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Frolic with Dolphins & Whales 

 

Route: Vliegveld/Galle      Reistijd: 4 uur       Hotel: Jetwing Lighthouse 
 
Highlights: Kusttocht  
 
Op het vliegveld zal u begroet worden door uw chauffeur gids die u naar uw hotel 
zal brengen waar u de komende 5 nachten zult verblijven – Jetwing Lighthouse. Dit 
hotel staat op de lijst van de Small Luxury Hotels van de wereld. Geniet van de reis 
als u langs de natuurlijke turquoise golven en langs de lokale steden waar het leven 
van de lokale bevolking te zien is rijdt. Eenmaal in uw hotel kunt u ontspannen en 
bijkomen van een eventuele jetlag.   

 

Route: Galle/Mirissa/Galle   Reistijd: 2 uur    Bootreis: 5 uur    Hotel: Jetwing 
Lighthouse 
 
Highlights: Dolfijn en Walvis observeren op een boot cruise.  
 
Na een uur rijden komt u bij één van Sri Lanka’s fijnste geheimen van de stad 
Mirissa. Mirissa is één van ‘s werelds beste locaties om zowel de blauwe walvis en 
de potvis als dolfijnen te kunnen spotten. Dit komt omdat de continentale schijf 
dichter bij de grondvlakte ligt op dit punt en het daardoor de kans groter maakt om 
’s werelds grootste dier van de wereld te kunnen bewonderen. Vertrek vroeg in de 
morgen op uw expeditie vergezeld door de lokale natuur gids – Anoma. Vergeet niet 
uw camera mee te nemen. Na een opwindende ervaring gaat u terug naar uw hotel 
en kunt u de rest van de middag spenderen zoals u wilt. 
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Route: Galle/Mirissa/Galle   Reistijd: 2 uur    Bootreis: 5 uur      Hotel: Jetwing 
Lighthouse 
 
Highlights: Dolfijn & Walvis spotten op een boot cruise en dineren bij de rijstvelden. 

In de natuur is het nooit 100% zeker dat u de dieren zult kunnen zien die u wilt zien 
– Ga met Anoma een dagje eropuit om de langsnuitdolfijn, de blauwe walvis of de 
potvis te kunnen spotten. Wanneer u vertrekt, luister dan naar de kakofonie van 
muziek gemaakt door de langsnuitdolfijnen die in groepen reizen. In diepere 
wateren kunt u de blauwe walvis spotten die ook in groepen trekken. Als u verder 
reist, kunt u ook de potvis tegen komen die vaak alleen of met een paar anderen 
door de wateren zwemt. Dit maakt Sri Lanka, zonder twijfel, de beste plaats in de 
wereld om zowel de blauwe walvis als de potvis samen te kunnen spotten. 

In de avond kunt u genieten van een tien minuten serene bootreis langs de Kepu 
Ela, een korte waterweg bij Jetwing Lighthouse zelf. U bevindt zich zo dichtbij en 
toch zo ver weg van het hotel, bij een stille, kleine stad van de rivier af. Dit is waar 
het boetiek hotel Jetwing Kurulubedda is gelegen. U zult geïntroduceerd worden aan 
het gebouw gecombineerd met  een uitgestrekt gazon om te ontspannen en te 
luieren. Opvolgend kunt u genieten van een privé diner bij het huisje waar u over de 
rijstvelden en moerassen uitkijkt. U gaat terug met de boot naar Jetwing Lighthouse.  
 
Route: Galle                  Hotel: Jetwing Lighthouse 
 
Highlights: Ontdek de Dutch Fort van Galle en geniet van een speciale Spa Therapie 

Ontdek de lokale wonderen van het UNESCO World Heritage 17de eeuws Dutch 
Fort. In dit doolhof van geplaveide paden omringd door kleine stadshuisjes zult u 
verdwalen, maar dat is ook de bedoeling. Om je geest, lichaam en ziel te kalmeren, 
nodigen we u uit bij Jetwing Lighthouse’s Spa voor één van hun signatuur 
behandelingen. Deze hoofd tot teen therapie zal al uw fysieke spanningen 
ontspannen. 
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Route: Galle/Mirissa/Galle    Reistijd: 2 uur    Bootreis: 5 uur    Hotel: Jetwing 
Lighthouse 
 
Highlights: Dolfijn & Walvis spotten op een boot cruise + Dineren op het deck.  
 
Spendeer een dag met de majesteitelijke blauwe walvissen en potvissen, wanneer zij 
de zuid kust van Sri Lanka passeren op hun weg naar de baai van Bengal van de 
Arabische Oceaan. U zult zien dat er ook mede reizigers naar Sri Lanka komen om 
de Walvissen en Dolfijnen te ervaren omdat de kans dat u ze zult spotten hier erg 
hoog is. Dit betekent dat u niet één walvis, maar vele groepen zult kunnen spotten 
tijdens dit seizoen. Na uw expeditie, gaat u terug naar het hotel en kunt u lekker 
ontspannen. Geniet van een laatste privé diner op het deck van het hotel waar u 
uitkijkt over de prachtige Indische Oceaan. 

Route: Galle/Airport Reistijd: 4 uur  
 
Aangezien alle goede dingen ten einde moeten komen zal uw chauffeur/gids u 
comfortabel naar het vliegveld brengen zodat u op tijd bent voor uw terug vlucht.  

Als alternatief bent u welkom om uw reis voort te zetten om meer te leren van Sri 
Lanka’s culturele Heritage en endemische flora en fauna en nog veel meer. 


