Sri Lanka – Praktiske rejsetips
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Ved nogle seværdigheder kan der
opkræves en mindre afgift for
fotografering. Beløbet går til bevaring
af stedet.

Elektricitet
Der bruges 230 V. Primært engelsk
stik, men flere steder også dansk stik.
Medbring adapter.

Etik og værdier
Hos ZEN Luxury Travels tager vi aktivt
stilling til de problemstillinger man som
rejsende kan befinde sig i, - om det er
dyreetisk velfærd eller mødet med
andre kulturer. Det gør vi ved at
håndplukke vores samarbejdspartnere,
stille krav til dem og deres oplevelser;
og at frasortere det, I ikke er tjent med.
ZEN Luxury Travels tager afstand fra
uetiske dyreoplevelser og
dyremishandling generelt. Begge kan
og vil fortsat ske, og vi kan ikke
garantere, at I ikke vil se det under
rejsen. Men vi har valgt ikke at tilbyde
disse oplevelser.

Ankomsten til Sri Lanka
Hvis I har inkluderet transfer fra
lufthavnen til hotellet, vil I blive mødt af
vores kontaktperson, når I er kommet
gennem paskontrollen, har fået jeres
bagage og har passeret toldkontrollen.
Han vil stå med et skilt med enten
jeres navne eller hotellets navn.

Drikkepenge
Drikkepenge bruges stort set overalt
og er en vigtig del af de lokales løn.
Forvent ca. 10 kr. til ”bellboy” og 10-15
kr. dagligt til rengøringsdamen. Gerne
10-15 % i drikkepenge på restauranter
og omkring 30-40 kr. til en safari- eller
udflugtsguide, der har assisteret jer på
en halvdagsudflugt.
Har I privatchauffør inkluderet i rejsen
vil 50-100 kr. dagligt (alt efter antal
deltagere) i drikkepenge være fint.

Dyreliv og safari
Sri Lanka har flere nationalparker med
et spændende dyreliv. Påfugle, storke,
aber, bøfler, elefanter, krokodiller,
hjorte og er man heldig, leoparder og
bjørne.
På safari foregår kørsel i åbne jeeps.

Foto, film, video
I bør ikke fotografere mennesker eller
religiøse handlinger, før I har spurgt
om tilladelse. Er der skiltning eller
vagter, bør I ikke fotografere. Forhør,
hvis I er i tvivl.

Vi støtter lokale kulturer og samfund,
hvor I som rejsende møder de lokale i
øjenhøjde. Oplevelser, hvor der sker
en form for kulturel udveksling og hvor
respekten går begge veje. Vi tager
afstand fra turistfælder, hvor formålet
er at tage billeder eller at lokke penge
ud af jer.
Ligeledes opfordrer vi jer til at tage
stilling til de oplevelser, I måtte få
tilbudt under rejsen.

Forsikring
Det gule sygesikringsbevis og det blå
EU-sygesikringskort gælder ikke i Sri
Lanka, og en rejseforsikring er derfor
essentiel. Tjek om I har en
rejseforsikring, der dækker hele
verden, gennem jeres kreditkort eller
husstandsforsikring – og særligt om
den i givet fald yder en passende
dækning. Ellers hjælper vi gerne med
at tegne en passende forsikring hos
Gouda Rejseforsikring.

Helbred og vaccination
Konsulter altid en speciallæge, jeres
egen læge eller en autoriseret
vaccinationsklinik inden afrejse. I kan
læse mere på sikkerrejse.dk.
Der kan være krav om bevis for gul
feber vaccination ved indrejse, så husk
at medbring evt. vaccinationsbevis.

Er I uheldig at få brug for lægehjælp
eller hospitalsindlæggelse under
rejsen, har Sri Lanka et godt udbud af
sundhedsfaciliteter af høj standard.
Konsulter dog altid rejseforsikring
først, så vil de henvise jer til nærmeste
og bedste sted.

Helligdage
Både buddhistiske og hinduistiske
helligdage er nationale helligdage. På
de mest religiøse helligdage er der
forbud mod at sælge alkohol. Dette
gælder også for hoteller, hvor visse
hotelbarer dog har fået tilladelse.
Minibaren er undtaget forbuddet.

Hjemrejse fra Sri Lanka
Husk at tage i lufthavnen i god tid, da
der både kan være tung trafik og lange
køer ved check-in. Har I inkluderet
transfer ved afrejse (oftest tilfældet i
Sri Lanka), vil afhentningstidspunkt
typisk tage højde for det.
Der er ingen udrejseskat fra Sri Lanka.

Hotellerne
Med mindre andet står angivet på
jeres rejseplan er standardtid for
check-in kl. 14.00 og for check-out kl.
12.00. Ofte vil det dog være muligt at
få værelset tidligere, såfremt det er
ledigt.
Hotellerne på Sri Lanka er generelt af
høj standard, men som alle andre
steder kan der opstå problemer. Hvis I
oplever noget utilfredsstillende på
hotellet, er det vigtigt, at I kontakter
ZEN Luxury Travels med det samme,
så vi har en chance for at rette op på
det.
Nogle hoteller oversælger sig selv,
mens andre pga. officielle regler ikke
må få det antal stjerner, de fortjener.
Derfor tager ZEN Luxury Travels
hotelklassificeringer udgangspunkt i
vores egne oplevelser og erfaringer.

Håndværk og souvenir
Stort udvalg af trævarer, ikke mindst af
elefanter. Vævede pudebetræk og
bordløbere, batik, krydderier og
naturligvis te i alle afskygninger.
Besøger I showrooms med f.eks. batik,
trævarer eller lignende forventes det,
at I køber noget. Ved rundvisning i
Spice Garden eller andre
krydderihaver forventer rundviseren
drikkepenge.
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Kørsel sker ofte ad små veje og især
snoede bjergveje findes i te plantage
områderne Ella og Nuwara Eliya. Sørg
evt. for at medbringe midler mod
køresyge.

Der må heller ikke mangle sider,
ligesom der ikke må være skrevet eller
rettet i passet. I visse tilfælde kan I
blive nægtet check-in af flyselskabet
og indrejse af myndighederne ved
jeres destination, såfremt de vurderer,
at passet ikke er i god stand.

langt. Undgå at udstille dyre smykker
og kameraer alt for meget.

Rejser I med små børn, anbefaler vi, at
I medbringer en autostol hjemmefra.

Privatchauffør

Sprog

Har I bil og chauffør under rejsen
aftaler I dagens agenda med
chaufføren, som har erfaring med trafik
og ruter. Han hjælper også gerne med
eventuelle tillægsudflugter, og finder
frem til lige præcist det, I har interesse
for.

Det officielle sprog er singalesisk,
desuden tales tamilsk og engelsk.

Kørsel i Sri Lanka

Mad & drikkevarer
Sri Lanka har et meget spændende og
varieret køkken og det vrimler med
restauranter fra forskellige lande, med
hovedvægt på indiske og lokale
restauranter.
Landet er kendt for sine mange
spændende krydderier og kanel. Den
helt store specialitet er Rice & Curry
med forskellige typer kød og
tilberedning.
Bryder I jer ikke om stærkt krydret
mad, kan I altid bestille mindre krydret.
Der findes fastfood kæder i de fleste
større byer.
Te er den nationale drik og anses for
at være noget af det bedste i verden.

Museer
De fleste museer har lukket søndag,
mandag og helligdage.

Pas & visum
Pas skal være gyldigt i minimum 6
måneder ud over rejsen og have
mindst to blanke sider til viseringen.
Ellers er der risiko for både at blive
nægtet boarding på flyet i Danmark og
indrejse i Sri Lanka.
Der er visumpligt, som skal ansøges
elektronisk og betales via
www.eta.gov.lk i god tid inden afrejse.
Prisen for visum er USD 35 pr. person.
Børn under 12 år er gratis. Visum
gælder for ophold op til 30 dage.
I bør altid selv tjekke retningslinjerne
for pas og visum inden afrejse, da det
er jeres eget ansvar at overholde indog udrejsereglerne samt have de
nødvendige rejsedokumenter. Læs
mere her.

Påklædning & klima
Klimaet i Sri Lanka er tropisk. De
varmeste måneder er marts og april,
men selv i regntiden fra maj til oktober
kommer temperaturen sjældent under
30 °C om dagen.
Gennemsnitstemperaturen oppe i
bjergene ligger på 18-20 °C, men kan
komme ned på 10 °C om aftenen.
Den sydlige del samt bjergområderne
får regn i maj-august pga. Sydvestmonsunen. I de øvrige måneder er det
tørt. I de nordlige områder regner det
på grund af Nordøst-monsunen fra
oktober-januar.
Som I andre sydøstasiatiske lande er
det normalt, at der kan komme en
hurtig regnbyge, hvorefter det klarer op
igen.
Ved besøg i templer eller andre
helligdomme, skal skuldre og knæ
være tildækket og sko tages altid af.
Ved muslimsk helligdom skal håret
være tildækket.

Rejselitteratur
Lonely Planet Sri Lanka samt Bradts
Travel Guides Sri Lanka giver en god
introduktion til landet.

Trafikken udgør en markant højere
sikkerhedsrisiko end både tyveri og
røveri. Se jer godt for, når I går på eller
passerer veje.

Valuta
Møntfoden hedder Srilankansk rupee
(LKR), og der går 100 cent på en Sri
Lanka rupee. 100 rupees svarer til ca.
5,00 DKK. Det er bedst at indføre
valuta i amerikanske dollars eller euro.
Det er en fordel at have små sedler på
sig, idet mange butikker m.m. ikke
modtager store sedler.
Alle gængse kreditkort kan benyttes i
de store indkøbscentre og i større
restauranter. I de fleste større byer kan
der også hæves penge i både banker
og i hæveautomater.

Vand
I bør ikke drikke vandet fra hanen. Alle
hoteller har gratis flaskevand på
værelset. Tjek altid, at skruelåget er
forseglet, når I køber vand på flaske.

Åbningstider
Banker har åbent fra kl. 09.00 til kl.
17.00 (tirsdag-fredag) og fra kl. 09.00
til kl. 12.00 (mandag og lørdag).
Butikker har åbent fra kl. 09.00 til kl.
17.30 (mandag-fredag) og fra kl. 09.00
til kl. 13.00 (lørdag).
Åbningstiderne lørdag varierer meget.
Offentlige kontorer har åbent fra kl.
08.30 til kl. 16.30 (mandag-fredag).
Nogle steder har også åbent lørdag
formiddag.

Religion
Buddhisme udgør ca. 70% af
befolkningen. Hinduisme ca. 15%,
muslimer ca. 7% og kristne ca. 8%.

Sikkerhed
Bemærk venligst, at jeres pas skal
være i god stand inden afrejse. Passet
må ikke være overdrevent slidt eller
beskadiget med eksempelvis vand,
rifter, iturevne overflader fra
bagagetags o.lign.

Sri Lanka er generelt et sikkert og trygt
land at rejse i. Men som i alle andre
lande, hvor der er enorm forskel på rig
og fattig, er tyveri et udbredt problem.
Men med almindelig sund fornuft og
påpasselighed, særligt på steder med
mange mennesker, kommer man
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