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  Rondreis Comfortabel Sri Lanka – 16 dagen – reiscode SR.02 
 

     
 
 

Startdatum : iedere dag van het jaar mogelijk  

Beste reistijd : tussen 1 december en 1 mei 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een heerlijke rondreis voor iedereen die zin heeft aan een comfortabele en tot in de puntjes 

verzorgde vakantie door Sri Lanka! Je reist met privévervoer en verblijft in goede hotels. Het 

reistempo is relaxed. Je hoeft je zelf nergens druk om te maken want alles wordt voor je 

geregeld! Geniet van de koloniale bezienswaardigheden, historische steden, theeplantages, 

steltvissers en schitterende natuurparken met vólop wildlife van Sri Lanka! Je sluit je reis af 

aan de zuidkust met mooie stranden, wuivende palmen en een azuurblauwe zee. 

 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt 

 

Dag 1: Aankomst Colombo en doorreis naar Negombo 

  

Reistijd: ca. 0,5 uur 

 

Je wordt opgehaald van het vliegveld van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Je 

Engelssprekende chauffeur staat voor je klaar bij de uitgang van het vliegveld. Hij heeft je 

naam op een bordje staan zodat je hem eenvoudig herkent. Je wordt per privé-auto naar 

Negombo gebracht: een fijne plek om bij te komen van de vliegreis én alvast te genieten van 

tropisch Sri Lanka. Start je vakantie met een frisse duik in het zwembad van je hotel of maak 

alvast een mooie strandwandeling. 

 

Dag 2: Negombo (O) 

 

Vandaag kun je op eigen gelegenheid genieten van Negombo. Je chauffeur is beschikbaar, 

eventuele entree niet inbegrepen: 

 

• Breng een bezoek aan de kleurrijke vismarkt. Het is hier ’s ochtends een drukte van 

jewelste. 

 

• Maak een boottocht door het Muthurajawela-moeras en de mangrove-jungle voor de kust. 

Het Muthurajawela-moeras begint bij Negombo Langu. Het gebied is maar liefst 6000 

hectare groot. In het moeras en de mangrove-jungle vind je een grote diversiteit aan 

planten en dieren. Je ziet hier onder andere veel vissen, vogels en krokodillen. Ook leven 

hier Indische brilcobra’s, tijgerpythons, de vissende kat en sterschilpadden. De beste tijden 

om het gebied te bezoeken zijn vroeg in de ochtend of laat in de middag. Je hebt dan de 

meeste kans om exotische vogels en dieren te spotten. 

 

• Van 1644 tot 1796 was Negombo in Nederlandse handen en daar zijn nog overal sporen van 

te zien. Het is bijvb. leuk om een boottocht te maken door de oude Hollandse kanalen. 

 

Dag 3: Negombo naar Anuradhapura (O) 

 

Reistijd: ca. 3  uren 
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Je chauffeur brengt je naar de oude koningsstad Anuradhapura. Het was de eerste hoofdstad 

van Sri Lanka. Meer dan twaalf eeuwen was Anuradhapura het centrum van de macht, cultuur 

en religie. Je kunt hier dan ook vele overblijfselen van paleizen en tempels bewonderen. 

 

Dag 4: Anuradhapura (O) 

 

Overleg met je chauffeur wat je wilt ondernemen in Anuradhapura e.o. Je chauffeur is 

beschikbaar, eventuele entree niet inbegrepen: 

 

Breng bijvb. een bezoek aan het gebied rond de Abhayagiri monastery. Ook de Ruwanweli 

Maha Saya, Isurumuniya rock temple, King Mahasen’s Palace met de mooiste maansteen van 

het land en de Sri Maha Bodhi mag je niet overslaan. De Ruwanweli Maha Saya is een enorme 

stupa van 100 meter hoog en dateert uit de tweede eeuw voor Chr. De Sri Maha Bodhi, ook 

wel Bo Tree genoemd, is een meer dan 2000 jaar oude boom die werd gestekt uit de heilige 

banyan-boom in de Indiase plaats Bodh Gaya. Heilig omdat boeddhisten geloven dat onder 

deze boom Siddharta Gautama (Boeddha) tot verlichting kwam. 

 

Dag 5: Anuradhapura naar Nilaveli (O) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

 

Je chauffeur brengt je naar Nilaveli, ten noorden van Trincomalee. Je hotel ligt aan de mooie 

tropische oostkust van Sri Lanka. De riffen buiten de kust zorgen voor een natuurlijke barrière, 

waardoor je uitstekend kunt zwemmen, snorkelen en duiken in de zee. Nilaveli is eveneens 

een uitstekende uitvalsbasis om van de omgeving te genieten. 

 

Dag 6 en 7: Nilaveli (O) 

 

Een aantal tips om op eigen gelegenheid te ondernemen (vervoer bij de prijs inbegrepen, 

eventuele entree niet bij de prijs inbegrepen): 

 

• De heetwaterbronnen van Kanniya bestaan uit zeven verschillende bronnen, ieder met zijn 

eigen temperatuur. De bodem van de bronnen bestaat uit kwarts, waardoor het water 

helder en niet modderig is. Er wordt beweerd dat het water helende eigenschappen heeft 

tegen verschillende huidaandoeningen, artritis en reuma. Men gaat ervan uit dat de 

heetwaterbronnen uit de tijd van Koning Ravana zijn (ca. 5000 jaar geleden), waar ze 

onderdeel waren van een groot Boeddhistisch complex. Momenteel worden de 

heetwaterbronnen beheerd door de naastgelegen Hindoetempel Mari Amman Kovil. 

 

• Lover’s Leap is een klif vernoemd naar een ware gebeurtenis. Hier sprong een dochter van 

een Nederlandse officier naar haar dood. Ze was verloofd met een Nederlandse soldaat, 

echter hij verbrak de verloving. Vanaf de klif van Swami rots zag ze de boot met de soldaat 

terug naar Nederland vertrekken, waarna ze van de klif sprong. 

 

• Fort Frederick is het grootste Nederlandse fort van Sri Lanka. Het fort werd in 1623 

gebouwd door de Portugezen. In 1639 werd het fort veroverd door de Nederlanders. Zij 

hebben het fort compleet herbouwd. Op dit moment worden delen van het fort nog steeds 

gebruikt door de Srilankaanse Marine. Je kunt het fort echter goed bezichtigen. 

 

• Nilaveli beach: een heerlijke plek om te genieten van zon, strand en zee! 
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• Pigeon Island National Park: boek via je hotel een snorkel- of duiktocht op Pigeon Island. 

Het is één van de beste spots om te genieten van de onderwaterwereld van Sri Lanka. Je 

hebt een grote kans om hier schildpadden en rifhaaien tegen te komen. 

 

Dag 8: Nilaveli naar Habarana (O) 

 

Je wordt in ca. 3 uren naar je hotel in Habarana gebracht. Het comfortabele hotel waar je 

verblijft is een fijne uitvalsbasis voor bijzondere dagtrips.  

 

Een aantal tips: neem een duik in het zwembad van je hotel of laat je verwennen met een 

aangename spabehandeling, beklim Pidurangala Rock voor een geweldig uitzicht, bezoek het 

Ritigala Forest monastery of ga op safari naar één van de nabijgelegen National Parks. Vervoer 

per auto bij de prijs inbegrepen, eventuele entree of jeep niet inbegrepen. 

 

Dag 9: Habarana (O) 

 

Twee tips om vandaag te ondernemen (vervoer per auto inbegrepen, entree niet inbegrepen): 

 

• Beklim de Lions Rock. Je ziet de bijzonder gevormde Sigiriya-rots al van verre liggen. De 

rots was in de vroege middeleeuwen (ca 500 na chr) de schuilplaats van koning Kassapa. 

Hij had zijn vader vermoord en was bang voor wraak door zijn broer. De rots was een ideale 

plek voor de koning omdat hij vanaf de top de wijde omgeving in de gaten kon houden. 

Kassapa liet onder, langs en bovenop de berg tempels, siertuinen, waterbassins, platformen 

voor de opvoering van spelen en muziek, muurschilderingen en een groot paleis aanleggen. 

De rots wordt ook wel de leeuwenrots genoemd doordat de toegang naar de top van de 

berg via een enorme in de berg uitgehakte leeuwenkop liep. De treden liepen dwars door de 

vervaarlijke muil van de leeuw. De kop van de leeuw is helaas niet meer aanwezig, maar de 

grote uitgehouwen leeuwen-klauwen (die je nog steeds kunt bewonderen) geven een goede 

indicatie van hoe gigantisch de leeuwenkop in vroeger tijden moet zijn geweest. Vanaf de 

top van de berg heb je een subliem uitzicht over de jungle en de meren van Minneriya 

National Park. 
 

• Verken de Koningsstad Polonnaruwa per auto of op de fiets. Koning Vijayabashu was de 

eerste die Polonnaruwa in de middeleeuwen (omstreeks 1070 na chr) tot zijn hoofdstad 

maakte. Maar het was koning Parakramabahu (1410- 1467 na chr) die de stad maakte tot 

wat het nu is. In de oude stad vind je een schat aan oude tempels en beelden uit de 

oudheid. De Gal Vihira wordt gezien als het hoogtepunt van de Singalese beeldhouw-kunst. 

Het zijn vier beelden van Boeddha allemaal gehouwen uit één blok steen. De zeven meter 

hoge staande Boeddha wordt gezien als mooiste. Bezoek ook de Rankot Vihara, één van de 

grootste  stupa’s van Sri Lanka, met een hoogte van 55 meter. En natuurlijk ook de oude 

paleisruïnes en het fascinerende ‘quadrangle’. 

 

Dag 10: Habarana naar Kandy (O) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

 

Na het ontbijt ga je weer op pad. Je rijdt door een overweldigend groen en weelderig 

landschap, met uitgestrekte jungle, hoge bergketens in het oosten, mooie dorpen en levendige 

stadjes: Sri Lanka op haar best! 

 

Halverwege de reis breng je een bezoek aan de tempelgrotten van Dambulla. De geschiedenis 

van de Dambulla Caves dateert al van 2700 jaar geleden, gezien de prehistorische graven die 

hier gevonden zijn. In de eerste eeuw van onze jaartelling kwam het boeddhisme naar Sri  

http://www.nativetravel.nl/
mailto:info@nativetravel.nl


NativeTravel  Web: www.nativetravel.nl  Mail: info@nativetravel.nl  Bel: (+31) (0)6 2638 6203 
 

     
 

Lanka en startte men met de bouw van de eerste tempels in de grotten van Dambulla. 

Tegenwoordig zijn de Dambulla Cave Tempels ook wel de 'Gouden tempel van Dambulla' 

genoemd, het grootste en best bewaarde tempelcomplex van Sri Lanka. Er zijn meer dan 80 

grotten maar de belangrijkste tempels vind je in de vijf grotere grotten. Er staan meer dan 

153 Boeddha-beelden in het tempelcomplex. En de fresco's en schilderingen op de muren en 

plafonds bestrijken maar liefst 2100 m2. Kortom, een indrukwekkende plek! 

 

In Matale tenslotte, kun je als je wilt, een bezoek brengen aan de oudste en grootste 

hindoetempel van Sri Lanka, de Sri Muthumariamman Thevasthanam tempel (geef het bij je 

chauffeur aan als je hier wilt stoppen, entree niet bij de prijs inbegrepen). De tempel werd 

rond 1850 gebouwd door Indiase arbeiders en is een prachtig voorbeeld van de Indiase hindu-

bouwstijl. De kleurrijke tempel is rijk gedecoreerd en zowel van buiten als van binnen te 

bewonderen. NB: alleen bij speciale ceremonies worden niet-hindoes binnen niet toegelaten. 

 

Je chauffeur brengt je naar je koloniale hotel in het levendige Kandy, een aangename stad, 

waar koloniale invloeden, het moderne stadsleven en authentiek Sri Lanka moeiteloos in elkaar 

overgaan. In vroeger tijden was Kandy de hoofdstad van de Sinhalese koningen, deze oude 

grandeur is nog altijd zichtbaar aanwezig. 

 

Dag 11: Kandy (O) 

 

Na het ontbijt ga je als eerste op pad naar de boeddhistische Temple of the Sacred Tooth Relic. 

Het is de belangrijkste pelgrimsplaats van Sri Lanka. In deze tempel wordt volgens de locals 

een tand van Boeddha bewaard. Baby’s worden in de eerste drie maanden van hun leven door 

hun ouders minimaal één keer naar deze tempel gebracht om de zegen voor een voorspoedig 

leven te ontvangen. En iedereen ouder dan drie maanden komt hier bloemenoffers brengen en 

bidden voor geluk, gezondheid en wat een mens al niet allemaal meer kan wensen. Driemaal 

per dag wordt er een ceremonie gehouden door de monniken van de tempel. Dit gaat 

vergezeld met wierrook, heilig water, en drummers die opzwepende ritmes op hun trommels 

laten horen. Hoogtepunt van de ceremonie is het openen van de heilige deur op de tweede 

verdieping van de tempel. Achter deze deur is het rijkversierde omhulsel zichtbaar waarin de 

tand van Boeddha zit. Behalve van de tempel en de fascinerende ceremonie kun je ook 

genieten van de vele, overal opklauterende, apen die hier rondlopen. NB: blijf op enige afstand 

van de apen, ze lijken schattig maar het zijn wilde apen die als ze zich bedreigd voelen 

gemeen kunnen bijten. 

 

’s Middags kun je, als je wilt, de Peradeniya Botanic Gardens bezoeken (entree niet bij de prijs 

inbegrepen). Het park is 60 hectare groot en je vindt hier de meest indrukwekkende tropische 

bloemen, planten en bomen van heel Sri Lanka. De tuin is ontworpen in opdracht van een 

vroegere koning en bedoeld om de rijkdom van het plantenrijk te laten zien. Je ziet er o.a. 

bijzondere orchideeën, kruiden en specerijen, cactussen, vele bamboesoorten en werkelijk 

fantastische giga-bomen. Achter in het park, aan de rivierzijde, vind je een aantal bomen 

waarin overdag hónderden grote vleermuizen hangen. 

 

Van 14 tm 24 aug 2021 wordt in Kandy het grootse Perahera festival gevierd. De leukste 

dagen om het festival te bezoeken zijn 20 t/m 23 aug. Zoveel kleuren, muziek en olifanten  

zag je nog niet eerder! Sprookjesachtig uitgedoste monniken, dansers, muzikanten, acrobaten, 

zwaardvechters, slangenbezweerders en tientallen olifanten vormen een urenlange optocht, 

meerdere avonden achtereen. Het Esala Perahera festival is een eerbetoon aan Boeddha’s 

belangrijkste relikwie in Sri Lanka, de heilige tand. Als je wilt kun je een zitplaats tijdens de 

Perahera bijboeken (prijs op aanvraag). 
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Dag 12: Kandy naar Ella (O) 

 

Reistijd: ca. 4 uren 

 

Vandaag doe je één van de mooiste routes van Sri Lanka! Vanuit de auto zie je een práchtig 

landschap aan je voorbijglijden. De bergen worden tijdens de rit steeds hoger en je zult steeds 

meer theeplantages tegen de hellingen zien liggen. Hier wordt de beroemdste thee ter wereld 

verbouwd, de Ceylon-thee. Op de plantages zie je de pluksters ijverig aan het werk met grote 

balen thee op hun rug.  

 

Je bezoekt vandaag één van de theeplantages in de buurt. Je kunt hier van de beroemde thee 

proeven, er zijn verrassend veel soorten en kwaliteitsklassen. De cultus rondom de thee is 

vergelijkbaar met hoe wij in Europa omgaan met wijn. Aandacht voor de theeplanten, de juiste 

pluktijd, de beste droogprocedures en liefde voor het vak bepalen de smaak en kwaliteit van 

de thee. 

 

Dag 13: Ella naar Udawalawe (O) 

 

Reistijd: ca. 2 uren 

 

Het Udawalawe National Park is één van de mooiste nationale parken van het land. Het park 

ligt in het zuiden van Sri Lanka tegen de bergen van de Horton Plains. Het grootste gedeelte 

van het Udawalawe National Park ligt in de droge zone. Dit betekent dat je er veel uitgestrekte 

gebieden vindt met gras en spaarzame jungle. De vlaktes maken het makkelijk om wilde 

dieren te spotten. Wanneer het echter regent verandert het droge park in een magische 

omgeving met tijdelijke lagunes en prachtig groene vlaktes. In het park leven ongeveer 600 

wilde olifanten. Naast olifanten vind je hier ook krokodillen, luipaarden, vliegende eekhoorns, 

verschillende (roof)vogels en apen. 

 

Na aankomst in je hotel kun je je tijd naar eigen behoefte besteden. Maak bijvoorbeeld een 

wandeling door de omgeving, bezoek het Elephant Transit Home, een ‘weeshuis’ voor olifantjes 

(vraag je chauffeur of hij je er naartoe kan brengen) of neem een duik in het zwembad.  

 

In de namiddag word je opgehaald bij je hotel en ga je per jeep, en met safarigids, op 

pad naar Udawalawe National Park. Aan het eind van de middag komen de dieren naar de 

meren voor het drinken van water voor de nacht. Behalve olifanten zul je ongetwijfeld ook 

kleurrijke (roof)vogels, varanen, krokodillen en herten spotten. Houd je camera bij de hand! 

 

Dag 14 en 15: Udawalawe naar Galle (O) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

 

Je reist door naar het uiterste zuid-westen van Sri Lanka, naar Galle. Je luxe hotel ligt meteen 

aan het strand. Een fantastische plek om van je laatste dagen in Sri Lanka te genieten.  

 

In Galle valt nog veel te zien uit de koloniale tijd (ca 1600-1800) toen de Nederlanders 

dachten dat ze heer en meester waren in Sri Lanka. In deze tijd was Galle de belangrijkste 

havenstad van Sri Lanka. Daarom werd in 1663 door de Nederlanders een groot fort gebouwd, 

dat tegenwoordig op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat. Ook leuk is een bezichtiging 

van de Nederduits Gereformeerde "Groote Kerk", je ziet er grafstenen van Nederlanders uit de 

koloniale tijd. 
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Een aantal extra tips om te ondernemen (vervoer per auto inbegrepen, entree niet inclusief): 

 

• Bezoek de beroemde steltvissers, die op grote houten bamboestokken zitten in de oceaan.  

 

• Ga op walvissafari, vanuit Mirissa vertrekken dagelijks boten om dolfijnen en walvissen te 

spotten. Vooral van december tot april is er een goede kans dat je de potvis-walvis, 

spinnerdolfijnen en de indrukwekkende blauwvin-walvis ziet. Een spannende belevenis! 

 

• Geniet van zon/strand/zee en de geweldige voorzieningen van je hotel. 

 

Dag 16: Galle naar Colombo (O) 

 

Reistijd: ca. 2 uren 

 

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld gebracht voor de terugvlucht naar huis. 

Hiermee komt er een einde aan een vakantie waar je nog vaak met plezier aan terugdenkt! 

 

 

 

Hotels 

 

Negombo - Jetwing Beach - http://www.jetwinghotels.com/jetwingbeach/ 

Anuradhapura - Palm Garden Village - http://www.palmgardenvillage.com/ 

Nilaveli - C Beyond - http://cbeyondisland.com/ 

Habarana - Cinnamon Lodge Habarana - https://bit.ly/1LSqIP6  

Kandy - Hotel Suisse - http://www.hotelsuisse.lk/ 

Ella - 98 Acres Resort and Spa - http://www.resort98acres.com/ 

Udawalawe - The Grand Udawalawe Safari Resort - http://udawalawesafari.com/ 

Galle - Jetwing Lighthouse - https://bit.ly/1dKl3JV 

 

 

Prijs van deze reis 

 

 

1 mei 2021 t/m 31 oktober 2021 

 

Aantal reizigers 2-3 personen 4-7 personen 8-14 personen 

Prijs per persoon  € 1295 € 1195 € 1150 

 

• Voor kinderen van 0 t/m 11 jaar gelden aangepaste prijzen.  

0-2 jaar gratis (bij slapen in bed ouders) 

3-11 jaar 50% korting (met eigen bed in kamer ouders) 

 

Toeslag éénpersoonskamers 

Prijs € 550 p.p. 

 

Toeslag 

 

Toeslag 1 juli 2021 t/m 31 augustus 2021 

Meerprijs € 40 per kamer per nacht 
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Toeslag hotel Kandy tijdens Perahera festival 14 t/m 24 aug 2021 

Meerprijs € 80 per kamer per nacht 

 

 

1 november 2021 t/m 30 april 2022 

 

Aantal reizigers 2-3 personen 4-7 personen 8-14 personen 

Prijs per persoon  € 1795 € 1695 € 1650 

 

• Voor kinderen van 0 t/m 11 jaar gelden aangepaste prijzen.  

0-2 jaar gratis (bij slapen in bed ouders) 

3-11 jaar 50% korting (met eigen bed in kamer ouders) 

 

 

Toeslag éénpersoonskamers 

Prijs € 950 p.p. 

 

Toeslag 

 

Toeslag 10 december 2021 t/m 15 januari 2022 

Meerprijs € 40 per kamer per nacht 

 

 

 

Prijs inclusief  

 

• Al het vervoer in Sri Lanka zoals genoemd in de reisbeschrijving: 

dag 1: privé-vervoer vliegveld Colombo - hotel Negombo 

dag 1: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 2: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar  

dag 3: privé-vervoer hotel Negombo - hotel Anuradhapura 

dag 3: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 4: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 5: privé-vervoer hotel hotel Anuradhapura – hotel Nilaveli 

dag 5: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 6: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 7: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 8: privé-vervoer hotel Gal Oya – hotel Habarana 

dag 8: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 9: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 10: privé-vervoer hotel Habarana – hotel Kandy 

dag 10: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 11: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 12: privé-vervoer hotel Kandy – hotel Ella 

dag 12: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 13: privé-vervoer hotel Ella – hotel Udawalawe 

dag 13: privé-jeep tijdens safari 

dag 14: privé-vervoer hotel Udawalawe – hotel Galle 

dag 14: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar  

dag 15: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 16: privé-vervoer hotel Galle – vliegveld Colombo 
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• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 15 in hotels zoals genoemd of gelijkwaardig, op 

basis van tweepersoonskamers 

• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt) 

• Redelijk Engelssprekende chauffeur tijdens de transfers 

Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving 

- Dambulla Cave Tempels 

- Temple of the Sacred Tooth Relic 

- Thee excursie met proeverij 

- Jeepsafari Udawalawe National Park 

• Tijdens de hele reis lokale Engelssprekende reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon) 

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

   

Prijs exclusief 

 

• Persoonlijke uitgaven (fooi, telefoonrekening, wassen kleding, overige maaltijden, etc.) 

• Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten- en reisverzekering) 

• Boekingskosten à € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds) 

• Internationale vluchten 

• Visum Sri Lanka 

• Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze 
voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing.  
Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe. 
 
 

   
 

 

Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en 
mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. 
Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn.  
Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder 
beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud  
of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene 
omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapotgaan of een binnenlandse vlucht heeft 
vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of 
programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de 
uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding. 

http://www.nativetravel.nl/
mailto:info@nativetravel.nl

