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Rondreis Expeditie Sri Lanka - 15 dagen - SR.05 
 

     
 

Startdatum : iedere dag van het jaar mogelijk 

Beste reistijd : tussen 1 november en 1 mei 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Ga op expeditie en ontdek Sri Lanka! Het accent van deze rondreis ligt op de overweldigend 

mooie natuur van Sri Lanka. Je gaat o.a. op safari naar meerdere National Parks en krijgt de 

kans om wilde olifanten, beren, tijgers, walvissen en dolfijnen te spotten. Je ontdekt kleurrijke 

vogels in de wetlands, doet mee aan bush walks (afstand naar keuze) en kijkt je ogen uit in de 

jungle en heuvels van centraal-Sri Lanka. Eén van de hoogtepunten is een bezoek aan de 

Vedda, de oorspronkelijke bewoners van Sri Lanka. Samen met een lid van de Vedda-stam 

trek je door de jungle en leer je hoe deze bevolkingsgroep in de bush overleeft. Je sluit je reis 

af aan de zuidkust waar je op zoek gaat naar zeeschildpadden en walvissen! Natuurlijk bezoek 

je ook de mooiste culturele schatten van Ceylon en is er alle tijd voor ontspanning. Je verblijft 

in goede hotels en unieke glamping accommodaties. Een reis om nooit meer te vergeten! 

 

 

Dag tot dag beschrijving  

 

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D = inclusief diner 

Dag 1: Colombo naar Negombo  

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

staat voor je klaar bij de uitgang van het vliegveld. Hij heeft je naam op een bordje staan 

zodat je elkaar eenvoudig herkent. Hij brengt je naar je hotel in Negombo. 

Dag 2: Negombo (O) 

 

Je chauffeur is beschikbaar voor eventuele uitstapjes in de omgeving. Eventuele entree niet bij 

de reis inbegrepen. Een aantal tips: 

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

van te zien. Zoals de Dutch canals. Hier kun je een leuke boottocht maken. 

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

jewelste als alle vers gevangen vis aan land wordt gebracht. 

• Van november t/m april kun je heerlijk zwemmen en snorkelen in zee. Tussen mei en 

oktober is het water hier meestal te wild voor. 

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

Het Muthurawelja-moeras begint bij Negombo Langu en 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 komen de Indische 

brilcobra, tijgerpython, vissende kat en de sterschilpad hier voor. 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 wilde dieren te spotten.  

Dag 3: Negombo naar Kandy (O)  

 

Reistijd: ca. 3 uren 
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Je chauffeur brengt je naar Kandy, een aangename stad, waar koloniale invloeden, het 

moderne stadsleven en authentiek Sri Lanka moeiteloos in elkaar overgaan. Vroeger was 

Kandy de hoofdstad van de Sinhalese koningen, deze oude grandeur is nog altijd zichtbaar.  

  

’s Middags ga je 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. Drie maal 

per dag wordt er een ceremonie gehouden door de monikken 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 versierde omhulsel zichtbaar waarin de tand 

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

van de vele apen die hier rondlopen. NB: blijf een beetje op afstand van de apen, ze lijken 

schattig maar het zijn wilde dieren die als ze zich bedreigd voelen gemeen kunnen bijten.  

 

Aansluitend kun je als je wilt de Peradeniya Botanic Gardens bezoeken (entree niet 

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 orchideen, 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). 

 

Dag 4: Kandy naar Gal Oya (O) 

 

Reistijd: ca. 3,5 uren 

 

Na het ontbijt ga je weer op pad. Je rijdt door een weelderig landschap, met uitgestrekte 

jungle, hoge bergketens in het oosten en levendige dorpjes: Sri Lanka op haar best!  

 

Je chauffeur brengt je naar Gal Oya. Hier vind je de oudste bewoners van Sri Lanka, de 

Vedda’s. De Vedda’s worden ook wel Wanniya-Laeto genoemd en wonen al duizenden jaren op 

het eiland. Deze ethnische bevolkingsgroep leeft tegenwoordig grotendeels geintegreerd met 

de Singalesen en Tamils. Maar een kleine groep leeft nog altijd als jagers en verzamelaars. 

 

Volgens legenden stammen de Vedda’s af van de Yakka’s en Naga’s, bovennatuurlijke 

oerwoudgeesten. Dit omdat zij door de wouden trokken zonder sporen achter te laten. De 

Vedda’s spreken tegenwoordig meestal Tamil of Singalees. De orginele taal wordt nog maar 

door weinig Vedda’s gesproken. De Vedda’s hangen een animistisch geloof aan. Dit is een 

natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering belangrijk zijn. Een animist gelooft in 

het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen wonen in onder meer bomen, dieren en 

voorwerpen. De geesten moeten in een goede stemming worden gehouden door het brengen  
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van offers en het uitvoeren van rituelen. De stampriesters voeren deze rituelen uit. 

 

Vanmiddag krijg je een rondleiding door de jungle van Gal Oya samen met een stamlid van de 

Vedda’s. Je krijgt uitleg over hun manier van leven, leert hoe ze jagen en ontdekt hoe je 

medicinale planten kunt herkennen. Ook kom je meer te weten over hoe je kunt overleven in 

de jungle. Het stamlid laat je verschillende overlevingstechnieken zien. De Vedda’s hebben het 

niet makkelijk in het huidige Sri Lanka, wat de bescherming van hun cultuur en manier van 

leven betreft. Door deze excursie help jij mee om de waarde van de oorspronkelijke manier  

van leven van de Vedda’s te laten zien. Je komt tijdens deze excursie niet bij de Vedda’s thuis, 

omdat dit te veel impact op hun cultuur en dagelijkse leven zou hebben. 

 

Je overnacht in een bijzondere eco lodge. Zonder wifi maar hier krijg je veel voor terug. Een 

echte vier sterren belevenis, maar dan ánders. 

  

Dag 5: Gal Oya (O) 

 

Vandaag kun je op eigen gelegenheid van de omgeving genieten. (excursies niet inbegrepen). 

Kies voor een relaxdagje of boek een interessante safari via de lodge. Je kunt o.a. een safari 

per jeep of boot maken. Of een kookworkshop volgen, een mooie hike ondernemen, etc.  

 

Dag 6: Gal Oya naar Ella (O) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

 

Je neemt afscheid van Gal Oya en reist door naar het hart van Sri Lanka. Vandaag zie je een 

práchtig landschap aan je voorbij glijden. De bergen worden 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 kwaliteitsklasses. De cultus rondom de thee is 

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

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

 

Dag 7: Ella (O) 

 

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

eventuele entree niet bij de prijs inbegrepen): 

 

• Eén van de bekendste must do’s van Ella zijn de Ravana falls. Deze watervallen bevinden 

zich een paar kilometer buiten Ella en worden door de locals gebruikt als openbare 

badkamer. Veel mensen komen naar de Ravana Waterfalls om te pootjebaden, te 

zwemmen of zich te wassen. Met een beetje geluk komen er apen mee pootjebaden! 

 

• Lipton's Seat is één van de hoogste uitzichtpunten van Sri Lanka. De plek is vernoemd 

naar de Schotse theebaron Sir Thomas Lipton. Vanaf de theefabriek van Dambatenne loop 

je zo’n 7 kilometer, langs mooie theeplantages, naar het uitzichtpunt. 

 

• In Ella kun je deelnemen aan avontuurlijke activiteiten zoals ziplining. Hier glij je van een 

80 meter lange stalen kabel naar beneden over een rivier. Super spannend! 

 

• Maak de hike naar Little Adam’s Peak. 
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• Bezoek de beroemde Nine Arch Bridge. 

 

• Nestel jezelf op het terras van je hotel. Je hebt een gewéldig uitzicht over de bergen. 

 

Dag 8: Ella via Horton Plains naar Kaltota (OD) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

 

Als eerste reis je af naar het Horton Plains National Park. Het is één van de mooiste locaties 

van Sri Lanka, met glooiende heuvels, nevelbossen en Patana-grasland. Het plateau ligt op 

2500 meter boven zeeniveau, in de centrale hooglanden van Sri Lanka. Er leven maar liefst 24 

verschillende zoogdieren, verschillende soorten reptielen en 87 vogelsoorten. In het zuiden van 

Horton Plains NP ligt World’s End. Hier eindigt het plateau in een diepe afgrond van 870m. Je 

hebt hier een fantastisch uitzicht. De Horton Plains staan op de UNESCO werelderfgoedlijst. 

 

Vervolgens reis je door naar een héle bijzondere plek. Midden in de natuur, alleen bereikbaar 

te voet, ligt een vijf sterren Bush Camp. Je verblijft hier in een tentalow (luxe glamping tent 

met o.a. badkamer, woonkamer en terras). Je chauffeur brengt je naar het meetingpoint. 

Vanaf hier moet je ca. twee kilometer lopen alvorens je aankomt in het camp. Je bagage wordt 

voor je gedragen door het personeel van het Bush Camp. 

 

Open graslanden, heuvels, grottenstelsels, salt-lick rotsen waar olifanten komen om mineralen 

op te likken, verborgen watervallen, riviertjes, een grote variëteit aan bomen en planten en 

een overvloed aan zoogdieren en vogels maken je verblijf hier tot een grandioze belevenis.  

 

Na aankomst wordt met je overlegt wat je wilt gaan doen. Zelf de omgeving verkennen, 

relaxen bij je tentalow of een mooie bush walk (afstand naar keuze) met een natuurgids? 

 

Dag 9: Kaltota (OLD) 

 

Je hebt de hele dag de tijd om te genieten van de schitterende omgeving. Vandaag staat er 

een mooie bush walk op het programma (afstand naar keuze). Tijdens de hike krijg je 

vanzelfsprekend uitleg over de natuur om je heen. Alhoewel er volop wilde dieren voorkomen 

in het gebied zul je ze tijdens de wandeling niet van dichtbij zien. Luipaarden en Slothberen 

houden zich schuil voor mensen en wilde olifanten lopen we met een grote boog omheen. Je 

bent in veilige handen bij je professionele naturalist en ervaren bushman. 

 

Als je wilt kun je in de avond een begeleide hike maken naar verdekt opgestelde schuilhutten. 

Met wat geluk zie je vanuit je schuilplaats wilde dieren naar het water komen om te drinken.  

 

Dag 10: Kaltota naar Udawalawe (O) 

 

Reistijd: ca. 2 uren 

 

Je neemt afscheid van Kaltota en wandelt terug naar het meetingpoint, waar je chauffeur weer 

voor je klaarstaat. Je wordt naar Udawalawe gebracht. Het Udawalawe National Park is één 

van de beste natuurparken van het land. Het grootste gedeelte van het Udawalawe National 

Park ligt in de droge zone. Dit betekent dat je er uitgestrekte gebieden vindt met gras en 

spaarzame jungle. Door de open vlaktes is het makkelijk om wilde dieren te spotten. Wanneer 

het 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 er ook krokodillen, luipaarden, vliegende eekhoorns, (roof)vogels en apen. 
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Na aankomst in je hotel kun je doen waar je zin in hebt. Maak bijvoorbeeld een wandeltocht 

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

aanrader) 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. De dieren komen in de namiddag naar het meer om water te 

drinken. Behalve trompetterende olifanten zul je vast ook kleurrijke (roof)vogels, varanen, 

gevaarlijke krokodillen en herten spotten. Houd je camera bij de hand! 

 

Dag 11: Udawalawe naar Rekawa (O) 

 

Reistijd: ca. 2 uren 

 

Je reist door naar de zuidkust bij Tangalle (Rekawa). Tangalle heeft mooie stranden, geschikt 

voor zwemmen en snorkelen, alhoewel de golfslag stevig kan zijn, houdt hier rekening mee. 

 

In de namiddag word je naar Kalametiya Bird Sanctuary gebracht. Een schitterend 

natuurgebied te midden van lagunes, met heel veel vogels. Je stapt hier samen met een 

vogelgids over op een roeivlot (een soort van catamaran zonder zeilen). In de vroege ochtend 

en in de namiddag zie je hier de meest exotische vogelsoorten.  

 

Je gaat ‘s nachts schildpadden spotten. De schildpadden gaan naar de kust om eieren te 

leggen. Maar liefst vijf van de zeven verschillende soorten zeeschildpadden bezoekt dit strand 

om eieren te leggen. Rekawa is dan ook één van de belangrijkste nestelplaatsen. De kans is 

groot dat je schildpadden ziet maar 100% garantie is er niet. Een bijzondere belevenis! 

 

Dag 12: Rekawa naar Unawatuna (O) 

 

Reistijd: ca. 2 uren  

  

Je chauffeur brengt je naar Unawatuna. De baai van Unawatuna ligt aan de zuidkust van Sri 

Lanka, bij de Indische oceaan. In het zuidelijke deel van de baai ligt een koraalrif, hier kun je 

snorkelen en/of duiken. Je verblijft in een fijn boutiquehotel in Nederlands-koloniale stijl, met 

zwembad en op loopafstand van het strand. 

 

Dag 13 en 14: Unawatuna (O) 

 

Unawatuna is een perfecte uitvalsbasis om te genieten van het strand en zee én voor leuke 

excursies. Je chauffeur is voor je beschikbaar. Eventuele entree niet bij de prijs inbegrepen. 

Een aantal tips:  

 

• Breng een bezoek aan de beroemde steltvissers van Weligama 

 

• 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! 

 

• Breng een bezoek aan het stadje Galle. Hier 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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• Tussen november en april kun je heerlijk zwemmen en snorkelen in zee. Van mei tot en met 

oktober is het water vaak te wild om te zwemmen of snorkelen. 

 

Dag 15: Unawatuna naar Colombo (O) 

 

Je wordt naar het vliegveld gebracht. Bijzondere reiservaringen rijker! 

 

 

 

Hotels 

 

Negombo - Villa Hundira - http://www.villahundira.com/ 

Kandy - The Change - http://www.thechangehotel.com/ 

Gal Oya - Gal Oya Lodge - https://www.galoyalodge.com/ 

Ella – Mountain Heavens - http://mountainheavensella.com/ 

Kaltota - Ahaskopuna Bush Camp - http://www.ahaspokuna.com/ 

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

Rekawa - Hideaway Lodge - http://www.hideaway-lodge.com/ 

Unawatuna - Thambapanni Retreat - http://bit.ly/1OZOeN3 

 

* Wanneer een accommodatie niet beschikbaar is zorgen we voor een gelijkwaardig alternatief 

 

 

 

Prijs van deze reis 

 

1 mei 2021 t/m 31 oktober 2021 

 

Aantal reizigers 2-3 personen 4-5 personen 6-9 personen 

Prijs per persoon  € 2025 € 1795 € 1795 

 

Toeslag éénpersoonskamers 

mei/juni/sept/okt € 850 p.p. 

juli/aug € 1060 p.p. 

 

Toeslag 

 

Toeslag 1 juli t/m 31 augustus 2021 

Meerprijs € 325 p.p. 

 

Toeslag hotel Kandy tijdens Perahera festival 14 t/m 24 aug 2021 

Meerprijs € 45 per kamer per nacht 

 

 

1 november 2021 t/m 30 april 2022 

 

Aantal reizigers 2-3 personen 4-5 personen 6-9 personen 

Prijs per persoon  € 2375 € 2125 € 2075 

 

Toeslag éénpersoonskamers 

nov/feb/mrt/apr € 1095 p.p. 

dec/jan € 1225 p.p. 
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Toeslag 

 

Toeslag 20 december 2021 t/m 15 januari 2022 

Meerprijs € 150 p.p. 

 

Korting 

 

Korting gehele reis in november 2021 of april 2022 

Minderprijs € 100 p.p. 

 

 

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 Kandy 

 dag 3: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 4: privé-vervoer hotel hotel Kandy – hotel Gal Oya 

 dag 5: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 6: privé-vervoer hotel Gal Oya – hotel Ella 

 dag 6: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

 dag 7: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 8: privé-vervoer hotel Ella – Horton Plains – meetingpoint Kaltota 

dag 10: privé-vervoer meetingpoint Kaltota – hotel Udawalawe 

 dag 10: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 10: jeep tijdens safari 

dag 11: privé-vervoer hotel Udawalawe – hotel Rekawa 

dag 11: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 12: privé-vervoer hotel Rekawa – hotel Unawatuna 

dag 12: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar  

dag 13: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 14: privé-vervoer voor excursies in omgeving beschikbaar 

dag 15: privé-vervoer hotel Unawatuna – vliegveld Colombo 

• Alle overnachtingen van dag 1 t/m 14 in accomodaties zoals genoemd of gelijkwaardig op 

basis van tweepersoonskamers 

• Maaltijden zoals genoemd in de reisbeschrijving (O=ontbijt L=lunch D=diner) 

• Redelijk Engelssprekende chauffeur van dag 1 t/m dag 14 

• Redelijk Engelssprekende gidsen tijdens de safari’s 

• Redelijk  Engelssprekende gids tijdens trekking  

• Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving  

• Safari’s zoals genoemd in de reisbeschrijving 

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

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

 

Prijs exclusief 

 

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

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

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

