april till augusti 
                                                                                                                                                                     

Seetha Amman Temple ligger ca 5 kilometer från Nuwara Eliya.  

Templet ligger i byn Seetha Eliya (även känd som Sita Eliya). Denna plats tros vara den plats 

 där Sita hölls i fångenskap av (den) kung Ravana, och där hon bad dagligen för Rama att komma och 

rädda henne i den hinduiska epos, Ramayana 
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Lunch 100 år tillbaka i tiden 

  

När jag startade att arbeta på Sri Lanka under 1980-talet kom jag i kontakt med en ”tidskapsel” / privat 

klubb fr. 1880-talet som hade miljö, rutiner och regler som inte ändrats på 100 år. Första besöket 

resulterade att min chaufför inte fick komma in genom stora ingången..Stället var som ett museum , 

herrarnas salonger och damernas salonger. Slips o kavaj obligatoriskt till middagen. ”Vanliga besökare” 

släpptes inte in. Alla menyer och övriga papper var handskrivna, allt registrerades i en enorm loggbok 

(typ Jultomtens)… under åren har jag velat ta hit våra gäster och efter många om och men får ni alla ett 

tillfälligt medlemskap på klubben. 
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En privat klubb byggd av britterna i slutet av 1880-talet som en exklusiv mötesplats för 

plantage ägare, det är fortfarande än idag en privat anläggning  

Lite har förändrats det gäller det antika biljardbordet i männens spelrum,, männens bar 

(Men only bar var man för en tid sedan var tvingad att döpa om till Mixed Bar) här finns  

damernas lounge före/efter maten. De panelklädda väggar med jakttroféer, läderfåtöljer, 

glödande brasor och antika badrum ger stället en föråldrad charm Att äta här är en 

integrerad del av upplevelsen, även om maten är sånt som mormor och morfar bjöd på 

förr i tiden (menyerna är cirka 50 år gamla). 

Några av de många regler som gäller livet på klubben:                                                               

Män är vid middagen skyldiga att bära kavaj och slips och ”riktiga” skor ( inga sandaler 

eller tennisskor tillåts)   

Damerna måste ha en längre klänning, kjol eller eleganta byxor till middagen som 

serveras av uniformerade & timida servitörer i vita handskar.            

Besökare som inte är medlemmar i klubben är inte välkomna.  

Barn under 5 år släpps inte in i huvudbyggnaden 

En person (han/hon) som inte är bosatt i Sri Lanka, som besöker Sri Lanka på 

turistvisum - är berättigad att bli insläppt som tillfällig medlem men endast på 

rekommendation. 

Användning av mobiltelefoner är inte tillåtet i Main Dining Room, Mixed Lounge, Lilly 

Restaurant, läsrum, barerna samt Monsoon Room och biljardrummet. Telefonerna skall 

alltid ha avstängd ringsignal. Telefonerna får användas endast i korridoren eller i 

telefonbåsen 

  



Chaufförer och barnflickor får ej uppehålla sig i rummen eller i allmänna utrymmen.                 

De tillhandahålls lämpligt boende/lokal. 

 

 

               Länge hade man olika ingångar.  

Männens ingång, damernas ingång, chaufförer och tjänstefolkets ingång osv.  

MEN (för inte så länge sedan) har man tvingats att ha en ingång för alla……….. 

   

   

Middag och övernattning The Grand Hotel 
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DAG 13    27/3               SLAPPEDAG – EGEN TID/PROGRAM 

                                ”Måsten”= Vila och lång frukost 

                                    
  

 
Kanske spela golf? Inse att detta är enkel miljö/klubb (måste bokas innan avresan från 

Sverige)  

 

 



     
 

Shopping  - Gå ned till ”centrums” myller ( 1 km) 

 

   
 

High Tea på hotellet eller annan te salong på stan 

 

 
Fika 



 
Lunch på egen hand 

   
 

Handla ”märkesvaror” i basarerna (typ Thailand) 

 
Posta ett vykort på Post Kontoret 



   
 

Vi samlas all innan middagen på kolonialt mingel i de djupa mörka hotell barerna 

 
Nuwara Eliya 

 

Engelsk trädgårdsodling fungerar mycket bra i Nuwara Eliya.  

Landskapet, är ett upplopp av naturliga nyanser, engelska träd, blommor och grönsaker. 

Kullarna är klädda med cypress, eukalyptus och tall. En mängd grönsaker odlas på backarna 

och i köks trädgårdar - potatis, morot, betor, kål, blomkål och purjolök. Många privata trädgårdar 

är fulla av dahlior, dragon, petunior, rosor och tusenskönor bland välskötta gräsmattor. 

Stadens ”frukt” är jordgubbe. Lokala tjejer plockar bären på morgonen från de oändliga raderna 

på de branta sluttningarna. Det skulle vara synd om Du inte smakar på färska bär.  På en fika 

paus måste Du testa pannkaka med jordgubbe, grädde och glass…rena hälsokuren. 

Te är livsnerven för Nuwara Eliya ta en kopp te, hotellet har särskild te servering och varför inte 

testa High Tea med massor av onyttigheter. 

Njut av den viktorianska charmen staden omger sig med.  Gamla engelska byggnader, 

postkontor, polisstation, allt-möjligt-affärer.                                                                                       

Cirka 200 hotell tillgodoser de olika budgetarna hos besökarna. 

April är säsongen när alla som är något på Sri Lanka flåsande ankommer hit till kullarna för att 

se och ses av de som spelar roll. Det singalesiska nyåret som infaller i april och lockar det 

största antalet besökare på hela året. 

     
Middag och övernattning The Grand Hotel 



DAG 14   28/3                           NUWARAELIYA- GALLE 

 Frukost    

  
 

08.30:  Avresa till Galle med lunch i samhället Kitulgala (där filmen "Bron över floden Kwai"  

             spelades in) 

 

                          
                                                               Vi åker från Nuwara Eliya till Galle 

 

        



 

            
 

        Kitulgala är en liten stad i västra Sri Lanka som får två monsuner varje år, och är en av de  

       blötaste (regn) platserna i landet. Ändå kommer solen fram under de första tre månaderna av året,   

       särskilt i februari, den torraste månaden 

 

.                  

The Academy Award (Oscars)-vinnande Bron över floden Kwai filmades på Kelani River nära 

Kitulgala, även om ingenting återstår numera förutom fundamenten av bron (och, förmodligen de   

tåg /bilar som störtade i floden i en scen). Kitulgala är också en bas för forsränning, som startar ett 

par kilometer uppströms och även populär som en plats för äventyrs baserade träningsprogram 

https://www.youtube.com/watch?v=uW-DahcNQv8 
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Framme i GALLE på vårt hotell !- Vila med utsikt över det skimrande blå vattnet i Indiska oceanen,  

Jetwing Lighthouse Hotel välkomnar dig till provinshuvudstaden Galle på södra 

kanten av Sri Lanka. Hotellet ligger i det pittoreska havslandskapet i utkanten av 

kuststaden Galle, Lankesisk gästfrihet har distinkt anslag i den hotell atmosfär som 

skapats av Geoffrey Bawa (arkitekten ni vet),  

Galle är känt för Galle Fort, den befästa gamla staden/fortet grundades av portugisiska 

kolonister på 1500-talet. Stone Sea Walls som det ibland kallas, utvidgades av de 

nederländska ockupanterna .Fortet är, inringat av bilfria (ibland) gator med arkitektur 



som återspeglar portugisiska, nederländska och brittiska styret. Noterbara byggnader är bl.a. 

1700-tals kyrkan (holländsk) och Galle Lighthouse som står på fortet sydöstra spets. 

 

Middag och övernattning The Jetwing Light House Hotel 

Tsunamin 2004 

En lång sträcka av Sri Lankas kust förstördes av Tsunamins vågor. Mer än 35 000 dog 

och svindlande 2,5 miljoner människor fick lämna sina hem. Vågorna slog in med stor 

kraft och svepte in i landet så långt som 5 kilometer. 7-9 meter höga vågor förstörde 

kustnära byar, sopade bort människor, bilar och till och med ett tåg med 1500 

passagerare(alla dog). Det var den värsta mänskliga katastrofen i Sri Lankas historia. 

En av de värst drabbade områdena var staden Galle, provins huvudstaden. Vattnet kom 

från två sidor till staden söndagen den 26 december, vilket inte gav de människor som 

levde sitt normala liv inte en chans att undkomma.   

 

DAG 15  29/3                                 GALLE SIGHTSEEING 

Frukost 

 



09:00: Vi utforskar stadens omgivning inklusive Galle Fort

           
Vi har minibussar och 6 guider. Åka runt med stor buss fungerar inte för 

Flygmäklarna….   

  
      

    

   



 Galle Fort 

 
I viken i Galle på den sydvästra kusten av Sri Lanka, byggdes fortet 1588 av portugiserna, sedan tog 

holländarna över och genomförde omfattande befästningsarbeten under 1600-talet (från 1649 och 

framåt). Det är ett historisk, arkeologisk och arkitektonisk kulturarvs monument. Även efter mer än 423 

år upprätthåller fortet sitt polerade utseende. 

Fortet har en färgstark historia, och har idag en multietnisk och mångreligiös befolkning.                                       

Sri Lankas regering och många holländare som fortfarande äger byggnader inne i fortet ser till att miljön 

bibehålls OCH underhålls Fortets unika värde har fastslagits av UNESCO och platsen är inskriven som ett 

kulturarv på UNESCO världsarvs lista enligt kriterier IV, för sin historia av ”en urban ”stadsmiljö” som 

illustrerar samspelet mellan Europeisk arkitektur och Sydasiatiska traditioner från 1500-till 1800-talen.  

Galle Fort, även känd som det nederländska fortet och stod emot tsunamin 2004  .Vi fortsätter vår tur 

runt olika marknader i Galle, fisk- frukt- grönsaksmarknader 

 

 



   

Efter vår sightseeing tillbaka till hotellet för dusch & avkoppling - sedan egen tid fram till kvällens 

middag på restaurang inne i fortet 

 

 

Övernattning Jetwing Light House Hotel 

 



DAG 16    30/3                   TÅGRESA GALLE - AHUNGALLA 

Frukost 

                                   
Idag skall vi ha lite ”extra sightseeing” i och runt Galle innan vi kommer till vårt nästa hotell 

11.00: Med tuk-tuk från hotellet till Galle Railway Station och vidare med tåg till Ahungalle 

                                                                                   

                                           Lugnt och fint - vi har gott om tuk-tuks             

        



          

Tåg Galle till vårt hotell i Ahungalla (43 kilometer)                               

                                
Vi kunde åkt så här 

               
Men så här åker vi 



 

    

Ankomst Balapitiya Train Station och transfer till Heritance Ahungalla Resort för check-in 

 

         
 

    Vårt hotell ritat av världsberömda arkitekten (som ni känner till)    Geoffrey Bawa läs mer 

 

Lata dagar väntar på Hotel Heritance Ahungalla, där tiden kommer att tyckas glida in i 

oändlighet … . 

    Geoffery Bawa    

https://www.heritancehotels.com/ahungalla/
http://www.geoffreybawa.com/
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Framme vid kusten 

                  

         Avskedsmiddag och förväl till de som reser hem nästa dag   

       Övernattning Heritance Ahungalla 
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DAG 17     31/3              HEMRESA 1/2 & FÖRLÄNGNING 18-19-20 

                   “egna slappedagar” med någon aktivitet genom Flygmäklarna 
Frukost 

 

Egen tid resten av dagen, stranden, swimmingpool, spa, m.m.   

 

 
         STRANDEN   POOLEN   SPA 

 

   
Slappedagar 
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De som reser hem får transport till flyget 21.00 för avresa med EK 349 02.55 

Övriga resenärer fortsätter sin egen planering för kommande 3 nätter dag 18-19-20 

 

UTFÄRDER bl.a. 
 

 
 

 

      

   
 

 

                                                                                     

 
 

Victor Hasselblad Sea Turtle Research & Conservation 

Center                                                                                                

Victor Hasselblad, den världsberömda tillverkaren av 

kameror, grundade det första sköldpaddshuset på ön 1978. 

Under åren har centrumet släppt nästan fyra miljoner 

sköldpaddor i havet. Det har också gradvis stoppat olagligt 

fiske och sparat korallrev från ytterligare förödelse. Centret 

arbetar med hjälp från lokalbefolkningen,( som samlar 

äggen på natten) och donationer. 

 

”Hemma hos” Flygmäklarna kulturella besök och ”kultur utbildning” – visste Du 

att: 

Arkitektens Geoffery Bawa som ritat hotellet vi bor på hade en bror Bavis Bawa 

 som blev en mycket känd landskapsarkitekt och ledande kulturpersonlighet 

efter sin tjänstgöring i armen.  

Först arme och sedan trädgård av någon underlig anledning 

Bavis Bawa –  av två bröder hade Bavis Bawa den konstnärlig ådran  

Föräldrarna hade en 2 hektar plantage/gummifabrik som kallades Kort Estate.                                     

1929 började Bavis anlägga en trädgård och utvecklade trädgården medan han 

tjänstgjorde i armén. År 1949 ärvde han gården,   

 Efter att han hade gått i pension från armén, byggde han om föräldrahemmet 

till sitt hem och utvidgade trädgårdarna. När populariteten hos Kort Gardens 

växte fick han en mängd uppdrag att anlägga trädgårdar  

för ambassader, offentliga byggnader och privata hus i Colombo. 



Bavis erbjöd dessutom fristad till ett antal Sri Lanka konstnärer inklusive Laki Senanayake, Ena de Silva, 

dansarna Chitrasena och Vajira och designer Barbara Sansoni. Han var också värd för ett antal 

internationella besökare, bland annat Laurence Olivier, Vivien Leigh, Hertig av Windsor, Agatha 

Christie och australiensisk konstnären Donald Friend (som ursprungligen planerade att stanna en 

vecka men blev kvar i sex år). Bawa anställde 15 trädgårdsmästare för att hjälpa till att skapa och 

underhålla sina trädgårdar. Han introducerade också konst och skulptur. Bawa fortsatte att utveckla 

fastigheten till sin död den 18 september 1992 i ålder av 89. Han testamenterade sin egendom till sina 

arbetare och Kort Gardens blev ett minnesmonument. Intressant att besöka ca en timmes körning från 

vårt hotell 

  

DAG 20  3/4          HEMRESA  FÖR ER SOM VALT FÖRLÄNGNING 

Frukost 

Du har hela denna dag för bad, vila och upplevelser   

Vi kör till flygplatsen på kvällen                                                                                                                                          

Transport till flyget 21.00 för avresa med EK 649 03.15 

 

Sista kvällen på Ahungalla 

       



 

 

Buss till flygplatsen 21.00 

 
Välkommen om bord 



Spänn fast säkerhetsbältena – nu flyger vi ”hem” rika på upplevelser

 

Kom ihåg när Du reser med Flygmäklarna:  

                                                                                                                           
Med Flygmäklarna ingår allt i programmet i priset – om du inte själv bokar något extra 

på plats        

”ALLT” på plats i Sri Lanka ingår i resan. Du skall ej betala till för sightseeing etc.                                        

Vissa ”slappedagar” får du kanske ordna golf, lunch/middag på egen hand.                                                     

Annars har vi 98 % av alla måltider in. Måltidsdrycker ingår inte. 

                 
Helpension givetvis – God mat så klart…. 

På slutet av resan när vi bor vid kusten har vi en middag och en lunch inkluderat då många själva vill 

”mysa” och inte äta så mycket i värmen under de dagar vi är vid beachen 



DAG 21    4/4      HEMKOMST FÖR ER SOM VALT FÖRLÄNGNING 

                
13.10: Landar resenärer till Arlanda 

13.15: Landar resenärer till Kastrup                                                                                                          

14.45: Lyfter resenärer från Arlanda till Landvetter och landar runt 15.45 * 

 

  LANDVETTER     
 SK 152 15 MAR LANDVETTER – ARLANDA    1050-1150   

 EK 158 15 MAR ARLANDA - DUBAI                   1505-0030 + 1   

 EK 650 16 MAR DUBAI - COLOMBO                  0235-0825   

 EK 649 04 APR COLOMBO - DUBAI                   0315-0600   

 EK 157 04 APR DUBAI - ARLANDA                    0840-1310   

 SK 161 04 APR ARLANDA - LANDVETTER     1445-1545  

      

            ARLANDA    
 EK 158 15 MAR ARLANDA - DUBAI                  1505-0030 + 1   

 EK 650 16 MAR DUBAI - COLOMBO                 0235-0825   

 EK 649 04 APR COLOMBO - DUBAI                  0315-0600   

 EK 157 04 APR DUBAI - ARLANDA                   0840-1310  

       

          KASTRUP  
 EK 152 15 MAR KASTRUP - DUBAI                  1420-2345   

 EK 650 16 MAR DUBAI - COLOMBO                0235-0825   

 EK 649 04 APR COLOMBO - DUBAI                 0315-0600   

 EK 151 04 APR DUBAI - KASTRUP                   0820-1315  

   

   


