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VILLA PÅ SRI LANKA 

 

Nedanstående karta visar när det bäst att åka till Sri Lanka. 

 

 
Hur ta sig dig? 

Från 15 december – 15 januari är det högsäsong hos de flesta flygbolagen, 

men det går att ordna bra priser ändå. De bästa förbindelserna från 

Stockholm har; 

 

 
Min rangordning Flygbolag Via Not 

1. Qatar Airways Doha Oftast kort transfer 

1,5 h 

2. Emirates Dubai  

3. Sri Lankan Via Frankfurt, Paris 

eller London 

SAS eller annat bolag 

måste användas. 

4. Ethiad Via 1) Berlin/Belgrad  

& 2) Abu Dhabi 

Två stopp men 

ibland bra pris. 

5. Qatar i kombination 

med Sri Lankan 

 Qatar till Doha och 

Sri Lankan vidare till 

Colombo. Ibland bra 

pris och går att boka 

via nätet. 
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Hyr en villa. 

 

För ett ressällskap bestående av fyra personer eller fler kan det vara ett 

prisvärt alternativ att hyra en villa på Sri Lanka. Många villor ägs av 

utlänningar och används som semesterboende. De tider de inte själva är på 

plats på paradisön hyrs de ut via olika förmedlingar. Priser och service varierar 

naturligtvis men det går att finna riktiga pärlor.  

 

För det mest tillhandahålls en hotelliknande service med både kock och 

städpersonal samt ibland chaufför. Nivå på service kan dock oftast anpassas. 

 

 

Några länkar; 

 

http://romancevalley.com/romance/ 

 

www.airbnb.com 

 

http://www.srilanka-globaltrends.com/welcome.html 

 

http://www.ownersdirect.co.uk/sri-lanka.htm 

 

http://villasinsrilanka.com/about/ 

 

http://www.flipkey.com/sri-lanka-villa-rentals/g293961/ 

 

http://www.thevillaguide.com/search/advancedsearch.aspx?from=side 

 

http://villainsrilanka.co.uk/ 

 
http://www.villainsrilanka.biz/index.php/villa-rentals/beach-front-2-4-sleep/galle/the-beach-

hut-villa 

 

http://villasinsrilanka.com/property/kikili-beach/ 

 
http://www.privatehomesandvillas.com/phv/villadetail.aspx?strID=sixdegreesnorth 
 
https://www.yahoo.com/travel/10-perfect-villas-to-rent-in-sri-lanka-118954236042.html 

 

http://www.longtermlettings.com/find/rentals/Sri_Lanka/ 
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Transporter 

 

Enklast att ta sig från flygplatsen till din villa är att beställa via 

Kangaroo Cabs eller Van 

Se länkar 

 

http://2588588.com/ 

 

http://2501501.com/ 
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