Referenser från några av resenärer som deltog i senaste resan.
"Colombo denna stad som sjöd av liv och lust...i denna stad så blev jag helt fascinerad av trafiken
över att det fanns inga regler men ändå vilket samspel mellan bilisterna...
I denna livfulla stad så besökte vi ett tempel med en elefant innanför tempelgrindarna..i detta tempel
möttes vi av ödmjukhet och en kärleksfullhet.
Negombo:Där bodde vi på ett familjärt hotell med god service av personal. Hotellet låg bredvid havet...
som lockade en till att gå promenader längst stranden där man hörde vågorna skvalpa och man kände
det ljumma salta havsvattnet skölja längst vaderna,,och den varma vinden blåsa igenom ens hår...
Bentota:Där bodde vi på ett hotell som kan beskrivas som en oas mitt i djungeln...detta hotell kändes
som ett paradis och man fick en lyxig känsla när man kom in på hotelrummet och man såg den vackra
himmelsängen och badrummet som var inrett med svart marmor och guldkranar.Bakom hotellet i ett
sött litet trähus så fanns det ett ayuvediskt center med mycket kompetent personal och en kväll så kom
den ayuvediska doktorn och föreläste om ayuveda och dess livsstil. Ett underbart ställe som får en
stressa ner och njuta av livet.
Nuwara eliya:vägarna dit till världens ände visade sig bestå av kringel i krok vägar...men ju högre upp vi
kom desto bördigare och mer naturliga vattenfall såg vi...och när man tittade ner i dessa djupa dalar så
var det en sån...skönhets upplevelse för alla sinnen som bara måste upplevas ...går inte att beskriva
längst hela berget så såg man thebuskar eller stora bäddar av grönskande grönsaker och en och en
annan apa...
Detta var bara en del av alla upplevelser vi fick uppleva ...men för mig var det ett stort äventyr för alla
sinnen och även för min inre själ.
En sak märkte jag grönsaker och frukter smakar mer där än hos oss..
Jag var imponerad av människors hjälpsamhet ,verkade som om inget var omöjligt ...de lever mer i nuet
än vad vi gör...
glöm klockan helt när du befinner i detta land...saker och ting tar den tid ...det tar,,varken mer eller
mindre
jag var även helt tagen över hur naturen skiftade på bara några mil och man såg statyer av Buddha ,
Jungfru Maria , Jesus och
även hinduistiska gudar överallt ...även mitt i djungeln och varje gatuhörna...landet känns väldigt andligt
med en stor respekt även för andras religioner...
det imponerade på mig...att det inte fanns prestige mellan religionerna---jag skulle kunna skriva ännu
mer om detta land.." //Inga-Lill

Jönköping
Mina tankar om resan till SriLanka den 20/2 - 6/3 2011, Informationen före resan upplevde jag som
mycket bra, tack för träffen där vi fick ses före resan och bekanta oss med varandra.
hotellet i Negambo, bra med en kort resa till första hotellet, ett hotell som hade ”allt” strand, utsikt,
pool, bra mat, och vattenkokare. Omställningen från Sverige kräver nästan att man landar mentalt.

Bentota, detta hotell och stugan på baksidan för behandlingar var över förväntan, maten de serverade
var helt ok. Det ända var väl att det inte fanns vattenkokare på rummet.
Här kan jag stanna länge.
Teplantage, kryddgård inkl. guide, elefantrescue, mycket uppskattat..
Kandy, templet, botaniska trädgården, Hotel Suisse mycket bra
Vår utflykt till skolan i Sigiriya, minns jag med stor glädje.

Du själv; tack för att du tog hand om oss så bra
Stor kram och tack för en mycket trevlig resa
Maidy

"Förväntningarna inför resan var att komma iväg för att få sol, värme o sköna behandlingar, vila upp mej
samt uppleva en ny kultur o diverse trevliga aktiviteter. Resan infriade förväntningarna ganska bra o gav
dessutom en mängd andra grejer.
Hotellen vi bodde på var bra hela resan o ofta förstklassiga. Ibland kände vi oss nästan lite kungliga bland
de fina miljöerna o folket. Det kändes väldigt lyxigt när vi bodde på anrika hotell som ansågs vara det
finaste i staden, tex Suisse Hotel i Kandy.
Maten på hotellen var väldigt bra, ibland lite för bra... Det var många kvällar med dignande bufféer. Vi
upplevde massor o rörde på oss ganska mycket." //Jonas

"Det var ett fantastisk resa, maten och hotellen var riktigt lyxiga, Vi fick sköna behandlingar och fick
uppleva mycket av landet. Jag har ansökt om ledighet att åka med i Oktober igen :)Det är så
spännande"//Eija

"Ska nu försöka mig på ett utlåtande.
Denna resa var både givande för kroppen och själen.
Det var mycket givande upplevelser och intryck som kommer att stanna kvar i mitt minne.
Jag blev väldigt berörd och det kändes bra i hjärtat att få följa med
till äldreboendet, det gav mig helt andra perspektiv.
Jag blev också väldigt tagen av besöket och cermonin i " Temple of the Tooth"
Blev betagen av det bördiga och fantastiska landskapet uppe i bergen.
Mangroveträsket var som att en helt ny värld öppnade sig inför mig.
Jag kan ju inte påstå att jag kan klaga på hotellens standard eller mat.
Hotellet i Bentote var som att komma till en avkopplande oas. Det var verkligen en fördel med att man
kunde få behandlingarna där.

Det kändes också lyxigt att få färska frukter och juicer varje dag och därtill allt annat som jag lät mig väl
smakas av.
" Ann-Britt
"Bodde på fina hotell och fick alltid god mat. Sköna behandlingar.Vi fick se väldigt mycket och uppleva
nya saker. " Gunilla & Ingmar

