Maldiverne, Sydindien
& Sri Lanka
8-12 ugers Adventurerejse
med mulighed for frivilligt arbejde
Paradisstrande· Kongebyer
Cricket · Jungle · Buddhisme
Cykeltur · Krydderier · Trekking
Elefantbørnehjem
Maldiverne
Maldiverne består af næsten 1200 små og store øer, hvor kun 192 af dem
er beboet. Maldiverne er både Asiens mindste land arealmæssigt og
befolkningsmæssigt, da kun 330.000 indbyggere pryder denne lille nation.
Kerala
Kerala er beliggende i den sydlige del af det mægtige Indien og huser mere
end 34 millioner mennesker. Kerala er kendt for sine eventyrfyldte
backwaters, krydderier og frodige natur.
Sri Lanka
Sri Lanka er en ø, der ligger i det Indiske Ocean syd for Indien. Der bor knap
20 millioner på Sri Lanka. Her vil du opleve et frodigt landskab med
temarker, så langt øjet rækker, skønne strande, gammel historie,
elefanter, krydderier og eksotiske steder.
Highlights på Maldiverne
Ø-paradis: I bor på den lille trope-ø, hvor hvide stande og blåt vand er lige
uden for døren.
Highlights i Indien
Cochin: Europæisk præget by, der i mange tusinde år har fungeret som et
absolut handelscentrum
Cykeltur: I kommer på cykeltur i Indien, hvor I vil se det lokale samfund.

Turen til Maldiverne, Sydindien & Sri Lanka byder på verdens bedste
strande, fisketure, jungletrek, elefanter, naturfænomener og en
introduktion til buddhismen. Alt sammen i fællesskab med andre unge.

Highlights på Sri Lanka
Colombo og Kandy: Besøg templer og fornem markedernes mange dufte.
Adventure og befolkningen: Trekking op ad den berømte Adam’s Peak,
nationalparker og tropiske dyr i regnskoven!
Sigiriya Rock: Verdens ”8. Vidunder”, hvor I oppe på klippetoppen får den bedste
udsigt på hele øen!
Det frivillige arbejde
• Det frivillige arbejde finder sted på Sri Lanka i 4 uger
• I vil bo sammen med andre internationale frivillige.
• Timerne vil primært være om morgenen, så du har eftermiddagen fri til at hjælpe
de lokale, arrangere sportsaktiviteter og lege med børnene
Der vil være forskellige projekter at vælge imellem:
• Børnehjem
• Undervisning på skoler

PROGRAMOVERSIGT
Uge 1+2: Male, Thulusdhoo og Fenfushi Island
Uge 3+4: Trivandrum, Kovalam, Veli Lagoon, Varkala, Kollam, Thrikkunnapuzha
Uge 5: Katunayake, Colombo, Kandy, Pinnawela, udawattakele og Kithulgala
Uge 6: Adam’s Peak, Numara Eliya, Horton Plane og Belihuloya
Uge 7: Belohuloya, Bambarakanda, Yala, Kataragame og Mirissa
Uge 8: Trincomalee og Colombo
Uge 9-12: Frivilligt arbejde
Adventure tour 4 uger
Adventure tour 8 uger
Adventure tour + Volunteer 12 uger

Du finder priser og datoer på
www.adventureheart.com

www.adventureheart.com
Gratis Rejseforedrag

Cafémøde
Skriv eller ring til os

Kom og hør vores tidligere
deltagere fortælle om
deres rejse, til et af vores
rejseforedrag i enten
Aarhus, Aalborg, Odense
eller København.

Du kan også booke
Cafemøde med en af
vores tidligere
rejsende, hvis du har
brug for mere specifik
viden om et bestemt
program.

Adventure Heart, Christianshusvej 193 -DK-2970 Hørsholm
Medlem af Rejsegaratifonden nr. 853

tlf. 45 76 18 00
Vi er også på
Facebook og Instagram

Med venlig hilsen
Adventure Heart

