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Det var ett förväntansfullt och pirrigt gäng som möttes upp på Arlanda morgonen den 18 april inför PATA FAM 
studieresa till Qatar och Sri Lanka. Gruppen bestod av 10 representanter från olika resebolag, ledda av Madeleine 
som PATA-ansvarig och Eunice som representant från Qatar Airways. Vi hade fått besked om att klä upp oss för 
att kunna stå standby för uppgradering och till vår lycka fick vi plats i businessklass! Det var ett glatt gäng i 
kostymbyxor och loafers som gick ombord på flyget och gjorde sig redo för take-off. Det är inte många flygningar 
där man blir serverad hummer uppdukat på vit duk och med silverbestick, i skenet av en liten ljuslykta. Medan jag 
satt tillbakalutad i min loungestol och smuttande på ett glas champagne, kunde jag inte låta bli att fundera – skulle 
jag någonsin kunna vänja mig med att flyga ekonomiklass igen? Det var nästan synd att flygningen till Qatar bara 
var 6 timmar. 
 

Qatar 
Väl i Qatar möttes vi upp av vår guide för en snabbsightseeing under vårt uppehåll på 8 timmar. Hon berättade att 
det var så spännande att guida i Doha - för att deras skyline såg annorlunda ut hela tiden! Varje säsong var det nya 
skyskrapor som kommit till och bara under det senaste året hade staden fått tillskott av ett helt nytt 
tunnelbanesystem och två nya sportsarenor inför deras värdskap för FIFA 2022. Vi stannade till i stadsdelen Katara 
Cultural & Heritage Village, med pampiga sandfärgade hus som hämtat ur Tusen och en natt. I stadsdelen The 
Pearl och i Dhow Harbour var det i stället höghus och flashiga yatcher som dominerade. Vi promenerade genom 
marknadsplatsen Souq Waqif och åt en fantastisk middag på glittriga Parisa restaurant.  
 
Efter vårt korta uppehåll var det dags att bege sig tillbaka till flygplatsen för nästa flyg mot Sri Lanka. Vi var ju bara 
tvungna att ta ett glas champagne till när det visade sig att vi hade turen att få sitta i Business igen. Det är så här 
en studieresa ska vara!  

 
 

 

 

 



 
 

  



 
 

Sri Lanka 
Fem timmar senare landande vi i Sri Lankas huvudstad Colombo. Trots att det var tidigt på morgonen, möttes vi 
av 25 grader och strålande sol. Under vår vistelse skulle vi få möjligheten att bli guidade av två DMC-team. Först 
av Jetwing Travel som skulle ta oss från Colombo längst med kusten till Negombo, Bentota, Hikkaduwa, Galle och 
Yala, följt av Kaduruketha och Ella för att sedan avsluta i Nuwara Eliya. I Nuwara Eliya skulle de sedan lämna över 
till Aitken & Spence som skulle ta oss vidare till Kandy, Sigirya och slutligen tillbaka till Colombo för hemresa. 
Sammanlagt hade vi 7 dagar på Sri Lanka med ett fullspäckat program framför oss.   
 
Med Jetwing Travel reste vi med ett team bestående av en fartglad 
chaufför, en co-driver samt två guider. Vår huvudguide Nalli, var 
engagerad och pratglad – men tyvärr på ganska knagglig engelska. 
Han var stundvis väldigt svår att förstå, vilket var synd när han hade 
så mycket spännande att berätta. Hans tidsuppfattning var heller 
inte alltid på topp och vi upptäckte ganska snart att programmet 
innehöll mer stopp än vad vi skulle hinna med. Gemensamt valde 
vi därför att plocka bort flera hotellvisningar för att korta ner 
programmet, men anlände ändå sent till hotellen på kvällarna, 
vilket inte gav så mycket utrymme för egen tid. Detta till trots av att vår chaufför satte plattan i mattan vid alla 
tillfällen han kunde få och vi bokstavligen susade fram längst vägarna. 
 
Vårt första stopp gjordes på hotell Jetwing Blue och grannhotellet Jetwing Beach i Negombo. Här fick vi tillgång till 
fem hotellrum så att vi kunde ta en dusch och byta om, vilket var välbehövligt efter den långa resan. Därefter fick 
vi en presentation av hotellkedjan som erbjuder hotell i alla prisklasser över hela ön, samt fick en hotellinspektion 
följt av en välbehövlig lunch.  Från Negombo tog vi oss vidare ned längst kusten för att besöka hotellet Saman 
Villas strax utanför Bentota. Här gjorde vi också ett stopp hos The Turtle Research Project, vilket visade sig bli en 
av de absoluta höjdpunkterna på resan. Här omhändertas sköldpaddor som varit med i olyckor eller blivit sjuka 
och behöver rehabilitering. Man försöker också öka antalet vilda sköldpaddor genom att samla in nykläckta 
sköldpaddor och låta dem växa till sig i några veckor, innan de släpps ut i havet. Med en hink full av små söta 
sköldpaddsbebisar stod vi i solnedgången och släppte ut en i taget och önskade dom lycka till i den stora världen. 
Efter en lång bussresa ankom vi till staden Galle för övernattning på Jetwing Lighthouse. En kall GT smakade bra i 
baren och vi njöt av att sitta ute i den ljumna kvällen och lyssna på vågorna som slog in. Natten bjöd på riktigt 
häftigt oväder med blixtrar som lös upp hela himlen.  
 
Nästa dag fick vi se mer av Galle då vi promenerade genom Galle Old Town. Här besökte vi även hotellet Amangalla, 
ett av de äldsta hotellen på hela Sri Lanka byggt på tidigt 1700-tal i fantastisk kolonialstil. Här hade man velat 
stanna och ta en afternoon-tea! Vi passade även på att göra ett besök på botique hotellet Owl & the Pussycat och 
på lyxhotellet Amanwella åt vi lunch med en helt fantastisk vy över havet. Vi slängde trånade blickar mot deras 
strand i den 30 gradig hettan, men fick snabbt knäppa några bilder och sen skynda vidare. Medan skymningen föll 
och vi började köra in i Yala Nation Park på jordiga off-road vägar, kunde vi skymta både apor och elefanter längst 
med vägen. Det gjorde oss spända och exalterade för morgondagen då safari stod på schemat. Efter ett tidigt 
uppvaknande kl 5 satt vi uppdelade i två bilar, redo med kameran i högst hugg. Yala Nationalpark bjöd på 
alligatorer, bufflar, hjortar, mungo och en rad färggranna och vackra fåglar. Den vackraste vyn var en elefant som 
gått ner i en sjö och mumsade näckrosor med berget Elephant Rock i bakgrunden.  
 
Efter safarin tog vi en efterlängtad dusch för att bli av med allt sand och damm. Vi har en lång väg framför oss, då 
vi skulle lämna syddelen och börja köra inåt i landet. Klimatet och temperaturen förändrade sig drastiskt medan 
vi började stiga uppåt på slingriga vägar. Vi stannade till vid ett jättelikt vattenfall Ravana Fall och passade även på 
att fylla på med färsk mango och grillad majs. Väl framme på hotellet 98 Acres Resort i Ella väntade en slående 
utsikt av böljande gröna kullar. Fukten och regnet bildade moln i dalarna, långt nedanför oss. En skylt visade att 
man kunde åka zipline, vilken dröm det hade varit! Även fast schemat var tidspressat, så kunde vi inte låta bli att 
tacka ja till eftermiddagste och kaka. När vi lämnade Ella, var vi alla eniga över att hit måste man resa tillbaka! När 
vi slutligen kom fram till Nuwara Eliya var det mörkt och lite kyligt när vi checkade in på Jetwing St Andrews. 
Inredningen var pampig med blommiga gardiner och med en stor öppen brasa som sprakade inbjudande. Vi bjöds 
på en fantastisk fyra-rättersmiddag och personalen hade även förberett tårta till gruppens födelsedagsbarn. Själv 
var jag så trött efter en lång dag och mycket mat, så jag gick direkt i säng efter middag. Dock ryktas det om att vår 
guide bjöd på skönsång för dem som höll sig uppe. 



 
 

Dagen efter var det dags att tacka av Jetwing Travel och i stället resa vidare med 
Aiken & Spence. Vår nya guide Richard var bättre på engelska och var väldigt tydlig 
med vad vi skulle göra, hur lång tid det skulle ta, när vi skulle ha stopp och vad som 
var viktigt att tänka på. Här hade vi en guide som hade stenkoll! Vi hann med en 
snabb sightseeing i Nuwara Eliya och fick berättat detta varit ett populärt område då 
engelsmännen kom till Sri Lanka pga att klimatet var så mycket mer behagligare uppe 
i bergen, än kustens heta vindar. Till vår förvåning passerade vi också både en 
kapplöpningsbana för hästar och en golfbana. Från tågstationen i Nuwara Eliya klev 
vi på tåget känd för att vara ”den vackraste tågresan i världen”. Tåget tuffade fram i 
ett långsamt tempo genom ett böljande grönt landskap. Tåget var uppdelat i tre 
klasser där vi hade platser i första klass längst bak. Alla tågets dörrar stod 
vidöppna, så man kunde kika ut på det vackra landskapet eller - om man var riktigt 
modig - hänga ut för att ta selfies. Vår guide Richard ställde upp som fotograf och 
hängde ut genom fönstret för att se till att vi kunde ta riktigt fina bilder. Efter 4 
timmar rullade vi in på tågstationen i Kandy som är Sri Lankas kulturhuvudstad 
omgiven av kullar täckta av tropisk regnskog. I Kandy bjöds vi på en färgsprakande Sri Lankan Cultural Show med 
dans och trummor, där det hela avslutades med att de gick på glödande kol. Avslutningsvis checkade vi in på 
ståtliga Mahaweli Reach Hotel. Vi klädde upp oss i vår finaste stass och minglade, åt kanapéer och drack drinkar. 
Därefter bjöds det på middag i hotellets festlokal som fortsatte helt till midnatt. 
  
Dagen efter började med en curryfrukost och hotellvisning. Därefter väntade ett besök i Temple of the Tooth, 
landets viktigaste religiösa helgedom där legenden säger att en av Buddhas hörntänder finns bevarat. Efter vår 
rundvandring var det dags att besöka den lokala marknaden. Här kunde man köpa allt från frukt och grönsaker till 
kött, ägg och fisk – och till vår stora glädje även kryddor! Vi kom fullastade ut från marknaden med påsar fulla med 
dofter av kanel, curry och stark chili. Dagen fortsatte i kryddornas tecken och vi stoppade även till i en Ayurvedisk 
kryddträdgård. Vi fick en omvisning där vi fick smaka och lära oss mer om vad naturens läkemedel kan användas 
till. En härlig lunch avnjöts med en stor Lion-beer, vilket är den lokala ölsorten. Även här avslutade vi vårt besök 
med fulla påsar med olika burkar som lovades vara gott får både kropp och själ. När vi kom fram till hotellet Amaya 
Lake Hotel, blev vi indansade (bokstavligen) till hotellets lobby med blomsterkransar runt våra halsar och med 
välkomstdrink i handen. Hotellet var så stort att vi fick åka golfbil och vi insåg till vår förtjusning att vi fått varsin 
bungalow (som delades med en och annan liten gecko). Middagen hölls under öppen himmel i hotellets trädgård. 
Och trots deras oändliga buffé kunde jag ändå inte låta bli att äta samma mat jag ätit hela veckan, kycklingcurry 
och ris. Hur kan man någonsin tröttna på det? Fukten och värmen var påtaglig och det var väldigt tydligt att 
morgondagens klättring till lejonklippan, Sigyriya rock, skulle bli svettig.  
 
Sigyriya rock är ett av Sri Lankas populäraste turistmål och är en 380 meter hög klippa och kan bestigas genom 
stentrappor, som leder hela vägen upp. Sigirya var tidigare ett palats och delar av palatset och väggmålningar finns 
fortfarande kvar. Idag bebos klippen endast av Ceylonmakaker som är en typ av apa som endemisk finns på Sri 
Lanka. Det var en svettig klättring och väl på toppen kunde jag givetvis inte låta bli att posera stolt som en riktig 
yogi. Efter alla dessa intryck, var det ganska skönt att packa in alla i bussen och börja vår långa resa tillbaka till 
Colombo. Vår guide passade på att berätta mer om seder och kultur på Sri Lanka. I dagens tidning läste han högt 
från alla äktenskapsannonser, där föräldrar arrangerade äktenskap för sina barn. Gemensamt för alla annonser 
var att man skulle skicka in sitt horoskop, vilket var avgörande för vem man skulle passa ihop med.   
 

Sista kvällen spenderades på hotellet Face Galle i 
Colombo för vår avslutningsmiddag. Vi fick tillgång till 
varsitt rum fram till avresa, så vi kunde få oss någon 
timmes sömn. Vi var några trötta själar som spenderade 
de sista timmarna på den lokala baren i stället för på 
hotellrummet. Som tur var blev vi även uppgraderade på 
hemresan och kunde få några timmars sömn i varsin Q-
suite, vilken lyx!  
 
Vilket otroligt äventyr det hade varit - och med ett så 
härligt gäng. Vill rikta ett stort tack till Madeleine och 
Eunice för en fantastisk studieresa! 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


