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de regIo colombo

COLOMBO 
Colombo, goud en stof, wanorde en licht! Als het Indiase subcontinent door zijn vorm op 

een groot halssnoer lijkt dat zich in de zee uitspreidt, dan is het eiland Sri Lanka een hanger 

aan dat halssnoer, een soort talisman. En wat gezegd van Colombo! Die naam smaakt naar 

vreemde specerijen, roept een tuin vol kaneel en kruidnagel op en boomgaarden vol mus-

kaatnoot en kardemom. Maar de mythische naam is verleidelijker dan de werkelijkheid. 

Weinig reizigers verblijven er lang, want in de chaos van deze tumultueuze, overvolle stad 

die zich kilometers langs de oceaan uitstrekt, valt het niet mee om de eigenheid ervan te 

ontdekken, alsof de kenmerken en de bestemming (het karma) van deze stad al van bij het 

begin vastlagen. 

Al decennia lang breidt Colombo zich almaar verder uit langs de oceaan en gaandeweg heeft 

de stad alle buitenwijken opgeslorpt. Ze kan maar op weinig uitzonderlijke monumenten 

bogen, maar sinds de terugkeer van de vrede en de groeiende economie hervinden de ge-

bouwen uit het Britse tijdperk hun oude grandeur. 

Sinds 2009, het jaar waarin er een einde kwam aan de oorlog, kent Colombo een periode van 

opluchting en vernieuwing. Het is de hoofdstad van een eiland dat door zijn geschiedenis 

een nieuw elan heeft gekregen. De eerste hap warme, vervuilde lucht is niet de beste, maar 

je moet erdoorheen en je moet je aanpassen, om adem te halen en je nieuwsgierigheid te 

bevredigen. Meestal neem je de stad eerst zoals ze is, niet bepaald attractief, daarna pro-

beer je ze te begrijpen en nog later leer je haar waarderen. Maar op een beschouwende ma-

nier kun je er ook van houden. 

Concreet betekent het dat Colombo, ondanks al dat stedelijke geweld, toch enkele mooie 

wandelingen in petto heeft, vooral langs Galle Face Green en in Colombo 7, een ronduit 

prachtige woonwijk. Het is ook aangenaam flaneren in de straten van het fort (de histori-

sche kern van de stad) en in Pettah (een volkse handelswijk), waar je het bruisende leven van 

de winkels en de vele markten het best kunt ervaren. Alleen in de wijk rond het presidentiële 

paleis zijn er nog sporen te zien van de politieke problemen uit het verleden en zijn de veilig-

heidsmaatregelen streng.

een stukje geschIedenIs 
De naam Colombo betekent ‘blad van de mangoboom’. De mangoboom (ambo) is de boom 

die mango’s draagt. Maar er zijn ook mangobomen die geen vruchten dragen en alleen 

bladeren (cola) hebben. Cola en ambo hebben samen voor de naam Colambo gezorgd. In de 

14de eeuw noemde de Arabische reiziger Ibn Batuta het al Kalanpu. In de 16de eeuw veran-

derde een Portugese geestelijke, Fernão de Queyroz, de naam ‘Cola Ambo-Kalanpu’ in ‘Co-

lombo’, als eerbetoon aan Christoffel Columbus.

Het Portugese Colombo 
De Portugezen hadden zich al op de westkust van India gevestigd. Een vloot onder leiding 

van kapitein Lourenço de Almeida verliet Goa en ging op 15 november 1505 voor anker in Galle, 

aan de zuidkust van het eiland. Later reisden ze door naar Colombo. Ze zochten natuurlijke 

bescherming voor hun schepen en bouwden forten dicht bij inhammen en baaien. Zo ont-

stond het fort van Colombo: het ligt op een hoogte aan weerszijden van de haven en het is 
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de enige kleine verheffing in de vlakke, rechte kustlijn. Toen en ook nu nog blijft de ligging 

van het fort bijzonder strategisch. 

Van 1505 tot 1635 palmde Portugal de kust van Ceylon in. Het controleerde de kust en de ko-

ning van Kandy regeerde over het binnenland van het eiland. Kortom: de huid van de vrucht 

van het eiland was in handen van vreemdelingen, het binnenland behoorde aan de autoch-

tonen toe. Maar de koning had genoeg van de Portugese ambities en hun bezetting van zijn 

grondgebied en hij besloot hen te verjagen. Hij vroeg hulp aan de Hollanders en die stem-

den daarmee in. Ze waren immers maar wat blij dat ze zo voet aan de grond kregen in Cey-

lon, precies tussen India en Nederlands-Indië (het huidige Indonesië). De Hollanders sloten 

een verbond met de koning van Kandy en ze hielden woord: met hun kanonnen verjoegen 

ze de Portugezen! De ene bezetter moest wijken voor de andere!

Het Hollandse Colombo 
In 1635 veroverden de Hollanders Colombo. De nieuwe meesters werden eerst als bevrijders 

ingehaald, maar al vlug ontpopten ze zich tot bezetters. Een klassieke list, je helpt de ko-

ning om de Portugezen buiten te gooien en neemt dan zelf hun plaats in. Net zoals de Por-

tugezen wilden de Hollanders handeldrijven en heersen over deze prachtige ‘kaneeltuin’ te 

midden van de Indische Oceaan. 

In de 17de eeuw controleerde de Hollandse gouverneur de kustgebieden. Hij verbleef in Co-

lombo en liet er enkele huizen en een protestantse tempel bouwen. Colombo werd ‘Hol-

lands’! De haven maakte deel uit van de lange keten van verdedigende forten en burchten 

die de Hollanders langs de kust van Ceylon bouwden. De koning van Kandy was verbitterd en 

onmachtig. Opnieuw was hij door vreemdelingen omsingeld en kon hij alleen over het bin-

nenland van het eiland regeren…

Het Britse Colombo 
Voor de Europeanen hier in de 16de eeuw voet aan wal zetten, was Colombo niets meer dan 

een dorp van mensen die specerijen verzamelden en vissers. Ten tijde van de Hollanders 

was het een commerciële, strategisch gelegen factorij. Om praktische, administratieve en 

maritieme redenen maakten de Britten er de hoofdstad van de kolonie van, ten nadele van 

Kandy, de koningsstad en het voorouderlijke centrum van het eiland. De Britse kolonisten 

(er waren Engelsen, Schotten en Ieren bij) zagen alles meteen groot… en op hun manier. 

Colombo moest worden gemoderniseerd: oude wijken werden weggeveegd, de stad werd 

heraangelegd en naar het zuiden uitgebreid, aan de oever van de oceaan werden prachtige, 

koloniale villa’s gebouwd… In 1806 liet gouverneur sir Thomas Maitland op Mount Lavi-

nia, 11 km ten zuiden van de stad, zijn residentie bouwen op een kleine kaap die de Indische 

 Oceaan domineerde. 

De ontwikkeling van sommige woonwijken en de relatieve verlatenheid van andere, bijzon-

der arme sectoren is nog altijd een van de opmerkelijke aspecten van de stad. Colombo was 

een haven, een fort en een factorij, met de ondernemende Britten groeide het uit tot een 

grote stad, de administratieve en economische hoofdstad. Die hadden de knowhow om 

iets in korte tijd tot een stad uit te bouwen, dat hadden ze immers al gedaan in Singapore, 

Rangoon, Bombay en Kuala Lumpur. 

In de 19de eeuw hielp de handel in specerijen en thee de haven van Colombo om die van Tan-

galla (zuidoostkust) van de eerste plaats te verdringen. Dankzij de Britten groeide Colombo 

uit tot een van de actiefste havens in het Oosten.
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De terugkeer van het vertrouwen 
In de jaren 1950, voor het tijdperk van de vliegtuigen, legden er in Colombo nog passagiers-

schepen aan, op weg naar het Verre Oosten. Het was een lange reis waar geen einde aan leek 

te komen. Vanaf de jaren 1970 heeft de internationale luchthaven de haven vervangen. Die 

laatste ontvangt wel nog vrachtschepen, maar nauwelijks nog reizigers. Voor de meeste 

toeristen en reizigers is Colombo nog altijd de toegangspoort tot het eiland. De tsunami 

van 2004 heeft de stad nauwelijks getroffen, maar tijdens de burgeroorlog was de moraal 

er bijzonder laag. Tijdens die woelige jaren beheersten zwaarmoedigheid, lusteloosheid en 

angst de hersenen en de harten van de inwoners. Terrorisme maakte in die tijd deel uit van 

het leven. 

Sinds de vredesakkoorden van 2009 hervindt de hoofdstad langzaam haar verloren gegane 

sereniteit en haar dynamisme. Het einde van het conflict was een mentale en economische 

bevrijding voor de bevolking. De getraumatiseerde zieke kan nu weer min of meer normaal 

lopen. 2010 en 2011 waren jaren van rust, vernieuwing en groei. Het optimisme lijkt terug 

te zijn. De stad herleeft. Hier en daar herstellen metselaars gebouwen, schilders herschil-

deren gevels die zijn afgebladderd, architecten en ondernemers proberen de infrastructuur 

van de hoofdstad te moderniseren. 

Er verrijzen panden van glas en staal, het bewijs dat het vertrouwen terugkeert, maar de al-

gemene fysionomie van de stad is niet veranderd. Het is veeleer een oppervlakkige opknap-

beurt dan een adembenemende vernieuwing. In het centrum worden protserige, luxueuze 

gebouwen neergepoot, een schril contrast met de armoede in verschillende wijken daar-

omheen. Dat draagt ertoe bij dat de bezoeker een onjuist beeld krijgt van de werkelijkheid 

en de pracht van de rest van het eiland. 

de WIjken Van colombo 
Voor een beter inzicht deze nuttige informatie: de hoofdstad strekt zich over ongeveer 

20 km langs de oceaan uit, van noord naar zuid. Je kunt verschillende sectoren onderschei-

den. 

Allereerst is er de wijk van het Fort, in het noordwesten (detailkaart), het oudste deel waar 

je de meeste souvenirs uit de koloniale tijd terugvindt. Het is de aangenaamste buurt. Dan 

heb je de wijk Pettah, direct ten oosten van het Fort en door een kanaal van elkaar geschei-

den. Dat is de meest levendige buurt, met de markt en de bus- en treinstations. 

Daarna strekt de stad zich naar het zuiden uit, langs beide kanten van de grote verkeersader 

die Galle Road wordt genoemd. Die verkeersas loopt door heel wat wijken: met name Kol-
lupitiya, Havelock Town, Pamankade en Wellawatta. Elke wijk in de stad heeft een num-

mer, in totaal zijn het er 15. Colombo 1 is het centrum. 

- Colombo 1: het Fort. 

- Colombo 2: Slave Island. 

- Colombo 3: Kollupitiya. 

- Colombo 4: Bambalapitiya (zuiden). 

- Colombo 5: Havelock Town. 

- Colombo 6: Wellawatta (zuiden). 

- Colombo 7: Cinnamon Gardens (oosten). 

- Colombo 11: Pettah. 

Voor je een adres op een kaart zoekt, moet je uitzoeken in welke sector het ligt. Let op, bij 

straten die verschillende sectoren doorkruisen, herbegint de nummering van 0 bij het 

begin van elke nieuwe sector. Dat is het geval bij Galle Road (de langste) waar je dus verschil-
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lende keren hetzelfde huisnummer hebt. Kijk goed als je niet onnodig veel kilometers wilt 

maken. Zodra je het principe begrepen hebt, gaat het vanzelf. 

- Er bestaat een stratenatlas van Colombo: A-Z Street Guide Colombo and Suburbs, uitgegeven 

door Arjuna. Je kunt hem kopen in boekhandel Vijitha Yapa Bookshop, aan Crescat Boulevard 

(zie verder bij ‘Nuttige adressen’ onder de rubriek ‘Allerlei’).

hoe Verplaats je je? 
Met de bus 
- Zie de praktische informatie bij de busstations in de rubriek ‘Colombo verlaten’. 

Het is niet makkelijk om je met de bus te verplaatsen. De lijnen zijn ingewikkeld en dan 

moet je ook nog de bestemming kunnen ontcijferen… Let op dat je niet in de verkeerde rich-

ting rijdt. Met de bus reizen in Colombo is een hele ervaring. Daarna zul je in geen enkele Eu-

ropese metro nog moeilijkheden hebben, ook niet tijdens de spits. 

Als je wilt uitstappen en je zit tussen de massa passagiers vastgeklemd, roep dan: ‘Bahinawa’ 
(ik stap uit). Als je waardevolle spullen bij je hebt, neem dan nooit ’s avonds een bus. Bewaar 

je geld op een veilige plek, buiten het bereik van de handige zakkenrollers die de buslijnen 

afschuimen. Het is best grappig om in de stad één keer een bus te nemen, maar voor de an-

dere trajecten zul je snel voor een transportmiddel kiezen dat vlugger en comfortabeler is. 

Dit zijn enkele interessante lijnen voor hen die het absoluut toch willen proberen: 

- Lijnen 100 en 101: van Galle Road naar het Fort Railway Station (treinstation), naar Pettah, 

Mount Lavinia en verder. Alle bussen die via Galle Road rijden gaan naar Mount Lavinia. 

- Lijn 102: naar Kotahena (hindoetempels in Sea Street). 

- Lijn 118: van Pettah naar de dierentuin van Dehiwela. 

- Lijn 155: van Mount Lavinia naar de Town Hall (Colombo 7) en verder.

Met de tuktuk 
In India wordt dit een rickshaw (riksja) genoemd, in Thailand en hier spreken ze van een tuk-

tuk! Het is een kleine, gemotoriseerde taxi met drie wielen. Een rubberen zeil dient als dak. 

De tuktuk kan twee tot drie personen vervoeren. Hij is ideaal om door de files van Colombo 

te kronkelen… maar je krijgt wel de uitlaatgassen van de andere voertuigen te slikken! 

- Reken op ongeveer 50 LKR/km (€ 0,30). De tuktuks in Colombo zijn duurder dan in andere 

steden. Praktisch, maar de prijzen die toeristen worden aangerekend, zijn soms hoger dan 

die voor een taxi. De meeste chauffeurs spreken een beetje Engels.

Met de taxi 
Gebruik alleen taxi’s die met een teller zijn uitgerust. 

Bij het startbedrag zijn de eerste 2 km inbegrepen. Daarna begint de teller te lopen. Een rit 

kost gemiddeld 80 tot 150 LKR, afhankelijk van de afstand, en de teller begint pas te lopen 

wanneer u in de taxi plaatsneemt. Je kunt ze met een gerust hart gebruiken. Weiger de taxi’s 

van de grote hotels, die hebben geen teller en vermenigvuldigen de prijzen met drie of vier. 

Het is pure afzetterij! 

Er zijn twee goede taxibedrijven die goedkope prijzen hanteren en die je vanuit je hotel kunt 

bellen: 

<A Budget Taxis: <T 7299 299. Deze uitstekende firma biedt auto’s van het merk Tata (Tata car) 

aan, klein maar van goede kwaliteit, gemaakt in India en een van de goedkoopste merken 

ter wereld. Reken op ongeveer 40 LKR voor 1 km en ongeveer 150 LKR voor een rit van 1 uur; 

300 LKR voor 2 uur enzovoort. Kortom, het is de perfecte manier om gedurende 1, 2 of 3 uur 

Colombo te bezoeken. 
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<A Kangaroo Cabs: <T 258 85 88. Reken op ongeveer 60 LKR/km. Goedkope tarieven. Een 

klassiek autopark.

Te voet 
Natuurlijk de goedkoopste manier. Maar de stad is heel erg uitgestrekt, de trottoirs ver-

keren soms in slechte staat en een straat oversteken is soms een heel waagstuk. Wie ver-

schillende dagen in Colombo wil ronddwalen, raden we aan in een boekhandel de A-Z Street 

Guide (Colombo & suburbs) van uitgeverij Arjuna aan te schaffen. Schaal van 1 op 10.000 en 1 op 

20.000.

aankomst In de luchthaVen 

<L De internationale luchthaven Bandaranaike (op sommige documenten ook Katu-

nayake Airport genoemd) ligt 30 km ten noorden van Colombo en 10 km ten zuiden van Ne-

gombo. Bij aankomst kun je je meteen naar het strand van Negombo begeven en daar over-

nachten zonder naar Colombo te reizen. 

- Inlichtingen luchthaven: <T 011 225 28 61 en 67. 

- Deze luchthaven is enorm groot en functioneel en heeft iets bijzonders: je kunt er nog tax-

free winkelen voor je langs de douane moet. 

- Geld wisselen, bankloketten: in de aankomhal, voorbij de douane, zorgen verschillende 

bankloketten (Hatton Bank, People’s Bank, Sampath Bank) ervoor dat je dag en nacht geld kunt wis-

selen. Ze hanteren allemaal ongeveer dezelfde wisselkoers, dicht bij de officiële wissel-

koers. Je kunt er veilig geld wisselen. Natuurlijk worden er euro’s aanvaard. 

- Er is een klein kantoor van de Sri Lanka Tourist Board (de Dienst voor Toerisme van Sri 

Lanka) dat dag en nacht geopend is. Het bevindt zich net voorbij de douane en voor de uit-

gang. Je kunt er documentatie halen, ook al stelt het eerlijk gezegd niet veel voor. 

- Een interessante publicatie: Travel Lanka, een maandelijkse brochure met daarin de belang-

rijkste treinregelingen en busbestemmingen en een berg praktische informatie; en natuur-

lijk ook je plaatselijke horoscoop! 

- Tips: vermijd de ronselaars. Ze profiteren ervan dat je na de vlucht vermoeid bent en bie-

den prestaties aan (hotels of rondritten) die vaak te duur zijn. Beslis nooit in de luchthaven, 

zelfs niet bij de agentschappen, en doe nooit een aanbetaling. 

- Voor de terugreis, als je ’s ochtends vroeg een vliegtuig moet nemen, kun je overnach-

ten in een van de guesthouses van Negombo, een tiental kilometer ten noorden van de lucht-

haven. Spreek de avond ervoor af met een taxichauffeur, die zal je dan op het afgesproken 

uur (zie boven) komen ophalen, of, nog beter, gebruik een van de vijf kamers van de lucht-

haven die ‘day rooms’ worden genoemd. Ze zijn goedkoop en praktisch, maar vaak allemaal 

bezet. Het verhuurloket vind je in de aankomsthal. Je kunt ook naar het Orient Pearl Hotel gaan, 

1 km van de luchthaven. Ruime en rustige kamers tegen doorsneeprijs. Voor wie bang is zijn 

vliegtuig te missen.

Hoe ga je naar het centrum? 
- Met de bus: een kleine pendelbus ( free shuttle bus) verbindt de luchthaven met het bussta-

tion van Averiwatte, 1,5 km van de internationale luchthaven. Daar neem je dan een gewone 

openbare bus naar Negombo (30 min.) of Colombo (minstens 1 uur). Je krijgt de raad hele-

maal achteraan in de bus plaats te nemen, met je bagage binnen handbereik, want onder-

weg stappen er nog meer passagiers op. Elke 15 tot 30 min. gaat er een bus. Spotgoedkoop 

voor een rit van ruim een uur. De eindhalte bevindt zich naast het station (in de wijk Pettah), 
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aan de hoek met het Metro Inn Hotel. Absoluut niet duur, maar een beproeving als de bus afge-

laden vol zit. 

- Met de trein: er is ook een spoorverbinding, maar die is allesbehalve praktisch, want er 

gaan bijna geen treinen en het station ligt behoorlijk ver van de luchthaven. 

- Met de taxi naar Colombo: de beste oplossing, vooral als je met een groepje bent, want 

de taxi brengt je rechtstreeks naar het door jou gekozen hotel. Reken op een rit van ruim 

een uur, kostprijs $ 25 (ongeveer € 18). Ga naar de kiosk ‘Taxi’ voor de uitgang van de termi-

nal aan je rechterhand en koop er een kaartje (vaste prijs). Zo vermijd je dat je meteen moei-

zame onderhandelingen moet voeren. 

- Met de taxi naar Negombo (strand) of Kandy (binnenland): van de luchthaven naar 

Negombo is een rit van ongeveer 20 min., kostprijs $ 15 (€ 11). Naar Kandy duurt de rit 3 uur: 

reken op ongeveer $ 65 tot 70 (€ 48 tot 52). 

- GNTC Airport Limousine Service: in de aankomsthal. <T 011 225 16 88. Dit bedrijf brengt je 

naar elk hotel in Colombo. 

- Met een auto-met-chauffeur van het agentschap: als je voor deze praktische formule 

hebt gekozen om het eiland te ontdekken, zal je chauffeur je bij de uitgang (voorbij de dou-

ane en de bagageband) opwachten met een bordje met daarop je naam. 

- De weg tussen de luchthaven en Colombo: tijdens de spits is het er heel druk, tussen 7.30 

en 9.30 u ’s ochtends en 16.30 en 18.00 u ’s avonds.

nuttIge adressen
Toeristische informatie 

<I Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (Dienst voor Toerisme; plattegrond A3): 80, 

Galle Rd, Colombo 3 (tegenover hotel Colombo Plazza). <T 011 242 69 06. <@ info@srilanka.travel <

@ srilanka.travel. Van maandag tot zaterdag geopend van 8.30 tot 16.15 u. Je wordt met een glimlach en 

in het Engels ontvangen. Brochures en folders in het Engels. Vraag de brochure Travel Lanka, 

dat is een gratis maandblad boordevol informatie. Ook Leisure Times kan nuttig zijn. Goede 

algemene informatie, maar voor rondreizen kun je beter rechtstreeks bij de reisbureaus 

aankloppen.

Ambassades 

<A Belgisch consulaat (buiten plattegrond langs A3): 69/5B, Elvitigala Mawatha, Colombo 8. 

<T 011 267 41 41. <@ consul.belgium@unilink.lk. 

<A Nederlandse ambassade: 25 Torrington Avenue, Colombo 7. <T 011 251 02 00. <

@ srilanka.nlambassade.org.

<A Maldives High Commission (buiten plattegrond langs A3): 25, Melbourne Ave, Colombo 4. 

<T 011 258 78 27. <@ maldiveshighcom.lk. 

<A High Commission of India (plattegrond A3): 36-38, Galle Rd, Colombo 3. <T 011 232 75 87 

en 011 242 27 88. <@ hcicolombo.org. Om een toeristenvisum voor India te krijgen moet je je 

rechtstreeks richten tot VFS – India Visa Application Center, 433, Galle Rd, Colombo 3, 

<T 011 450 55 88, <@ vfs-in-lk.com. Reken op ongeveer 5000 LKR voor een klassiek toeristenvisum 

voor zes maanden, uitsluitend contant te betalen.

Luchtvaartmaatschappijen 

<A Air France (plattegrond B3, 6): City Bank Building, 65C, Dharmapala Mawatha (4de etage), 

Colombo 7. <T 011 476 78 53 tot 55. Handig om vluchten naar Europa te bevestigen. 
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<A Sri Lankan Airlines (detailkaart A2, 10): Echelon Sq. In de East Tower van het World Trade Center, 

Colombo 1 (19de etage). <T 019 733 55 55. Tickets: <T 019 733 37 23. Vluchtinformatie: <T 019 733 23 77. 

Bevestiging van vluchten: <T 019 733 55 00. 

<A British Airways (plattegrond A2): Cinnamon Lakeside Hotel (het vroegere Trans Asia Hotel); 

115, Sir Chittampalam Gardinar Mawatha, Colombo 2. <T 011 476 77 67. 

<A Emirates (plattegrond B3): Hemas House, 75, Braybrooke St, Colombo 2. <T 011 470 40 40. 

<A Gulf Air (detailkaart A2): 11, York St, Colombo 1. <T 011 235 98 88. 

<A Air Indian (detailkaart A1): Bristol Building Complex, 4, Bristol St, Colombo 1. <T 011 232 68 44. 

<A Kuwait Airways (detailkaart A2): South Asian Travels Ltd, 69, Ceylinco House, Janadhipathi Ma-

watha, Colombo 1. <T 011 244 55 31 tot 33. 

<A Lufthansa (plattegrond B3): 201, Sir James Peiris Mawatha, Colombo 2. EML Building; 61, W.A.D. 

Ramanayake Mawatha, Colombo 2. <T 011 230 28 23 en 27 92. 

<A Malaysia Airlines (detailkaart): 81, York St, Hemas Building, Colombo 1. <T 011 234 22 91. 

<A Royal Jordanian Airlines (plattegrond A3): 40A, Kumaratunghe Munidasa Mawatha, Co-

lombo 3. <T 011 230 16 21 en 23. 

<A Qatar Airways (detailkaart A2): W TC, West Tower, 2nd Floor, Colombo 1. <T 011 557 00 00. 

<A Saudi Arabian Airlines (plattegrond A3): 466, Galle Rd, Colombo 3. <T 011 257 72 41 tot 45. 

<A Singapore Airlines (plattegrond B2): 315, Vauxhall St, Colombo 2. <T 011 249 96 90. 

<A Thai Airways (plattegrond B3): Jaic Hilton Tower, app. 506, 200, Union Pl (de straat is omgedoopt 

tot Dr C.R. de Silva Mawatha), Colombo 2. <T 011 230 71 00.

Banken 
- Tip: wissel je geld en je reischeques bij de bankloketten in de luchthaven (ongeveer dezelfde 

wisselkoersen als bij de banken). Om je uit de nood te helpen kun je ook terecht bij enkele 

banken in de wijk van het Fort en enkele banken in Galle Road, sommige hebben een geld-

automaat. Ook in de meeste chique hotels kun je geld wisselen, maar die hanteren minder 

voordelige wisselkoersen dan de banken. We raden je aan een beetje geld te wisselen voor je 

Colombo verlaat en aan je rondreis begint. 

- De banken zijn van maandag tot vrijdag geopend van 9.00 tot 13.00 u. Sommige banken zijn op zaterdagoch-

tend geopend. Op zon- en feestdagen zijn ze gesloten. 

<A Bank of Ceylon (detailkaart A1, 11): York St, Colombo 1. Onder de arcaden. <T 011 242 27 30. Het 

wisselloket is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 u, in het weekend en op feestdagen tot 16.00 u. Je kunt er 

roepies krijgen in ruil voor contant geld, reischeques of met je Visakaart. Dat geldt ook voor een 

tweede kantoor in Sir Baron Jayatilake Mawatha (detailkaart A1). Nog een filiaal van de Bank of Ceylon in Prince 

Street (plattegrond A-B1), in Pettah; op weekdagen geopend van 9.00 tot 16.00 u. 

<A Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (detailkaart A1, 12): 24, Sir Baron Jayathilake 

Mawatha, Colombo 1. <T 011 232 54 35. Aan de buitenkant een geldautomaat waar je met Visa dag en nacht 

geld kunt af halen. 

<A Night Service Unit People’s Bank (plattegrond A2, 4): Sir Chittampalam A. Gardiner Ma-

watha, Colombo 2. <T 011 232 78 41. Naast het Cinnamon Lake Hotel. Van dinsdag tot vrijdag geopend van 

15.30 tot 19.00 u, op zaterdag van 9.00 tot 13.30 u. Op zondag en maandag gesloten. 

<A Seylan Bank (plattegrond A3): Ceylinco Seylan Towers, 90, Galle Rd, Colombo 3. <T 011 245 67 89. 

Geldautomaat (ATM) die internationale bankkaarten aanvaardt. Goed gelegen, wacht dicht 

bij het Galle Face Hotel, aan de grote laan. 

<A Commercial Bank (detailkaart A1, 14): 21, Bristol St, Colombo 1. <T 011 244 50 10. 

<A American Express (detailkaart): 4/45, Janadhipathi Mawatha, Colombo 1. <T 011 268 27 87 en 

12 10. 
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Gezondheid 
Als je gezondheidsproblemen hebt, kun je terecht bij:

<A Medi Calls (buiten plattegrond langs B3): 5, Havelock Rd, Colombo 5. <T 011 255 66 05 en 

011 534 33 43. <@ info@medicallsonline.com. Doet zowel overdag als ’s nachts huisbezoeken. 

<A Tandarts: dr. Chinniah, 84, St. Anthony’s Mawatha, Colombo 13. <T 011 257 37 28. 

<A Apotheek Osu Sala (plattegrond B3, 5): 255, Dharmapala Mawatha, dicht bij het Lipton Circus (of-

ficieel De Soysa Circus), Colombo 7. <T 011 269 47 16. Er is nog een tweede staatsapotheek die dag en nacht ge-

opend is: 255, Osu Osala. 

<A Apotheek van de supermarkt Keel’s (plattegrond A3, 40): Crescat shopping hall, 89, 

Galle Rd, Colombo 3. In de kelderverdieping van deze grote winkelgalerij huist deze supermarkt met voedingswa-

ren en ook een apotheek. Dagelijks geopend van 9.30 tot 21.30 u. Makkelijk bereikbaar en praktisch als 

je in deze buurt logeert. 

- Als je zo ziek bent dat je eventueel in een ziekenhuis moet worden opgenomen, kun je best 

eerst advies vragen bij het consulaat (Belgen) of de ambassade (Nederlanders). De stad telt 

enkele kwalitatief hoogstaande privéziekenhuizen. 

<A Nawaloka Hospital (plattegrond B3, 15): 23, Deshamanya H.K. Dharmadasa Mawatha, Co-

lombo 2. <T 011 254 44 44 tot 48 en 011 225 85 46. <@ nawaloka.com. Privéziekenhuis. Duur maar het 

meest betrouwbare. De nooddienst staat dag en nacht paraat. 

<A Ultra Medics’ Pty (detailkaart A2): L1, WB/2F, West Block, World Trade Centre, Colombo 1. 

<T 011 239 11 34. <@ ultramedicslk.com. Dit medisch centrum bevindt zich in het Fort en biedt tal 

van diensten. Hoofdarts Laurel Botsford kan je in geval van nood bijstaan. <T 011 276 35 85 

(huisnummer) ofT 077 770 11 74 (gsm). 

<A Lanka Hospitals: 578, Elvitigala Rd Narahenpita, Colombo 5. <T 011 553 00 00 en 011 543 00 00. 

<@ lankahospitals.org. Uitstekend privéziekenhuis. De nooddienst is de klok rond geopend.

Post, telefoon en internet 

<B General Post Office (GPO; plattegrond B2): Exchange Building, Dr. Wijeyardena Mawatha,  

Colombo 10. <T 011 244 02 36 en 04 27. Van maandag tot zaterdag geopend van 7.00 tot 21.00 u. Je kunt er 

telefoonkaarten en speciale postzegels kopen. Je kunt er ook telefoneren. 

<B Postkantoor (detailkaart A1): Bristol St. Vlak naast de Central YMCA. Van maandag tot zaterdag ge-

opend van 8.00 tot 17.00 u. 

<A Central Telegraph Office (detailkaart A1): Duke St. <T 011 232 62 67 en 011 243 24 24. Dag en 

nacht geopend. Internationaal telefoneren, telexen en telegraferen. 

<W Internet: als je goed zoekt, vind je in Colombo wel enkele kleine zaken waar je kunt sur-

fen. Cybercafé Bristol (detailkaart A1, 13), Hemas Building, op de tweede verdieping, tegenover het 

postkantoor in Bristol St. Van maandag tot zaterdag geopend van 8.30 tot 18.30 u. Denk erom dat je ook 

in de grote hotels terechtkunt om te surfen, maar daar moet je heel wat meer betalen. Som-

mige hebben wifi (gratis of tegen betaling).

Douane 

<A Sri Lanka Customs (detailkaart A1): Custom’s House, Times of Ceylon Building, Sir Baron Jaya-

thilake, Colombo 1. <T 011 247 09 45. In de internationale luchthaven: <T 011 225 20 86.

Verlenging van visums 

<A Departement voor immigratie en emigratie: 41, Ananda Rajakaruna Mw Maradana, Co-

lombo 10. In de wijk Borella, niet ver van het National Hospital. <T 011 533 33 65 en 31 62. Van maandag tot 

vrijdag geopend van 9.00 tot 15.00 u. Gesloten tijdens het weekend, op feestdagen en op dagen van poya. Een 

aanvraag tot verlenging van het visum moet minstens 8 dagen voor het verstrijken van de 
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eerste maand van je verblijf worden ingediend. Breng je vliegticket, je paspoort, je wissel-

bewijzen en je betaalkaart mee. Ga er bij voorkeur tegen openingstijd heen. Als dat kan, 

neem dan een begeleider mee, dat zal de verschillende stappen bij dit ingewikkelde pro-

ces vergemakkelijken. Het is een prima gelegenheid om te zien hoe de lokale administra-

tie werkt. Reken op ongeveer 4000 LKR om het eerder toegekende visum met 8 tot 15 dagen 

te verlengen.

Reisbureaus 
Er zijn er bijna honderd. We hebben er een aantal uitgekozen, maar aarzel niet om de prijzen 

en prestaties te vergelijken. We hebben gemerkt dat de prijzen sterk kunnen verschillen. Je 

kunt de agentschappen vooraf per mail, fax (of per post) contacteren, ze een offerte vragen 

en aan de hand daarvan je keuze bepalen. 

A ACME Travels (buiten plattegrond langs B3): 246, Park Rd, Colombo 5. <T 011 452 75 75,

 011 259 61 14 en 011 255 45 38. Fax: 011 255 45 39. <@ acmetrvl@sltnet.lk <@ acmetravels.com. Dit agentschap 

wordt gerund door de bijzonder efficiënte Shan, die bovendien goed Frans spreekt. Alle 

prestaties zijn op maat en de prijzen zijn correct. Biedt rondreizen van 4, 8, 9 en 15 dagen 

aan. 

<A Ceilao Tours (buiten plattegrond langs A3): 18A, Indra Mawatha, Kalubowila, Dehiwala,

  Colombo. <T 011 430 09 12. <@ ceilaotours@sltnet.lk <@ ceilaotours.com. In Parijs: <T +33 1 43 41 17 37. 

T +33 6 21 59 22 74 (gsm). <@ ceilaotours@hotmail.com. Een Frans-Sri Lankaans agentschap dat op 

meer dan tien jaar ervaring kan bogen. Je kunt contact opnemen met Awanthi, de verant-

woordelijke in Parijs: hij zal je vragen beantwoorden en je een programma voorstellen dat 

aan je wensen en budget voldoet. Reizen à la carte, traditionele en culturele rondreizen, 

avontuurlijke en ecologische reizen voor wie alleen reist en voor groepen. Ceilao Tours 

biedt ook verlengingen aan op de Malediven. 

<A Connaissance de Ceylan (detailkaart A2): Level 12/02, East Tower, World Trade Center, Colombo 1 

 <T 011 470 64 00. <@ cdctrv@connaissance.lk <@ connaissance.lk. Dagelijks dag en nacht geopend. Een uit-

stekend agentschap dat veel ervaring heeft en van aanpakken weet. Alles prestaties die je 

wenst, van een eenvoudige excursie tot een volledige avonturen- of natuurrondreis, zowel 

voor enkelingen als voor groepen. Na aanvraag kun je bij lokale mensen logeren. Efficiënte 

en vriendelijke ontvangst. Vraag naar Anushka of Nuwangi. 

<A Lion Royal (plattegrond B3): 45, Braybrooke St, Colombo 2. <T 011 471 59 96. Fax: 011 471 59 97. 

<@ info@lionroyaltourisme.com <@ lionroyaltourisme.com. Nilan, de heel vriendelijke uitbater, biedt 

rondreizen aan (van 8 tot 14 dagen) en verblijven à la carte voor enkelingen. Zo kan een stel 

bijvoorbeeld Sri Lanka bezoeken met een auto-met-chauffeur en zelf zijn guesthouses en 

hotels uit de Trotter kiezen. Het agentschap zorgt dan voor de reserveringen. Ook voor 

groepen. De chauffeurs krijgen een kleine opleiding tot toeristische gids. 

<A Shanti Travel: 138/2-3 Kynsey Rd, Borella, Colombo 8. <T 011 465 45 00 (in Colombo) en

 <T +33 9 70 44 96 86 (in Frankrijk). <@ shantitravel.com <@ voyage-lanka.fr. Dit jonge Franse reisbureau 

is gespecialiseerd in het Indiase subcontinent (het moederhuis, opgericht door een avon-

tuurlijke Breton, bevindt zich in Delhi) en maakt alle wensen waar, en dat in alle budgetklas-

sen: culturele rondreizen in een auto-met-chauffeur, luieren op de stranden of een combi-

natie van die twee, maatreizen voor enkelingen en voor kleine groepen. Catherine en haar 

team bestaande uit Fransen en meertalige Sri Lankanen hebben een neus voor kleinscha-

lige charmeadressen en in de regio Kandy bieden ze ook trekkings aan met overnachtingen 

in tenten. Verlengingen zijn mogelijk op de droomstranden van de Malediven en, waarom 

ook niet, in Zuid-India. 
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<A Visit Lanka (buiten plattegrond langs B3): 504, Nawala Rd Rajagiriya (4de etage).

<T 011 534 02 33 en 011 287 87 99. <@ visitlanka@sltnet.lk <@ visitlanka.com. Een jong, dynamisch team 

met ervaring staat ter beschikking om rondreizen en verblijven uit te stippelen die bin-

nen jouw budget passen. Ruime keuze van logeeradressen weg van de platgetreden paden. 

Vraag naar Chanaka of Nihal. Verhuurt ook huizen en villa’s tegen heel scherpe prijzen. 

<A LSR (buiten plattegrond langs B3): 29B, S. de S. Jayasinghe Rd, Kalubowila Dehiwela. 

<T 011 282 45 00. <@ LSRmarketing@sltnet.lk <@ lsr-srilanka.com. Dit agentschap is gespecialiseerd in 

culturele reizen (voor enkelingen en voor groepen), sportieve reizen en avontuurlijke rond-

reizen en bezit ook drie duikcentra: 2 in Bentota en 1 in Negombo, allemaal erkend door 

PADI, CMAS en FFESSM. Wat je ook vraagt, je krijgt altijd goede raad. Vraag naar François, 

een Fransman. Dit agentschap werkt samen met Nouvelles Frontières.

Noodnummers 

<A Politie: Police Station, in het Fort, Colombo 1. <T 011 243 33 33. 

<A Toeristenpolitie: Sri Lanka Tourist Board, 80, Galle Rd. <T 011 242 14 51. Dag en nacht bereikbaar. In 

geval van diefstal, overval of andere onaangename zaken. Natuurlijk wordt er Engels gesproken. 

<A Brandweer (Fire department): <T 011 242 22 22. 

<A Accident Service: <T 011 269 11 11. Verbonden met het overheidsziekenhuis.

Allerlei 

<A Vijitha Yapa Bookshop (plattegrond A3, 40): G 6A, Crescat Blvd, Colombo 3. <T 011 551 01 00. 

<@ vijithayapa.com. Dagelijks geopend van 10.00 tot 19.30 u. Een goed gesorteerde boekhandel in een 

groot winkelcentrum. Je vindt er een ruime keuze van kaarten, Engelstalige reisgidsen en 

boeken over Sri Lanka. Andere filialen van deze boekwinkel: World Trade Center, Colombo 1; Unity 

Plaza, 2, Galle Rd, Colombo 4. 

<A Sri Lanka Tea Board: 574, Galle Rd, Colombo 3. <T 011 158 33 43. <@ pureceylontea.com. Dit is een 

soort kamer van koophandel van de theeplanters.

Vrije tijd
Bioscopen 
Sommige zalen in het centrum draaien films in het Engels. De andere bioscopen spelen lo-

kale films en Indiase Bollywoodfilms.

Dansen 
Soms treden er bepaalde dansgezelschappen op voor groepen toeristen. Het beste dansge-

zelschap is zonder enige twijfel Sama Ballet. Raadpleeg de pers. De politie heeft naar verluidt 

ook een uitstekende groep dansers, maar die treedt alleen tijdens bepaalde ceremonies op.

Sport en ontspanning 
- De meeste hotels beschikken over zwembaden en sportzalen. De toegang is vanzelfspre-

kend niet gratis voor wie niet in het hotel logeert. De mooiste zwembaden zijn die van het 

Cinnamon Lakeside (helaas uitsluitend gereserveerd voor hotelgasten), het Hilton en het Cinna-

mon Grand. 

- Geen enkel strand die naam waardig, behalve dat van Mount Lavinia. 

- Alle luxehotels hebben een tennisterrein. Wie er niet logeert, kan een terrein huren, maar 

dat is duur en de terreinen zijn alleen op de heetste uren van de dag beschikbaar.
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slapen 
De hoofdstad telt heel wat luxehotels, maar in de categorieën doorsneeprijs of goed-

koop bestaan er bijna geen hotels, en de prijzen zijn heel hoog voor de geleverde presta-

ties. Denk erom dat de reisbureaus goede prijzen bedingen bij de grote hotels. We raden 

je trouwens toch aan niet te lang in Colombo te logeren aangezien de stad niet zoveel te 

bieden heeft. 

In het Fort
heel goedkoop (tot 1500 lkr / € 10) 

<H Central YMCA (detailkaart A1, 35): 39, Bristol St, Colombo 1. <T 011 232 52 52 en 53. 

<@ ymca@sltnet.com. Een bed in een slaapzaal voor 165 tot 550 LKR; tweepersoonskamer voor 750 tot 

1150 LKR, af hankelijk van het comfort. Het is oud, uitgeleefd, bijna lelijk en heel eenvoudig, 

maar het is centraal gelegen. Slaapzalen zonder ventilator, eenpersoonskamers met. De 

tweepersoonskamers zijn weinig luchtig (gelukkig wel een ventilator) en sommige heb-

ben een badkamer; niet bepaald onberispelijk. Heel sober en redelijk duur voor het ge-

boden ‘comfort’. Sommige kamers zijn niet meer geschilderd sinds de tijd van koningin 

Victoria. Om je uit de nood te helpen als alles in de stad vol zit…

luxueus (6000 tot 13.500 lkr / € 40 tot 90) 

<HR Grand Oriental Hotel (detailkaart A1, 36): 2, York St, Colombo 1. <T 011 232 03 20. 

<@ grandoriental.com. Tweepersoonskamer voor $ 70 tot 108, ontbijt niet inbegrepen. Ongetwijfeld het 

oudste hotel van Colombo dat nog overeind staat, dicht bij de haven. Wie houdt van de 

zee, boten, vrachtschepen, containers en kranen kiest voor een kamer die op de haven 

uitziet. Vraag er een op de hogere verdiepingen (rustiger, meer licht). De meest literaire 

en tegelijk meest romantische kamer is nr. 304. De Russische schrijver Tsjechov verbleef 

er in 1890 toen hij van het eiland Sachalin terugkeerde. De kamers zijn comfortabel en 

goed ingericht en zijn gerestaureerd zonder dat ze hun patina en hun charme hebben 

verloren. Goed restaurant op de vierde verdieping, met uitzicht op de haven (zie ‘Eten’). 

<HR Colombo City Hotel (detailkaart A2, 37): 33, Canal Row, Colombo 1. <T 011 534 19 62 

of 63. <@ colombocityhotel.com. Receptie op de derde verdieping. Tweepersoonskamer voor $ 96, ontbijt in-

begrepen. Gerechten voor 150 tot 300 LKR. Wifi. Een goede verhouding tussen prijs, kwaliteit en 

ligging, ook al zijn er wel enkele minpuntjes, maar die zijn niet zo erg. De ligging van 

dit hotel is nu eenmaal voortreffelijk. De kamers zijn onberispelijk en comfortabel, 

grotendeels op het zuiden gericht, en hebben een balkon dat uitziet op de WTC-toren 

(World Trade Center, wat een originele naam!). We houden wel van de bar en het restau-

rant op de vijfde verdieping en van het terras vlak aan de straat.

In het centrum (de WIjk slaVe Island)
goedkoop (1500 tot 4000 lkr / € 10 tot 26,70) 

<HR Hotel Nippon (plattegrond B2, 20): 123, Kumaran Ratnam Rd (dicht bij de hoek met Kew 

Rd), Colombo 2. <T 011 243 18 87 en 88. Fax: 011 233 26 03. Tweepersoonskamer voor 2250 tot 4000 LKR, 

af hankelijk van het comfort, ontbijt niet inbegrepen. Creditcards worden aanvaard. Het enige goed-

kope hotel in koloniale stijl in hartje centrum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 

het gerund door Japanners, vandaar de naam. Nu zijn ze door een Sri Lankaanse mana-

ger vervangen. De kamers zijn verouderd en uitgeleefd, maar niet duur (douche). Die aan 

de straatkant zijn helaas flink lawaaierig, maar hebben wel een groot balkon met bloe-

men. Vergeet je oordopjes niet. Toegegeven, hier en daar bladdert de verf af en er heerst 

een beetje een trieste sfeer, maar de prijs-kwaliteitverhouding blijft onklopbaar als je je 

kamer goed kiest. Heeft ook een restaurant.



100 | de regIo colombo

doorsneeprIjs (3000 tot 6500 lkr / € 20 tot 43,30) 

<H YWCA (plattegrond B3, 21): 393, Union Pl (straat omgedoopt tot Dr C.R. de Silva Mawatha), 

Colombo 2. <T 011 232 41 81 en 46 94. Tweepersoonskamer voor 4000 tot 6200 LKR, af hankelijk van het 

comfort, ontbijt inbegrepen. Drie prachtige koloniale huizen achteraan in een mooie tuin, in 

de chique buurt. Een grote, ouderwetse maar wel charmante salon; onberispelijke ka-

mers en spartaans comfort. Alle kamers zijn brandschoon, hebben een hoog plafond, 

een ventilator (de duurste hebben airconditioning), een muskietennet en een beschei-

den badkamer. De meeste kamers hebben vier bedden. Zowel jongens als meisjes zijn 

welkom, ook al heet de herberg officieel ‘Colombo Young Women’s Christian Association’. Maal-

tijden na aanvraag. 

<H YWCA Rotunda Hotel (plattegrond A3, 22): 7, Rotunda Gardens, Colombo 3.

T 011 232 34 98. <@ natywca@sltnet.lk. Tweepersoonskamer voor 3300 tot 5500 LKR, af hankelijk van het 

comfort. In een aangenaam en rustig oud huis, schoon en veilig. De patio ziet uit op een 

mooie, kleine tuin. Aanvaardt alleen meisjes, maar hier zijn de douches gemeenschap-

pelijk. Ook koppels zijn welkom, maar jongens alleen niet. De kamers zijn bijna schat-

tig, met ventilator en badkamer, sommige hebben een veranda die op de patio uitziet. 

Ook twee kleine kamers (met badkamer op de gang). Goedkope cafetaria (op zondag ge-

sloten). Een goede gelegenheid om kennis te maken met de studentes die hier logeren.

luxueus (6500 tot 13.500 lkr / € 43,30 tot 90) 

<H Lake Lodge (plattegrond B3, 23): 20, Alvis Terrace (off Dharmapala Mawatha), Colpetty, 

Colombo 3. <T 011 232 64 43 en 011 243 82 70. <@ taruhotels.com. Tweepersoonskamer met badkamer voor 

9500 tot 10.000 LKR, met ventilator of airconditioning, ontbijt inbegrepen. Wifi. Een wit huis, rustig 

gelegen, dicht bij het centrum. Het biedt ruim tien kamers met ventilator of aircondi-

tioning (toeslag) aan. De grote vertrekken en de moderne, heel uitgezuiverde inrichting 

– antracietkleurig ‘beton’ en oud teakhout – verlenen dit adres een leuke uitstraling. 

Op de eerste verdieping twee terrassen met bloemen en kleine tafels (weinig schaduw 

A Nuttige adressen
I Sri Lanka Tourism Promotion Bureau
O 1 Private Bus Stand Bastian Mawatha
O 2 Saunders Place Bus Station
O 3 Central Bus Station
4  Night Service Unit People’s Bank
5  Apotheek Osu Sala
6  Air France
15  Nawaloka Hospital
40  Apotheek van de supermarkt Keel’s 

en Vijitha Yapa Bookshop

H Slapen
20  Hotel Nippon
21  YWCA
22  YWVA Rotunda Hotel
23  Lake Lodge
24  Galle Face Hotel
25  Ramada Colombo
26  Parisare Home
27  Guesthouse Jayawardhana
28  Chanuka Guesthouse
29  Rooms Marie Barbara Settupathy en 

Renuka Hotel

R Eten
24  The Verandah en Sea Spray

40  Food Court – Crescat Shopping 
Hall

41  Amaravathi
42  The Bavarian
43  Raja Bojun
44  The Lagoon
45  Navratna
47  Green Cabin en Beach Wadiya 

Restaurant
48  Gallery Café en Cricket Club Café

D Iets drinken
24  Verandah Bar
48  Cricket Club Café en Gallery Café

E Dansen
45  Underground

k Winkelen
40  Crescat Shopping Hall
60  Mlesna Tea Centre
61  Odel
62  Paradise Road

X Wat is er te zien?
24  Galle Face Hotel
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evenwel). Op de benedenverdieping een salon en een restaurant. Een heel eenvoudig, 

maar aangenaam adres, fraai ontworpen en goed onderhouden. Parkeerplaatsen op 

het binnenplein.

luxueuzer (13.500 tot 22.700 lkr / € 90 tot 151) 

<H Galle Face Hotel (plattegrond A3, 24): 2, Kollupitiya Rd, Colombo 3. <T 011 254 10 10 

tot 16. <@ reservations@gallefacehotel.net <@ gallefacehotel.com. Tweepersoonskamer voor $ 150 tot 300. 

Zowat 1 km ten zuiden van het Fort, aan de lange promenade die langs Galle Face Green 

loopt. Een van de oudste hotels van Azië (1864) en het enige in Colombo dat vlak aan het 

strand ligt. Dit monument in koloniale stijl met een rijke geschiedenis en tal van anek-

dotes heeft onderdak geboden aan alle groten der aarde: koningen en koninginnen, 

prinsen en prinsessen, keizers, lords, maharadja’s, filmsterren en beroemdheden. 

Duke Ellington, Alec Guinness, Joeri Gagarin, Ursula Andress en zelfs maarschalk Tito. 

Verdeeld in twee delen: het oude, klassieke deel (Classic Wing) en het deel dat in 2004 is 

gerenoveerd (Regency Wing). Het telt vier restaurants en drie bars, naast de pub Inn on the 

Green. De kamers hebben karakter, charme en stijl, de mooiste, wat een toeval, zijn ook 

de duurste. ’s Avonds is het heerlijk om in de bar in de tuin een glas te drinken. 

<H Ramada Colombo (plattegrond A2-3, 25): 30, Sir Mohamed Macan Marker Mawatha, Co-

lombo 3. <T 011 242 20 01. <@ ramadacolombo.com. Op drie minuten van het Galle Face Hotel (ideaal om  

’s avonds te aperitieven) en de zee. Tweepersoonskamer voor $ 122 tot 160. Creditcards worden aanvaard. 

Ongetwijfeld het minst dure van de moderne, grote hotels in het centrum van Colombo. 

Een honderdtal identieke kamers, ruim en comfortabel, die gerenoveerd zijn. Zwembad 

in de binnentuin en grote fitnessruimte. Het ontbijt gebruik je in een grote zaal, een 

soort cafetaria, waar je rond teatime vaak voor een zacht prijsje van een heerlijk buffet 

met gebak kunt smullen.

buIten het stadscentrum (de WIjk cInnamon gardens)
goedkoop (1500 tot 3000 lkr / € 10 tot 20) 

<H Parisare Home (buiten plattegrond langs B3, 26): 97/1, Rosmead Pl, Colombo 7. 

<T 011 269 47 49. Reserveren noodzakelijk. Tweepersoonskamer voor 2000 tot 2500 LKR (ontbijt niet in-

begrepen). In een kleine, doodlopende straat. Een ongelofelijk gezellig huis, interessant 

vanwege de stijl, de binneninrichting (oude meubels en familiesouvenirs) en de ont-

vangst. De uitbaatster is een bejaarde weduwe, maar ze is heel vriendelijk en bijzonder 

stijlvol. Ze spreekt goed Engels. Haar grootvader was een magistraat en haar vader een 

theeplanter. De kinderen zijn intussen het huis uit en vandaag logeren er gasten in de 

kamers van de kinderen. Ruime salon met kamerplanten waar je de maaltijden (na aan-

vraag) kunt gebruiken. De beste prijs-kwaliteit-charmeverhouding van de stad.

doorsneeprIjs (3000 tot 6000 lkr / € 20 tot 40) 

<H Guesthouse Jayawardhana (buiten plattegrond langs B3, 27): 42, Kuruppu Rd, 

Colombo 8. <T 011 269 38 20. Tweepersoonskamer voor 3000 tot 4000 LKR, af hankelijk van het com-

fort. Een eind buiten het centrum, ga er met een taxi heen. Alleen geschikt voor lezers 

die verschillende dagen in Colombo verblijven. Een herenhuis in een woonwijk dat door 

een gepensioneerd stel Engelstaligen wordt gerund. Mevrouw is heel spraakzaam en 

heel hartelijk. Twee kamers beneden en twee kamers boven, met ventilator of aircondi-

tioning en badkamer. Heel schoon en rustig.
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A Nuttige adressen
10  Sri Lankan Airlines
11  Bank of Ceylon
12  Hong Kong and Shanghai Bank 

Corporation
W 13 Cybercafé Bristol
14  Commercial Bank

H Slapen
35  Central YMCA
36  Grand Oriental Hotel
37  Colombo City Hotel

R Eten
36  The Harbour Room
46  Spoons
50  Harbour Stop

D Iets drinken
46  Pub Echelon van het Hilton

E Dansen
36  Blue Leopard
46  The Blue Elephant
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In het zuIden: de WIjken bambalapItIYa en WellaWatta
heel goedkoop (tot 1500 lkr / € 10) 

<H Chanuka Guesthouse (buiten plattegrond langs A3, 28): 29, Frances Rd, Colombo 6. 

T 011 258 58 83. Tweepersoonskamer voor ongeveer 1400 LKR, ontbijt inbegrepen. Dicht bij het trein-

station van Wellawatta, deze kleine straat verbindt Galle Road met de zee. Neem een 

taxi of een tuktuk. Dit herenhuis uit de jaren 1960 wordt uitgebaat door bejaarden die 

vlot Engels spreken. De kamers zijn zonder veel franje, maar bieden voldoende comfort 

(ventilator) en het is goedkoop. 

<H Rooms Marie Barbara Settupathy (buiten plattegrond langs A3, 29): 23/2, 

Shruberry Gardens, Colombo 4. <T 011 258 79 64. In de wijk Bambalapitiya, tussen Galle Rd en de zee. De 

kerk Church of Christ (een evangelische sekte) staat aan de hoek van de doodlopende straat 

waarin dit huis met bloemrijke balkons zich bevindt. Je logeert in correcte, goedonder-

houden kamers. Goede ontvangst door een vriendelijke dame die Engels spreekt.

luxueus (6000 tot 13.500 lkr / € 40 tot 90) 

<H Renuka Hotel (buiten plattegrond langs A3, 29): 328, Galle Rd, Colombo 3.

<T 011 257 35 98. <@ renukahotel.com. In de wijk Kollupitiya, ongeveer 3 km ten zuiden van het Fort. Twee-

persoonskamer voor € 50 tot 65. Creditcards worden aanvaard. Internet. Een uitstekend adres met 80 

onberispelijke, comfortabele kamers met kamerbreed tapijt en in eenvoudige tinten in-

gericht. Ze beschikken allemaal over airconditioning, een koelkast, telefoon en (kabel-)

tv. Aangenaam, onafhankelijk zwembad (geopend van 10.00 tot 18.00 u). Twee restaurants, 

een bar en mogelijkheid om geld te wisselen.

eten 
Er zijn veel restaurants. Sommige zijn uitstekend en de meeste goedkoop.

In het Fort 
goedkoop (tot 800 lkr / € 5) 

<R Harbour Stop (detailkaart A1, 50): 50, Laden Bastion. T 071 290 06 02 (gsm). Dage-

lijks de klok rond geopend! Een ongelofelijk adres aan de hoek van twee straten in de haven-

wijk. Dag en nacht geopend. Het is geen bistro met een slechte reputatie en ook geen 

louche en gevaarlijke kroeg, maar een soort grote cafetaria, hip en modern, die zijn in-

trek heeft genomen in een verbouwde opslagplaats waar de metalen balken van vroe-

ger nog zichtbaar zijn. Houten meubels. De gerechten (Sri Lankaans, Chinees, Indiaas) 

staan op schoolborden vermeld en er is een buffetformule. De keuken ziet uit op de zaal 

en de bediening is vlug en vriendelijk. Heel redelijke prijzen. Je zou je hier bijna in Brazi-

lië wanen!

doorsneeprIjs (800 tot 1500 lkr / € 5 tot 10) 

<R The Harbour Room (Grand Oriental Hotel; detailkaart A1, 36): 2, York St. 

<T 011 232 03 91 en 011 244 87 34. Geopend van 10.00 u tot middernacht. Je eet à la carte of kiest voor het 

buffet van 1350 LKR. Dit is het restaurant van het Grand Oriental Hotel, een van de oudste van 

de stad (1875). Op de vierde verdieping, met uitzicht op de haven van Colombo en het ha-

venstation (maar fotograferen is verboden). Jammer dat de zaal niet charmanter is aan-

gekleed: hier kom je voor het uitzicht en de keuken, niet voor het interieur, want dat 

stelt niet veel voor. Zowel ’s middags als ’s avonds kun je hier op weekdagen terecht voor 

het beroemde buffet. ’s Avonds kun je hier ook romantisch bij het licht van de onder-

gaande zon van de kaart eten (reserveer een tafel dicht bij het grote raam). Lokale en Eu-

ropese keuken. Sri Lankaanse wijn (jawel!) per glas en Europese wijn.
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luxueuzer (VanaF 2300 lkr / € 16) 

<R Spoons (Hilton Hotel; detailkaart A2, 46): in het Hilton. <T 011 243 71 77. Creditcards 

worden aanvaard. Voor fijnproevers is een maaltijd in Spoons een hoogtepunt. Inventieve, 

subtiele Australische keuken die schitterend wordt gepresenteerd en in een uiterst ge-

raffineerd interieur met gedempt licht wordt opgediend. Dennis Leslie, een jonge Aus- 

traliër met Chinese roots, was hier in 2011 de chef-kok. Prestigieuze wijnkaart waardoor 

de rekening flink kan oplopen, maar je kunt ook wijn per glas bestellen. Bijzonder ver-

zorgde bediening. Correcte kledij vereist. Op zondag kun je hier tegen een heel interes-

sante prijs brunchen.

doWntoWn 
goedkoop (tot 800 lkr / € 5) 

<R Food Court – Crescat Shopping Hall (plattegrond A3, 40): Galle Rd, Colombo 3. 

Dagelijks geopend van 10.00 tot 22.30 u. In het tweede souterrain van dit grote winkelcen-

trum. Deze Food Court is eigenlijk een heel grote zaal met een tiental kramen en stands 

met fastfood uit de Sri Lankaanse, Chinese, Thaise, Maleisische of een andere Aziatische 

keuken. Er zijn zelfs pizza’s. Het is heel schoon, absoluut niet duur en heel levendig.

doorsneeprIjs (800 tot 1500 lkr / € 5 tot 10) 

<R Amaravathi (buiten plattegrond langs A3, 41): 2, Mile Post Ave, in de wijk Kollupi-

tiya, Colombo 3. <T 011 257 74 18. Ongeveer 1 km ten zuiden van het Galle Face Hotel, aan de linkerkant van 

de grote laan Galle Rd. Geopend van 18.30 tot 23.30 u. Dit Indiase restaurant op zijn discrete plek 

weg van het verkeer serveert een smaakvolle Indiase keuken. De zaal is troosteloos als er 

niemand is, maar het is er vaak druk. 

<R The Bavarian (plattegrond A3, 42): 11, Galle Face Court 2, Colombo 3. <T 011 242 15 77. Da-

gelijks geopend tot 23.00 u (in het weekend tot middernacht). Reserveren aanbevolen. Deze buurt telt 

heel weinig restaurants en biedt een alternatief voor wie niet in zijn hotel wil eten. Het 

exotische interieur van een Duitse herberg aan een boulevard dicht bij het prestigieuze 

Galle Face Hotel en de Indische Oceaan. Serveert lekkere, goedbereide gerechten die zowel 

de plaatselijke bevolking als de toeristen weten te bekoren. Sri Lankaanse gerechten, 

pastagerechten… 

<R Raja Bojun (plattegrond A3, 43): 90, Seylan Tower, Galle Rd, Colombo 3. <T 011 271 61 71. 

Ter hoogte van het luxueuze hotel Cinnamon Grand. Dagelijks geopend van 12.00 tot 16.00 u en van 19.00 u 

tot middernacht. Discrete ingang via het bankencomplex (vanaf de straat kun je het res-

taurant niet zien). Loop door de elektronische poort (beveiliging) en loop door tot het 

einde. Dan kom je in een wonderlijke, lichte, heel aangename ruimte met uitzicht op de 

zee, met airconditioning en met enorme ficussen. Op je bord krijg je heel smakelijke, 

traditionele Sri Lankaanse gerechten. Het grote buffet biedt alle specialiteiten van het 

land. Alles is heerlijk, verfijnd, onberispelijk schoon en gezond. Vriendelijke ontvangst 

en dito bediening.

luxueus (1500 tot 2300 lkr / € 10 tot 15) 

<R The Lagoon (plattegrond A3, 44): 77, Galle Rd, Colombo 3. <T 011 243 74 37. In hotel Cinna-

mon Grand; ga naar binnen langs de hoofdreceptie, daal af in de binnentuin en je bent er. Op zondagmiddag 

van 12.00 tot ongeveer 14.30 u een overvloedig buffet voor 1800 LKR. Op weekdagen en op zondagavond 

eet je à la carte. Het restaurant met de beste prijs-kwaliteitverhouding in dit luxehotel. 

De keuken is Sri Lankaans, Thais, Indiaas en Chinees, heel gevarieerd, en er is ook een 

mooie afdeling zeevruchten. Het hotel telt verschillende restaurants: The Café aan het 

zwembad, Dragon (Chinees) in de hal, Echo (Italiaans) en Taprobane (heel chic en duur). 

<R The Verandah (Galle Face Hotel; plattegrond A3, 24): 2, Kollupitiya Rd, Colombo 3. 

In de prachtige galerij van het Galle Face Hotel. Creditcards worden aanvaard. Supercharmant: uitzicht 
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op het grote gazon en de zee. Door het personeel in uniform zou je zonder probleem ge-

loven dat dit een filmdecor is. De prijzen zijn heel redelijk en de kwaliteit van de keuken 

is van hetzelfde niveau als de schoonheid van deze plek. Je kunt er ook gewoon iets drin-

ken of een broodje of een andere snack eten. Wijn per glas. 

<R Sea Spray (Galle Face Hotel; plattegrond A3, 24): nog een restaurant in het Galle Face 

Hotel. <T 011 254 10 10 en 16. Een visrestaurant, maar het restaurant is vooral ’s avonds inte-

ressant vanwege het schitterende terras met uitzicht op de oceaan. Voor de meest ro-

mantische zielen is eten in de koele avondbries met het geklots van de golven een on-

vergetelijk moment. De bediening is misschien wat aan de trage kant, maar wie heeft er 

haast als hij op zo’n plek zit? Vergeet niet te reserveren als je een tafel vlak bij de zee wilt.

luxueuzer (VanaF 2300 lkr / € 15) 

<R Navratna (Taj Samudra Hotel; plattegrond A2-3, 45): 25, Galle Face Centre Rd. 

<T 011 244 66 22. Dit is het Indiase restaurant van hotel Taj Samudra, een van de meest luxu-

euze hotels van de stad. Levendige sfeer in een veeleer sober interieur zonder al te veel 

kitsch. Smaakvolle Indiase keuken en wijn per glas. Pianobar en internationale muziek, 

afgewisseld met optredens van traditionele muziek.

ten zuIden en ten oosten Van de stad
goedkoop (tot 800 lkr / € 5) 

<R Green Cabin (buiten plattegrond langs A3, 47): 453, Galle Rd, Colombo 3.

<T 011 258 88 11. In de wijk Kollupitiya, zo’n 4 km ten zuiden van het Fort. Geopend van 11.00 u tot mid-

dernacht. Creditcards worden aanvaard. Een goed restaurant. Achter de gevel gaat een aange-

name patio schuil die met enkele planten is opgefleurd (alles is hier trouwens groen!). 

Tafels met stoffen tafellakens en kaarsen. Verfijnd en tegelijkertijd gezellig. De traditio-

nele keuken van Sri Lanka. Je eet er lekkere string hopper (noedels uit Sri Lanka) en got-

hamba (een soort flinterdunne pannenkoek). 

doorsneeprIjs (800 tot 1500 lkr / € 5 tot 10) 

<R Cricket Club Cafe (buiten plattegrond langs B3, 48): 34, Queen’s Rd, Colombo 3. 

<T 011 250 13 84. Gerechten voor 400 tot 900 LKR. Dit charmeadres is gewijd aan cricket, de 

nationale sport, en huist in een prachtig koloniaal huis met een kleine tuin. De muren 

zijn volledig bedekt met trofeeën en foto’s. De kaart van een westerse brasserie met 

een ruime keuze van soep, salades, pastagerechten, pizza’s enzovoort. Ook een mooie 

selectie bieren en lekkere Australische wijnen die je per glas kunt bestellen. Een adres 

waar je niet omheen kunt, te mijden op avonden waarop er een wedstrijd wordt uitge-

zonden… tenzij je zelf ook een fan bent natuurlijk! 

<R Beach Wadiya Restaurant (buiten plattegrond langs A3, 47): 2, Station Ave; in 

de wijk Wellawatta. <T 011 258 85 68. Neem over ongeveer 4 km Galle Rd in zuidelijke richting en sla ter 

hoogte van bioscoop Savoy het straatje in dat naar de zee loopt. Steek de spoorweg over (er is geen enkel ge-

vaar). Voor ’s avonds kun je beter reserveren. Creditcards worden aanvaard. Een vreemde plek, een 

soort bamboehut die met de poten in het zand staat, vlak bij de zee. Olwyn verwent zijn 

klanten al sinds mensenheugenis met zijn visgerechten en schaaldieren. ’s Avonds zit 

het hier altijd vol. Opgelet: je betaalt zoveel als in een chic restaurant als je voor het hele 

pakket gaat, met schaaldieren, vis en een fles goede wijn.

luxueus (1500 tot 2300 lkr / € 10 tot 15) 

<R Gallery Café (buiten plattegrond langs B3, 48): 2, Alfred House Rd, Colombo 3.

<T 011 258 21 62. Geopend van 10.00 tot 23.30 u. Een maaltijd voor 700 LKR. Creditcards worden aan-

vaard. Een uitzonderlijk adres. Dit is het voormalige atelier van architect Geoffrey Bawa 

dat tot glamourrestaurant is verbouwd. Een prachtige reeks patio’s met waterbekkens, 

een mooie binnenplaats omringd door een overdekte zuilengalerij, een paar smeedijze-
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ren tafels en stoelen. Gedempt licht, zachte muziek, een verfijnde sfeer, personeel dat 

even elegant is als het interieur… een heerlijke ervaring! En de keuken is voortreffelijk. 

Lunchmenu, een kaart met altijd verkrijgbare specialiteiten en een dagschotel op een 

groot zwart bord. Mooie wijnkaart, je kunt de wijn ook per glas bestellen. Ideaal voor 

een etentje voor verliefde stellen. Permanente tentoonstelling van kunstfoto’s en een 

winkel die beroemd is vanwege zijn producten die allemaal rechtstreeks uit een glossy 

tijdschrift voor binnenhuisinrichting lijken te komen.

iets drinken 

<D Gallery Café (buiten plattegrond langs B3, 48): 2, Alfred House Rd, Colombo 3. 

<T 011 258 21 62. Zie onder ‘Eten’. Dagelijks geopend van 10.00 u tot middernacht. Een uitzonderlijke 

omgeving en een prachtig interieur. De leren vouwstoelen (een exclusiviteit van het 

huis) zijn te koop in de luxueuze winkel. Ruime keuze sterkedrank en lekker gebak. 

<D Verandah Bar (plattegrond A3, 24): in het hotel Galle Face. Een van de charmantste 

adressen van Colombo om iets te drinken. Je neemt plaats in de elegante veranda uit het 

einde van de 19de eeuw of op het grote gazon om te kijken hoe de zon ondergaat in de 

zee… 

<D Cricket Club Cafe (buiten plattegrond langs B3, 48): zie ‘Eten’; 34, Queen’s Rd (dicht 

bij Duplication Rd), Colombo 3. <T 011 250 13 84. Dagelijks geopend van 11.00 tot 23.00 u. Een vaste 

ontmoetingsplaats waar de mensen meer drinken dan verstandig is terwijl ze naar cric-

ketwedstrijden kijken. Het interieur is volledig afgesteld op deze nationale sport (fo-

to’s, voorwerpen…) die op sommige avonden de klanten in vuur en vlam zet… Wanneer 

de dolgedraaide drinkebroers er niet zijn, gaat het er hier heel wat rustiger toe. 

<D Pub Echelon van het Hilton (detailkaart A2, 46): vanwege het typisch Britse in-

terieur, de sfeer en het bier van de tap. Happy hours (van 12.00 tot 13.30 u en van 18.30 tot 20.00 u; 

2 halen 1 betalen).

naar muziek luisteren, dansen 
Nachtleven is hier zogoed als onbestaand. De meeste grote hotels hebben hun eigen 

discotheken die behoorlijk luxueus zijn. Tijdens het weekend komen er vooral yups en 

hippe vogels heen, maar ook toevallige toeristen en expats. De sfeer kan er best aange-

naam zijn. Alle discotheken eisen dat je correct gekleed bent (geen jeans en geen sport-

schoenen) en je moet een toegangsprijs betalen. 

<E De bekendste is Underground (plattegrond A2-3, 45), in de kelderverdieping 

van het Taj Samudra. <T 011 244 66 22. Van woensdag tot zaterdag geopend vanaf 21.00 u. Toegangs-

prijs: 1000 LKR, drankjes 600 LKR. 

<E Verder heb je ook nog The Blue Elephant in het Hilton (detailkaart A2, 46; dagelijks ge-

opend van 21.00 tot 3.00 u). Andere adressen zijn Blue Leopard in het Grand Oriental Hotel (de-

tailkaart A1, 36; York St), Colombo 2000 in het Galadari Hotel, Library in het Cinnamon Lakeside 

en The Little Hut in het Mount Lavinia Hotel (14 km ten zuiden van Colombo).

winkelen 

<k Odel (plattegrond B3, 61): 5, Alexandra Pl, Lipton Circus (officieel De Soysa Circus), Colombo 7. 

T 074 272 22 00 en 27 23 (gsm). Dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00 u, op dagen van de poya om 

19.00 u gesloten. Creditcards worden aanvaard. Odel? Iedereen kent het! Een drie verdiepingen 

tellend warenhuis waar je alle mogelijke kledij vindt en dat tegen heel interessante prij-

zen. T-shirts, schoenen, sportkleren, sieraden, parfumerie en cosmetica. Alles wordt 
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heel aantrekkelijk voorgesteld in een prachtig huis in koloniale stijl dat fraai gemoder-

niseerd is. Er zijn ook winkels met fastfood en broodjeszaken. 

<k Mlesna Tea Centre (plattegrond A3, 60): Liberty Plaza, Colombo 3; op de benedenverdie-

ping van het warenhuis. <T 011 257 45 45. Van maandag tot zaterdag geopend van 10.00 tot 18.30 u. Een 

heel groot assortiment thee, mooi gepresenteerd en heel redelijke prijzen. Ze hebben 

ook een filiaal in enkele grote hotels: het Hilton, het Intercontinental en het Cinnamon Grand. 

<k Barefoot (buiten plattegrond langs A3): 704, Galle Rd, Colombo 3. <T 011 258 93 05. 

Van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 19.00 u, op zaterdag van 10.00 tot 18.00 u, op zondag van 

11.00 tot 16.00 u. Heel mooie interieurstoffen, kleren, sarongs, heel wat origineel speel-

goed, meubels, keukengerei, kussens, allerlei voorwerpen, souvenirs en ansichtkaar-

ten. Een mooie afdeling boeken. Alles is van prima kwaliteit en de selectie getuigt van 

smaak. Een aangenaam café en een restaurant met galerij in de tuin. 

<k Paradise Road (plattegrond B3, 62): 213, Dharmapala Mawatha, Colombo 7 (dicht bij 

Odel). <T 011 268 60 43. Dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 u, ook de dagen van de poya. Creditcards 

worden aanvaard. In deze charmante villa vind je prachtige kunstnijverheid, origineel en 

van goede kwaliteit, lampen, speelgoed, gadgets, meubels, stoffen enzovoort en dat 

tegen heel interessante prijzen. Je waant je in de grot van Ali Baba… Ook een tweede 

winkel naast restaurant Gallery Café (buiten plattegrond langs B3, 48), 12, Alfred House Garden, Co-

lombo 3. <T 011 250 68 44. Geopend tot 20.00 u.

WInkelcentrum 

<k Crescat Shopping Hall (plattegrond A3, 40): 89, Galle Rd, Colombo 3. Dagelijks ge-

opend, ook op zondag. Dit winkelcentrum rechts van hotel Cinnamon Grand brengt in een 

luxueuze omgeving een groot aantal winkels samen: Keel’s, in de kelderverdieping, is 

een voedingswarenhuis met een ruim assortiment (dagelijks geopend van 9.00 tot 21.00 u), 

een boekwinkel, winkel met kleren en schoenen, souvenirwinkels, een kapper, een fo-

tograaf, een oenotheek enzovoort. Tijdens je shoppingtocht kun je even uitblazen bij 

een van de vele kramen en eetstalletjes van het Food Court in de kelderverdieping (zie 

‘Eten’).

Wat Is er te zIen? 
Colombo is een stad die zich over 35 km uitstrekt. Het stadsbeeld is gevarieerd, met monu-

menten in heel verschillende stijlen en sporen uit het koloniale verleden. Colombo is geen 

afspiegeling van Sri Lanka en je mooiste reisherinnering zul je zeker niet hier opdoen. 

<XX Het Fort (detailkaart): gedomineerd door de Clock Tower, een voormalige vuurtoren, 

met de drukte en de winkels, vooral in Chatham Street en York Street (detailkaart A1). Je kunt 

dit stadsdeel makkelijk te voet doorkruisen. Let op de warenhuizen, vermoeid en afgeleefd, 

maar nog altijd aanwezig en in gebruik, zoals bijvoorbeeld Cargill’s, dat sinds zijn oprich-

ting nog niet één keer is gerestaureerd… Miller’s is een bakstenen gebouw dat in het begin 

van de 20ste eeuw door de Britten is gebouwd. Deze oude warenhuizen zijn trouwens inte-

ressanter vanwege hun architectuur dan vanwege hun inhoud. In York Street (detailkaart A1) 

vind je Laksala, een warenhuis van de staat waar je alle lokale kunstnijverheid vindt. 

Het voormalige postkantoor (detailkaart A1), in Janadhipathi Mawatha, verrijst als een 

enorme witte taart tegenover het presidentieel paleis, waarvan de poorten door soldaten 

met een vreemd hoofddeksel worden bewaakt. 

Via Marine Drive kun je (in theorie, want wegens veiligheidsredenen is de weg momenteel 

niet voor het publiek toegankelijk) vanaf het oude parlement helemaal rond het Fort lopen 

en terugkomen via Church Street. Onderweg ben je dan onder de Chaitiya gelopen, gewijd 

aan Boeddha, opgericht naar aanleiding van zijn 2500ste verjaardag en betaald door de vis-
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sers uit de haven. Dat originele bouwwerk is het eerste monument dat je ziet als je over zee 

in Sri Lanka aankomt. In Church Street zie je aan je rechterhand Saint Peter. De voormalige 

balzaal van de residentie van de Hollandse gouverneur werd twee eeuwen geleden tot een 

anglicaanse kerk omgebouwd (doorgaans geopend van 8.00 tot 17.00 u). Aan de muren hangen tal 

van ex voto’s die de herinnering aan de overledenen wakker houden. De oorzaak van hun 

dood staat vermeld: van een paard gevallen, auto-ongeval, verdrinking, een tijger… Je kunt 

je wandeling besluiten met een bezoek aan de bar van het Grand Oriental Hotel, een hotel met 

een rijke geschiedenis. Vanuit de Harbour Room op de vierde verdieping heb je een fantas-

tisch uitzicht op de haven. 

<X Galle Face Green (plattegrond A2): dit grote, onbestemde terrein is allesbehalve groen. 

Vroeger was dit een renbaan waar de Britse troepen oefenden; nu komt heel Colombo hier 

op een klein stukje samen om tijdens de koele avonduren toe te kijken hoe hun kinderen 

met de vlieger spelen, om bij de ondergaande zon te mijmeren of om klanten tot een aan-

koop te verleiden. Elke avond worden er enkele straatrestaurants opgezet in het deel voor 

hotel Taj.

<XXX Galle Face Hotel (plattegrond A3, 24): 2, Galle Rd. Ongeveer 1 km ten zuiden van het 

Fort en de haven, aan de rand van het lange, eindeloos lijkende strand van Colombo, verrijst 

dit grote, exotische kasteel aan de rand van de Indische Oceaan, een luisterrijk restant van 

het koloniale tijdperk. Van alle koloniale luxehotels in Azië is dit het oudste dat nog over-

eind staat en goed bewaard is gebleven. Het Galle Face Hotel werd in 1864 ingewijd en is dus 

ouder dan hotel Raff les in Singapore. Het is de voorouder van de grote luxehotels die de pa-

rels van het hotelwezen in Azië vormen, zoals het Strand in Rangoon (Birma), het Oriental in 

Bangkok, het Eastern & Oriental in Penang (Maleisië), het Peninsula in Hongkong en het Metro-

pole in Hanoi (Vietnam). De zeebries zorgt voor verkoeling en het hotel kijkt naar de oceaan 

zoals een filmster naar de ondergaande zon in het westen. Om de geschiedenis van dit ge-

bouw te begrijpen moet je de lijst met beroemde hotelgasten bekijken die in het marmer 

van de hal is uitgehouwen: alle gekroonde hoofden lijken hier gelogeerd te hebben. 

Je hoeft hier niet te overnachten, neem genoegen met een drankje in de tuin op het mo-

ment dat de zon in de zee zakt. Feeëriek en heel betaalbaar. Een cocktail kost hier immers 

niet meer dan een aperitief in een chic restaurant bij ons. Of ga erheen voor het overvloe-

dige ontbijt. Werp ook een blik in de balzaal. Je verwacht bijna dat je lord en lady Mountbat-

ten hier een foxtrot zult zien dansen.

Mr. K.C., de doorman van de vorsten 
Met de mooie snor van een Sri Lankaanse lord, zijn zilvergrijze haren en een wit uniform 

behangen met speldjes en medailles is Mr. Kottarapattu Chattu, bijgenaamd K.C., de 

oudste portier (doorman) van het Galle Face Hotel. Je kunt zijn opmerkelijke figuur niet mis-

sen in de grote hal met de receptie. Hij is meer dan 90 jaar en de oudste werknemer van 

het luxehotel waar hij al sinds 1942 werkt! De gentleman-portier van de vorsten maakt 

deel uit van de geschiedenis van dit gebouw. We wensen u nog vele jaren toe, mijnheer. 

K.C.! 

<X Galle Road (plattegrond A3, en buiten plattegrond langs A3): de belangrijkste ver-

keersader van Colombo is een tiental kilometer lang en strekt zich van noord naar zuid uit, 

evenwijdig met de Indische Oceaan. De weg loopt naar Mount Lavinia en passeert door Kol-

lupitiya, Bambalapitiya en Wellawatta. Het is er altijd druk en lawaaierig en de lucht is er 

sterk vervuild. Het is dus geen idee om er te gaan wandelen, maar aan deze weg liggen wel 

heel wat adressen die we aanbevelen. Denk erom dat de nummering telkens van nul herbe-




