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Nu er vi kommet hjem fra vores ayurveda ophold på Sri Lanka og jeg har lyst til at skrive for at berette, at
stedet var et lille paradis. Utrolig fin beliggenhed, masser af dyr og planter at blive kloge på og underholdt af,
samt et personale, der var fantastisk. Intet mindre.

Maden var i top. Både velsmangende og personligt tillavet.
Men allermest så oplevede vi en personlig opmærksomhed fra vidende mennesker, som virkelig søgte at forstå
os og vores situationer. Meget personligt. Og uhyre lækkert. En del mere skræddersyet end i Indien.
Vi giver dem vores aller aller bedste anbefaling med på vejen.
Glade og gode hilsner
Merethe (og familien)

♦♦♦

Ja, så har jeg allerede været tilbage i en uge….. Min tur til Sri Lanka var herlig – alt klappede og folk er generelt
utrolige venlige og rolige – dejlig ø!
Jeg har nogle få kommentarer til rundturen.

I Sirigiya var hotel Laksmini et helt fint sted. Fra tagterrassen var der fantastisk udsigt til Lions Rock – og
generelt flot med rismarker lige udenfor. Den glimrende morgenmad blev serveret i en lille pavillon på stolper –
dejligt sted. Folkene var søde – det kiksede dog med housekeeping. Eneste minus er, at der ikke er restaurant
om aftenen. Der er ikke ret langt, men meget mørkt, til ’hovedvejen’ hvor der er lidt spise steder. Chaufføren
kørte mig – jeg fik ikke lov at gå

Guiden ved Lions Rock var fin – men det lykkedes mig ikke at få forklaret, at jeg gerne ville gå mere efter at
have været på toppen af Lions Rock, at jeg ville på den lille rundtur gennem rismarker og landsbyer (forbi
klosteret osv).

Tamarind Gardens ved Kandy er afgjort et besøg værd! Blot er det centralt at sørge for god tid – f.eks. at
komme tidligt på eftermiddagen, så der er tid til at se farmen, landsbyen, projekterne osv. Jeg ankom lidt sent,
men nåede en lille tur næste morgen. Værtsparet er meget imødekommende, og det er spændende at høre om
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deres baggrund, projekterne osv. Jeg vil anbefale, at man ikke planlægger at køre tilbage til Kandy samme dag,
da der er cirka 1 times kørsel – altså man skal vælge at være dér og have god tid. Det ligger fredfyldt med
utroligt smuk udsigt over søen – værelserne er enkle men helt fine. Og maden er god!
The Rock i Nuwera Eliya var ok, men udmærkede sig ikke specielt. Gåturen i Horton Plains var fin – der var
mange mennesker og god afmærkning.

Chaufføren var rigtig sød og hjælpsom, og dygtig til at manøvrere i trafikken! Han viste mig fancy
supermarkeder og fine restauranter, og jeg kunne have klaret mig med mere ydmyge og simple steder. Men jeg
er sikker på, at intentionerne var de bedste J. Til jeres orientering vil jeg fortælle, at jeg kørte i en Toyota Prius
med aircon ….. og ikke som aftalt ’bil uden aircon’…..
Bente

♦♦♦

Jeg vil også lige give mit bidrag og takke endnu en gang for din hjælp og dit engagement med at få ændret
vores rejse.

Vi havde en fantastisk tur og er begge blevet helt forelskede i dette smukke og frodige land med de mest
charmerende, sjove og nysgerrige mennesker, jeg længe har mødt.
Vores chauffør/guide , Tissa, stod pænt og ventede på os i lufthavnen, og han viste sig at være en guldgrube af
viden og var god til at fornemme, hvad det var, damerne havde lyst til. Hils Bobby og sig tak for ham.
Første opholdssted, var paradisisk. Lige vores stil, og vi følte os ekstremt privilegerede.

Ophold i Kandy var, som nogen beskrev det, slidt men hyggeligt, og fra vores balkon havde vi en fantastisk
udsigt bla. Til templet med Budhas tand, så vi var heldige.

Ophold i Nuwara Elya var et sjovt sted, hvor vi den første nat var de eneste gæster. Lidt spøjst at sidde helt
alene og spise aftensmad, men de var jo som alle andre steder utroligt søde og hjælpsomme og beklagede
meget, at de endnu ikke havde fået spriritusbevilling, og det var jo lidt af en bet Men igen en fantastisk udsigt.
Sidste opholdssted var virkelig slidt med fugtpletter og noget, der lignede skimmelsvamp rundt omkring, men
for pokker, det ligger smukt lige ned til vandet, hvor vi hver aften kunne se solen gå ned over det indiske ocean,
og vi var enige om, at det var langt bedre at ligge og lytte til havets brusen der end at sidde hjemme i regnvåde
København – og vi havde jo bedt om noget billigt. Hikkaduwa var enormt turistet, og vi var glade for, at vi
havde set det rigtige Sri Lanka, inden vi kom der.

Alle steder følte vi, at der blev gjort noget særligt for os. Ved ikke, om det er et tilfælde, eller om Bobby har
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haft en finger med i spillet. Men alt i alt en virkelig positiv oplevelse, og vi er vendt hjem som gode
ambassadører for Sri Lanka, som jeg anbefaler til alt og alle. Det samme gælder naturligvis anbefalinger af
Grace Tours.
Kh.. Bente & Dorte (505588)

♦♦♦

Jeg ringer til Grace tours ..en dag i september 2017 og taler med Trine, som jeg har talt med før i forbindelse
med en ayoveda rejse til Indien, et besøg hos Dr. Uni og hans stab…det var en fin oplevelse. jeg havde særlige
ønsker til hvor jeg skulle bo, og det ordnede Trine, - Det samme gjorde hun denne gang. Foreslog Sri Lanka som
en anden mulighed, da jeg var lidt usikker på at ta tilbage til Indien.. Jeg ville tabe mig igen..og havde erfaring
med, at jeg ikke havde været syg et helt år egter behandling i Indien.

Trine er en utrolig god rejseleder, tålmodig forstående og lyttende…Man føler altid at hun har tid til at tale
med en.
Scri Lanka… en lang rejse, først Dubai, som er en mastodondisk lufthavn, man skal ikke tro man har masser af
tid, for det kan nemt ta lang tid at komme fra den ene gate til den næste… jeg måtte LØBE… troede jeg havde
god tid, da der var 45 minutter tilbage… det var der ikke!

Ankommet til Columbo, blev jeg afhentet af en chaufør, som kørte mig 3 timer til Kandy oppe i bjergene, midt
på øen.. Meget dygtig chaufør…det var som at køre i en konstant forstad..mennesker alle vegne hele tiden,
“butikker”, mennesker, dyr ,tuk tukkere, skootere…meget eksotisk. I kandy blev jeg kørt direkte til Alex
homestay, et dejligt lille sted, lidt op af bjerget, med en utrolig sød familie og et helt nyt enkelt, meget enkelt
værelse med udsigt og en altan..virkelig dejligt! bortset fra at myggene havde holdt konference og fundet ud af
at Judith var kommet til Scri Lanka, så de måtte sporenstregs i kontakt med mig… ikke populært!
Alexander, ejeren af homestay, tilbød mig at køre mig rundt og vise mig byen….som en gestus, hans gæst…det
var da bare sååå sødt, det viste sig at han også er guide…jeg tilbragte flere timer med ham hvor han viste mig
søen, byen ..og en danseforestilling kl 17, den var rigtig god, derefter en lille lokal restaurant, hvor jeg sad alene
og spiste..mens han ventede på mig …dejlig og BILLIG mad. der er utrolig billigt på sri lanka, som følelsen i
“gamle dage” når man skulle til grækenland eller spanien…længe inden euroen… det kan godt være det er dyrt
at komme derned, men når først man er der!!! så hjem i mørket, det blir så mørkt så hurtigt… Jeg betalte ham
selvfølgelig noget for hans venlighed. Tips er vigtige hernede.

Næste dag, virkelig dejlig morgenmad hos den søde hustru i deres stue, rundt i Kandy..hele dagen… og på
helgas folly…et fantastisk vildt hotel oppe i bjergene… dagen efter til Gaal med chaufør, der kørt heelt
vildt..meget dygtig men jeg sad med livet i hænderne… nåede frem til en meget hyggelig by,(ikke særlig godt
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værelse, men søde folk) med en vold omkring, så den var meget hyggelig …jeg vandrede rundt i et par dage, på
volden og så solnedgang,i gaderne…mange smykkeforretninger og en cykeltur med en guide ud på landet i 3
timer…alle tiders…

Så skulle jeg ha været med tuk tuk til tangalle, hvor jeg skulle på et ayoveda treatment sted… men rejselederen
ringede og sagde at det skulle jeg ikke, men med bil… og det var jeg multi glad for blev ændret for det var en
tur på to timer i bil…det ville ha taget 4 timer med tuk tuk… jeg skulle ha boet et par dage et andet sted, før jeg
kunne få mit værelse, på Acha Lagoon…men da jeg ankom blev jeg kørt direkte til hotellet ved vandet og fik
sådan en blomsterkrans om halsen..af en yndig kvinde, …som viste sig at være min ene læge..(smil) og manager
Milini, en yngre mand, fortalte at han havde besluttet jeg skulle blive der og ikke flytte rundt. Glad var jeg, især,
da jeg fik det mest vidunderlige værelse med både udsigt til havet og til lagunen…stort…med stor balkon…
De næste 14 dage på Acha lagoon var utrolig vidunderligt… 5 behandlinger hver dag, 3 om formiddagen og to
eftermiddagen, yoga, utrolig god mad, ayovedisk..

Behandlerne er sååå dygtige, professionelle og personlige, virkelig opsat på at man skulle ha det godt hele
tiden.... Manageren virkelig venlig behagelig og løsningsorienteret heeele tiden!
Stranden og vandet uforligneligt…ingen sælgere på stranden, ikke så mange mennesker…og ønsker man lidt
mer “ballade” er byen 5 minutters tuk tuk væk, eller 20 minutter på gå ben...kan anbefales på det
varmeste…jeg vender ganske sikkert tilbage.

Judith (508189)

Grace Tours ApS Østerbrogade 52 1tv 2100 København Ø
Tlf: +45 33 117117 – Fax: +45 33 131141 – Email: mail@gracetours.com – Web: www.gracetours.com
Giro: 661-4035 • Bank: Danske Bank 4180-3667596270 • Medlem Af Rejsegarantifonden Nr. 776 • CVR 15602104

