18. februar – 6. mars 2019

Bli med oss og opplev:
- Kontraster mellom koloniminner og
moderne tider
- Sigiriya, Løveklippen
- Sri Lankas største grottetempel
- Ferskhuggede kokosnøtter
- Jeepsafari og mangroveskoger
- Eksotisk plante- og dyreliv
- Spennende mat
- Folkedans på rykende glør
- Stedet der pepper’ n gror

- Fantastiske strender
Sammen med godt reisefølge

- Og se opp for elefanter i veikanten!

Den er ikke stor, den dråpeformede øya som ligger øst for sydspissen av
India. Et land på knappe 66 000 kvadratkilometer, omtrent så stort som Irland,
med drøyt 20 millioner mennesker – og åtte steder på UNESCOs
verdensarvliste. Et enormt spenn i landskaper og kulturer gjør at landet
oppleves som mye større enn det er.

Sri Lanka ligger om lag sju grader nord for ekvator, et godt sted å være når det er
vinter i nord, og kystene omfavnes av det Indiske hav med varmt vann og mange
soldøgn. Sri Lanka har utrolig varierte landskaper, fra solvarme sandstrender,
kokospalmeplantasjer og jungel i lavlandet langs kystene, til det friske, svale
landskapet i innlandet, med topper som kommer til syne mellom drivende skyer,
dramatiske fosser, endeløse teplantasjer. Store deler av øya er flate og tørre, men
høylandet i den sydlige delen av Sri Lanka hever seg mot kjølige topper i tåke og dis.
Den høyeste toppen, Pidurutalagala, reiser seg 2524 meter over havet.
«The Trade Winds», de årvisse vender i vindretningen, har ikke bare båret
monsunregnet, som til alle tider har vannet øya og gitt fruktbarhet. Vinden har også
gitt rikdom fordi Sri Lanka lå sentralt på de historiske skipsrutene, og håndterte
handel med Hellas, Kina, Arabia og Roma. Skipene kom til Sri Lanka for å kjøpe
krydder, edelstener og sandeltre. Så ble de liggende for å vente til vinden snudde og
de kunne reise hjem. Mange var de som ble så betatt at de ble igjen og lot skipene
seile. Dette har gitt Sri Lanka en kosmopolitisk kultur, med mange folkeslag,
tradisjoner, et mangfold av religioner, musikk og mat. Sri Lanka er en øystat med en
gammel kulturarv som går tilbake til lenge før Kristi tid.
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Ruiner fra gamle kongedømmer gir spennende inntrykk av avanserte samfunn med
høyt utviklet teknologi, byplanlegging, design, med et skarpt øye for estetikk og
kunst. Et tidsskille inntraff i tredje århundre f. Kr., da buddhismen ble Sri Lankas
religion, og etter hvert gjennomsyret singhalesisk kultur og sivilisasjon på øya. Et
mangfold av naturressurser og gode naturlige havner gjorde Sri Lanka til en attraktiv
handelspartner for mange land. På sekstenhundretallet gjorde portugiserne Sri Lanka
til sin koloni, senere kom hollendere og briter. I 1948 fikk Ceylon, som man den gang
kalte landet, sin selvstendighet fra britene.
Som en dråpe i havet – en dråpe som er et kaleidoskop av farver, lyder, smaker – av
religioner og folkegrupper med dypt rotfestede tradisjoner som bærer historien
videre. De fleste er singhala buddhister, men her er også tamiler, muslimer, malayer
og burghere, etterkommere av hollandske plantasjeeiere.

For tredve år siden var Sri Lanka et yndet reisemål for kulturinteresserte og
solhungrige nordmenn og andre turister. Nå åpner Sri Lanka seg igjen. Singhaleserne
ble i en reisehåndbok fra 1920-tallet kalt «tropiske italienere». De vil ønske oss varmt
og hjertelig ayubowan, velkommen!

« - Når man forlater øya Andaman og seiler
160 mil litt sør for vestlig retning, kommer man
til Ceylon, som utvilsomt er den beste øya på
denne størrelsen i hele verden».
Marco Polo, gjengitt etter Marco Polos reiser,
Oslo 2005
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Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole gir deg mer.
Hos oss står læring, trivsel og trygghet i fokus. Vi ønsker å skape en ramme rundt våre
reiser som gir hver enkelt deltaker en følelse av tilhørighet. Selv om du reiser alene,
er du aldri alene sammen med oss - dersom du ikke selv ønsker det.

Når vi arrangerer kurs der reise er en del av opplegget, krever regelverket til
Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, «at kurset settes inn i en pedagogisk
sammenheng», og at det skal gjennomføres samlinger før og etter reisen. Samlingen
før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise. Vi krever ikke oppmøte på Sømna,
men de som har reist med oss tidligere, vet hvor verdifulle forkursene er. Man blir
kjent, og får en forsmak på det man skal oppleve.
Vi leier inn forelesere som gir interessant og nyttig kunnskap om reisemålet. På dette
kurset er vi så heldige å ha fått med oss Thaya Arumairasa som er født og oppvokst
på Sri Lanka og nå bosatt i Sømna. Han har en spennende historie å fortelle. Skolens
reiseledere går gjennom praktiske forhold. Måltider og hygge er viktig på forkursene,
og besøket på Hildurs Urterarium er det bare å glede seg til!
Ettersamlingen arrangeres ei tid etter reisen, og vil normalt vare én dag. Felles lunsj
og middag er inkludert i totalprisen. Eget program sendes ut ei tid etter hjemkomst.
Det er alltid hyggelig å kunne møtes igjen og dele kunnskap og minner etter gode
felles opplevelser.

I samarbeid med
ønsker vi deg velkommen til lærerike og
spennende dager spekket med gode opplevelser på Sri Lanka.
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Dagsprogram
Dag 1 – Mandag 18. februar: Forkurs i Sømna
Bli kjent – forelesning – praktisk informasjon og besøk på en av Norges triveligste
mat, vin og urtegårder:
12:00:
Velkommen og presentasjon på rom 107
13.00:
Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård
14.00 – 17.45:
Forkurs med Thaya Arumairasa, inkl. kaffepause
18.15:
Avreise med felles transport til Hildurs Urterarium og 3-retters
middag.
22.30:
Retur til Vik.

Dag 2 – Tirsdag 19. februar: Sømna – Værnes
08.00:
09.00 – 12.00:
12.30:
13.30:

Frokost på Sømna Kro & Gjestegård
Forkurs, inkl. kaffepause (utsjekking)
Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård
Bussavgang til Værnes.
Overnatting på Radisson Blu.

Dag 3 – Onsdag 20. februar: Avreise
10:25
14:10
02:35

Avgang fra Værnes til Oslo. Ankomst Oslo kl. 11:20.
Avgang fra Oslo til Dubai med ankomst 23:55 lokal tid
Avgang fra Dubai til Colombo med ankomst 08:25 lokal tid

SAS fra Trondheim til Oslo, så med Emirates direkte til Dubai, et par timer transitt før
vi fortsetter mot øst, inn i soloppgangen.

Dag 4 – Torsdag 21. februar: Ankomst – Negombo
Vi lander på formiddagen, får tid til en lunsj og en siesta, pakker ut sommertøyet og
har litt tid til å slappe av og strekke ut. Negombo er en aktiv fiskerlandsby på bredden
av en lagune, som gjør den til en god havn og et trygt sted å bade. Kolonitiden
begynte tidlig, hit kom portugisere og hollendere, og de har etterlatt seg
festningsruiner. I sydenden av lagunen ligger brakkvannsbaserte våtmarksområder. Vi
begir oss med båt inn i mangroveskogen og utforsker planteliv, fugler og fisk – og
kanskje en krokodille eller annet kryp.
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Dag 5 – Fredag 22. februar: Negombo – Anuradhapura (ca 5 t. kjøring)
Vi begynner dagen med et besøk på Negombos
fiskemarked. Ferskfisk og alle sjøens
delikatesser rett fra havet, tørrfisk i alle faser
av tørkeprosessen, et mylder av folk og
allehånde dufter. Herfra drar vi ut på
landeveien. Aldri et stille øyeblikk, vi er ikke
alene! Etter hvert viker de flate kystområdene
for mer bakkede landskaper, og vi kjører inn
mot Kegalle-åsene. I landsbyen Nochiyagama
gjør vi stopp for en ekte lokal lunsj, og får en smak av stedets ris, som er noe som
bare finnes i dette området.
På ettermiddagen når vi fram til Anuradhapura, i hjertet av Sri Lankas kulturtriangel,
vår base for noen dager med å utforske landets kulturminner. Dette er Sri Lankas
”tørre sone”, som de gamle konger gjorde levelig med å anlegge hundrevis av
demninger og reservoarer. Dette ga grunnlag for en vegetasjon preget av fruktbarhet
og stort artsmangfold. Fuglesang! Vårt hotell ligger på bredden av en fredfylt sjø,
omgitt av store haver og parker. Vi vil utforske levningene av Sri Lankas første
hovedstad og hjemsted for to monumenter på verdensarvlisten. Vi ser ”Kobberpalasset”, bygget av heltekongen Dutu-Gemunu midt på annet hundreår f Kr. Vi ser
landets største dagoba eller stupa, et klokkeformet monument til Buddhas ære, og vi
ser det hellige bo-tre, en stikling av det ficustreet som prins Siddharta satt under da
han fikk sin innsikt om veien ut av lidelse, og ble Buddha. Her er vi ved troens røtter.
Monumentene i Anuradhapura, de er mange, står på UNESCOs verdensarvliste.

Dag 6 – Lørdag 23. februar: Anuradhapura – Wilpattu –
Anuradhapura
Etter en god natts hvil er vi klare for nye
opplevelser. Mellom Anuradhapura og
vestkysten ligger nasjonalparken
Wilpattu. Tett buskvekst, men også
mange små innsjøer og interessant flora.
Våre jeepsjåfører kjenner stiene, og vi ser etter elefanter, slagbjørn, hjortedyr – og
håper på en stor katt, naturligvis. Vi besøker også dronning Kuwenis palass. Hun
hersket i mytenes tid over tre opprinnelige stammer, og er en stammor for
sivilisasjonen på øya. Etter lunsj i nasjonalparken besøker vi det sighaleserne kaller
«bassenget med svart vann», Kalu Diya Pokuna, et område av knauser og koller med
eldgamle monumenter hugget i klippene. Buddhist-munker gjør tjeneste. Og i det
fjerne skimter vi fjellet Mihintale som hever seg over alt det grønne.
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Dag 7 – Søndag 24. februar: Anuradhapura – Sigiriya
Etter en rolig morgen kjører vi et par timer til Sigiriya. Underveis begir vi oss til fots på
landsbyveier, langs vannreservoarer og gjennom skog og tropisk kratt. I en stille
landsby hygger vi oss med ferskhuggede kokosnøtter, vi ser skarv og andre
vannfugler. Sommerfugler i alle regnbuens farver svermer om kapp med elegante
øyenstikkere. Oksekjerre og apostlenes hester bringer oss nær på tropisk flora, og tar
oss tilbake til bussen. I det fjerne hever fjellet Ritigala seg, hjemsted for urter og
medisinske planter, kjent i Asia fra historiene i hunduenes ramayana-epos. På
ettermiddagen en rolig landsbytur for å falle inn i landskapet.

Dag 8 – Mandag 25. februar: Dagstur til Sigiriya
En halvtimes kjøretur fører til et mirakel i buskasjungelen – Sigiriya, Løveklippen
reiser seg med skarp profil to hundre meter over slettelandet. Klippen og festningen
var sentrum for en stor by. På toppen av klippen bygde kongen på firehundretallet e.
Kr. en festning. Bygninger fyller den flate toppen på klippen, og trappen opp
flankeres av gigantiske løvepoter hugget i klippen. Basen var bevoktet av vollgraver
og store haver.
Mest berømt er stedet for nitten gjenværende fresker av opprinnelig fem hundre. De
fremstiller elegante kvinner og dansere fra den tid dette var landets hovedstad, for
femten hundre år siden. Sigiriya står på UNESCOS verdensarvliste.

Dag 9 – Tirsdag 26. februar: Dagstur til Dambulla og Polonanaruwa
På tidlig morgen begir vi oss til fots på
landsbyveier, langs vannreservoarer og gjennom
skog og tropisk kratt. I en stille landsby hygger vi
oss med ferskhuggede kokosnøtter, vi ser skarv
og andre vannfugler. Sommerfugler i alle
regnbuens farver svermer om kapp med
elegante øyenstikkere. Oksekjerre og apostlenes
hester bringer oss nær på tropisk flora, og tar
oss tilbake til bussen.
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Vi fortsetter med en kort kjøretur til Dambulla, en granittklippe som hever seg fem
hundre meter over landskapet. Her hugde håndverkere i siste hundreår f. Kr. det som
i dag er Sri Lankas største grottetempel og prydet det med 150 Buddha-statuer som
er illuminert på effektfullt vis. Fem separate grotter har veggmalerier fra senere tider,
med buddhistiske og hinduiske motiver. Dambulla har vært et pilegrimsmål for
buddhister i 2200 år, og står på UNESCOs verdensarvliste.
På ettermiddagen utforsker vi Polonnaruwa, som var hovedstad fem-seks hundre år
senere, som en utpost for et tamilsk dynasti i Sør-India. Landskapet preges store
menneskeskapte vannreservoarer, og på bredden av Parakrama-”havet” ligger
levninger fra den gamle by: Kongens palass og hans audienshall, buddhistiske
helligdommer samlet i ”det store kvadratur” og monolittiske buddhastatuer.
Hindugudene er heller ikke glemt.
Både Dambulla og Polonnaruwa står på UNESCOs verdensarvliste.

Dag 10 – Onsdag 27. februar: Sigiriya – Kandy (ca. 3 t. kjøring)
Veien tar oss gjennom daler omgitt av skog
og over rismarker, gjennom småbyer til
Matale, som ligger i hjertet av Sri Lankas
krydderplantasjer. Det er her pepper’n
gror, og kardemomme og kanel og nellik og
muskat og ingefær. Vi skal lære om
hvordan de dyrkes og foredles, og om
hvordan de brukes i Sri Lankas spennende
kjøkken, som vi etter hvert begynner å få smaken på.
Herfra er det en drøy time opp til Sri Lankas nest største by, Kandy. Dette er
nasjonens kulturelle senter og var singhala-kongenes hovedstad fram til 1815.
Sentrum i Kandy og singhalesernes bevissthet er det gylne tempel, Dalada Maligawa,
som rommer et enestående relikvium, en av Buddhas tenner, reddet fra asken etter
at han ble kremert i 543 f Kr. Dette er Kandys og landets åndelige og kulturelle hjerte,
med mange fint dekorerte paviljonger og haller og en strøm av pilegrimer som deltar
i offerhandlinger, poja, som forrettes flere ganger om dagen.
Vi skal også oppleve singhalesisk folkedans og dans på rykende, brennende glør. Man
skal etter sigende kunne gjøre det uskadd om man har vært vegetarianer i lang tid.

Dag 11 – Torsdag 28. februar: Kandy – Nuwara Eliya – Bandarawela
Vi begynner dagen med et besøk i Peradeniya botaniske have utenfor Kandy. Den
hadde sin begynnelse som lysthave for kongen av Sri Lanka på 1700-tallet, gjort om til
botanisk have av engelskmennene på tidlig 1800-tall. Her foredlet de kaffe, te,
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muskat, gummi og kinintrær, vekster som ble viktige for koloniene. Vakre orkideer,
mer enn 10000 eksotiske trær, en staselig palmealle… I Gampola besøker vi en
krydderhave for å lære om tradisjonell kokekunst. Herfra er det et par timers kjøretur
gjennom vakre teplantasjer til Nuwara Eliya, der vi kommer i tide til «afternoon high
tea» på plenen ved legendariske Grand Hotel. Grand Hotel var i sin tid residensen til
den engelske guvernør 1830 – 1850. Velholdt etter alle kunstens regler. En
reiseblogger skriver: ”Excuse me, sir, have I taken the wrong turn – is this England?”.
Koloni-romantikk!

Dag 12 – Fredag 1. mars: Bandarawela – Horton Plains – Bandarawela ( 1
t. + 1 t. kjøring + 4 t. vandring)
Så godt å være i frisk luft her oppe i høylandet.
Hotellet ligger i en blomsterhave, himmelen er
høy og blå, og landskapet rundt er fint. Spor av
rim i morgensola? Vi skal opp før hanen galer og
så kjøre videre gjennom teplantasjer og skog til
nasjonalparken Horton Plains. Her er gressletter
og stepper, her er dramatiske stup og skrenter og
flotte fosser. Horton Plains ligger mer enn to tusen
meter over havet, og sammen med mye nedbør
legger tåke og skyer store mengder fuktighet i
landskapet. Stille elver, myrer og fosser gir habitat
for et meget mangeartet dyre- og planteliv.
Mange arter er stedegne, ikke bare for Sri Lanka,
men for dette helt spesielle området, som på
grunn av klima og artsmangfold står på UNESCOs verdensarvliste.
I tåkeskogen er det et tak av trekroner tjue meter over bakken, og trestammer og
grener er bolig for mange slags bregner, «skjegg» og orkideer. Frittstående trær vrir
seg i spiral for å tilpasse seg sterke vinder. På slettene er det tussock-gress og buskas,
her er rhododendron-trær – og ranunkler og gentiana. Sambar-hjort gresser i store
flokker og luften fylles av fuglesang. Et klimaks i det dramatiske landskapet er stupet
Verdens ende som kaster seg bratt 870 meter loddrett ned mot lavlandet. Turen er
middels krevende, mer litt lang enn vanskelig, svært vakker. - Om man ikke går så
godt, lokker hotellets haver med benker, blomster, gode kaker og en tidlig g&t,
kanskje. Massasje også, kanskje. Et bra sted for en smule dekadanse.

Dag 13 – Lørdag 2. mars: Bandarawela – Udawalawe (ca. 6 t. kjøring)
Reisens lengste kjøreetappe, en lang og buktende vei av skiftende standard, men det
er mye å se, vi gjør flere stopp underveis.
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Først en om lag tre timer lang togtur
gjennom vakre landskaper fra Bandarawela
til landsbyen Hatton. Ut gjennom
åslandskapet til flatere land mot kysten i
sydøst. Dette er et landskap av sjøer og store
trær, med kuflokker som streifer på slettene.
Her ligger Kataragama, kanskje det viktigste
pilegrimsstedet i landet, viet hinduenes
krigergud, Skanda, men æret av buddhister og muslimer også. Udawalawe er en
nasjonalpark, og vi skal ut for å se, enten i ettermiddag eller i morgen tidlig.

Dag 14 – Søndag 3. mars: Udawalawe – Galle – Beruwela (ca 5 t. kjøring
+ jeeptur)
Vi er oppe i grålysningen og utforsker deler av nasjonalparken. Her skal være
leoparder, og vi ser også etter elefanter, sambar-hjort, rådyr, slagbjørn, villbøffel,
villsvin og krokodiller. Masser av fugl. For å være helt sikre på å treffe elefanter,
besøker vi et «barnehjem» for skadde og foreldreløse elefant-«barn», hvor man
arbeider med å føre dem tilbake til et fritt liv i villmarka.
Så følger vi kysten vestover til Galle, hvor det sies at Kong Salomo kjøpte edelstener
og krydder. Portugisiske skip landet her i 1505 og innledet kolonitiden, som ble
videreført av hollenderne som har etterlatt seg en ”doft av gamla tider”, med en
kraftig festning, gamle kirker, en monumental byport og borgerlige hjem. Smug og
gater bærer fremdeles hollandske navn. – Havnen står på UNESCOs verdensarvliste.
Fra Galle er det en ettermiddagstur til Beruwela, en lang og vestvendt strand. Her
skal vi bo på et greit strandhotell og strekke ut litt et par netter.

Dag 15 – Mandag 4. mars: Beruwela
Vi nyter dagen med til sol og strand, men vestkysten har
mer å by på: Vi dukker først dypt inn i landskapet for
besøke Lunuganga, landstedet til den meget omtalte
singhalesiske arkitekten Geoffrey Bawa. Lunsj i haven til
denne legendariske juristen og arkitekten.

Dag 16 – Tirsdag 5 mars: Beruwela – Colombo – Negombo (ca. 3.5 t.
kjøring + tid i Colombo)
Etter sen frokost er det oppbrudd, og så følger vi vestkystens strender og
palmelunder og gjennom mer urbane strøk til Sri Lankas hovedstad, der vi gjør en
kjapp bytur.
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Byen er i rask endring, men har fortsatt en smak av kolonitid, en blanding av øst og
vest. Et tempel bygget på stedet der man mener Buddha i sin tid var på besøk,
britiske fasader ved Hultsdorf Law Courts, basargatene i Pettah med Wolwendaal
Kerk, bygget av hollenderne i 1749.

Dag 17 – Onsdag 6. mars: Hjemreise
Etter en kort natt reiser vi til flyplassen for hjemreise.
02:55 Avgang fra Colombo med ankomst Dubai kl. 05:55.
07:45 Avgang fra Dubai med ankomst Oslo kl. 12:00.
14:40 Avgang fra Oslo med ankomst Værnes, Trondheim kl. 15:35.
Vi setter opp buss for retur til Sømna dersom det blir nok påmeldte.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Kostnader
Pris pr. pers i dobbeltrom: kr. 27. 845,Pakkeprisen inkluderer:
 Overnatting med full pensjon på Sømna Kro og gjestegård
18. – 19. februar 2019
 Busstur tur/retur Hildurs Urterarium med 3-retters middag
 Buss Sømna – Værnes.
 Overnatting med frokost på Radisson Blu Værnes
19. – 20. februar 2019
 Flyreise Trondheim – Oslo – Trondheim med SAS, Oslo – Colombo – Oslo med
Emirates Airways.
 Helpensjon på Sømna og Sri Lanka.
 Alle utflukter iflg. program.
 Engelsktalende guider og norsk reiseleder fra Escape Travel.
 Tips til guide og sjåfør
 Reiseledere fra NNPS som tar godt vare på deltakerne
Prisen inkluderer ikke:





Avbestillingssikring ved sykdom før avreise og reiseforsikring
Enkeltromstillegg kr. 5 300,- Sri Lanka og kr. 730,- Radisson Blu Værnes.
Visum til Sri Lanka, pr februar 2018 USD 35, se side 14 hvordan man søker.
Personlige utgifter, ev. vaksine, drikke, ekstra måltider (se punkt om
vaksineanbefaling på side 14).
 Eventuell transport fra Værnes til Sømna kr. 600,-

Prisene er med forbehold om prisendringer fra leverandør.
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Hoteller:
21 – 22. feb.: Camelot Beach, Negombo www.camelot.lk
22 – 24. feb.: Heritage Anuradhapura Hotel www.heritagehotel.lk
24 – 27. feb.: Elephass Hotel, Sigiriya www.elephassigiriya.com
27 – 28. feb.: Hotel Suisse, Kandy www.hotelsuisse.lk
28. feb. – 02. mars: Heritage Hotel Bandarawela
https://www.aitkenspencehotels.com/bandarawelahotel/
02 – 03. mars: Grand Udawalawe Safari Resort www.udawalawesafari.com
03 – 05. mars: The Palms https://www.colomboforthotels.com/the-palms-beruwala/
05 – 06. mars: Sasha Transit Hotel www.sashatransithotel.com

Påmelding og betingelser
1 Påmelding
Fyll ut og returner påmeldingsskjema bakerst i dette programmet, eller bruk skjema på
nettsiden vår. Man er ikke sikret plass før dette skjema er mottatt av NNPS. Navnet må
skrives nøyaktig slik det står i passet. Legg ved eller send inn kopi av passet.
2 Påmeldingsfrist
Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen 15. desember 2018.
Det anbefales alltid å melde seg på i god tid. Slik bidrar man til å sikre nok deltakere til at
turen kan gjennomføres.
3 Betaling
Hovedfaktura faktureres straks etter påmeldingsfristen 15. desember 2018. Evt. tillegg, eks.
døgn under forkurset eller annet, faktureres etter hjemkomst.
NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort.
4 Forsikring
Alle reisende anbefales å tegne både avbestillings- og reiseforsikring. Den reisende er selv
ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap
dersom du er usikker.
5 Avlysning eller utsettelse av turen
En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan skje hvis
andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbake
innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i personlig brev direkte til
deltakerne.
Dette skal skje snarest mulig og senest to uker før avreise.
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6 Avbestilling ved Force Majeure
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste
14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme
sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at
disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik avbestilling betinger at
Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til det/de aktuelle reisemål. Ved
avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke
avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for
avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.
7 Avbestilling mot gebyr
Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike avbestillingsregler:



Fra 61 til 36 dager før avreise: 50 % av reisens pris.
Mindre enn 36 dager før avreise: reisens pris i sin helhet.

Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende
billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av den det gjelder.
8 Endring av pris
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over. NNPS
forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. Reisen selges
som en hel «pakke», og det vil ikke være mulig å refundere de delene av pakken som
eventuelt ikke benyttes.
9 Ved evt. endring av reiserute
Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas
forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som
skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik,
stengte veier, vær- og lokale forhold kan føre til programendringer på en gruppereise. NNPS
forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale
samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.
10 Bistandsbehov
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle
behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding.
11 Opptreden
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse
for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren.
NNPS har rett til å avvise en reisende hvis disse kravene ikke oppfylles. De økonomiske
konsekvenser er da den reisendes eget ansvar.
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Praktiske opplysninger
Utflukter
Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal bevegelighet og kondisjon.
Dersom det er mulig legger vi til rette for deltagere som måtte ha fysiske begrensninger. Ta
gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt.
Visum og Pass
Norske borgere trenger visum for reiser til Sri Lanka. For turistvisum er det mulig å søke
online via Sri Lankas Electronic Travel Authority (ETA): http://www.eta.gov.lk
Visum gis normalt for 30 dager. Det er viktig å søke riktig type visum før ankomst. Ta kontakt
med oss på NNPS hvis du trenger hjelp til dette.
Pass må være gyldig i mer enn seks måneder etter planlagt utreisedato. Hvis du ikke reiser
med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.
Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og visum er gyldig ved avreise. Vi anbefaler å
ta med en kopi av passet og oppbevare disse atskilt fra hverandre.
Vaksiner og medisiner
Folkehelseinstituttet gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn
ved reiser i utlandet. Ta med bekreftelse fra legen på reseptbelagte legemidler du bruker.
Bekreftelsen bør være på engelsk. Medisiner bør oppbevares i originalemballasjen.
Folkehelseinstituttet anbefaler at man har følgende vaksiner:
 dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som
er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca.
hvert 10. år.
 Hep A: Hepatitt A-vaksine
Ta kontakt med din lokale helsestasjon/legekontor i god tid før avreise for råd og veiledning
om vaksiner og medisiner.
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PÅMELDINGSSKJEMA

Sri Lanka – en dråpe i havet
18. februar – 6. mars 2019
Tidligere
kursdeltaker

Fødsels- og personnr. (11 siffer):
Navn:
Adresse
Postnr:

Poststed:

Mobil:

E-post:

Jeg ankommer Sømna: 17. februar
Jeg ønsker:

Enkeltrom

18. februar
Dobbeltrom

I Sri Lanka ønsker jeg Enkeltrom

Dobbeltrom

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:
Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna, 6. mars
Jeg planlegger å komme meg hjem selv 6. mars, og forlater gruppen på Værnes.

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.

Jeg tillater ikke at bilder av meg brukes i markedsføring av Nordnorsk Pensjonistskole
NB. Husk å vedlegge kopi av ditt pass.

PDato/underskrift:
ÅMELDINGSSKJEMA
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