GALLE MINI CITY GUIDE

eten & drinken, winkelen en relaxen

de leukste adresjes!

Namasté Reizen
Eten & drinken
Het Amangalla heeft het beste restaurant van
Galle. Voor een lunch zit je heerlijk op de
veranda en voor het diner is er The Zaal. Op
zondag wordt op de veranda een afternoon tea
geserveerd. Reserveren is aanbevolen. 10,
Church Street, Galle Fort, tel. 00 94 91 223
3388

Winkelen
Winkelen kan in Sri Lanka het beste in Galle.
Een lange geschiedenis van edelsmeden en
stenenslijpers: volgens Mr. Ibrahim van
Ibrahim Jewellers zaten zijn overgrootvader en
over-over-grootvader al in het vak. Hier kun je
prachtige blauwe, rode en zelfs groene
saffieren kopen en laten slijpen, maar ook
sieraden naar eigen ontwerp laten maken. 47,
Church Street, Galle Fort
Fort Gallery: op de bovenverdieping zit een
kunstgalerie met foto’s, schilderijen en
kunstboeken. Beneden een kleine collectie
sieraden, zijden sjaals en kleding. 36, Church
Street, Galle Fort

Heritage Cafe is de voormalige bakkerij van het
Fort en is een fijne plek voor een koel drankje,
lunch of diner. 53, Lighthouse Street
Serendipity Arts Cafe is ook al zo’n leuke plek!
Deze gallery verkoopt betaalbare kunst en
koffie, juices en sandwiches. Relaxte sfeer,
fijne muziek en dakterras waar je het met een
boek wel een paar uurtjes uithoudt! 65, Leyn
Baan
The Fort Printers is een hotel waar u
uitstekend kunt lunchen of dineren. Verse
visgerechten zijn de specialiteit. 39, Pedlar
Street, Galle Fort, 00 94 91 2247977
. Mrs. Khalid wordt gezien als een van de beste
gastvrouwen van Galle, ze kookt geweldig!
Vooral Marokkaans en Perzisch. De tafel is
altijd met veel aandacht gedekt. Reserveren is
verplicht! 102, Pedlar Street, Galle Fort, 00 94
77 317 7676

Oude
bouwmaterialen
en
originele
dekenkisten, maar ook nieuw in produktie
genomen koloniale meubelen. Olanda
Antiques heeft een bijzondere collectie! Ze
verzenden naar Nederland en wij hebben hier
goede ervaringen mee. 30, Leyn Baan Street,
Galle Fort
Eden is de ontwerpster achter het merk
Minimango, dat inmiddels ook in Londen en
New York te koop is. Thuisbasis is Galle, waar
ze woont en werkt. Ze verkoopt blouses,
rokken, muiltjes en sieraden. 56A, Lighthouse
Street, Galle Fort
Souk 58 is bij ons favoriet en verkoopt de
mooiste woonaccessoires; kussens, rieten
manden, kandelaars.. 58, Church Street, Galle
Fort

Kingfisher is een restaurant aan zee. Hier eet u
– met uw voeten in het zand en uitzicht op zee
– de lekkerste calamari en vers gegrilde haai!
Het restaurant ligt aan de mooiste baai van Sri
Lanka; Unawatuna. Basigewatte, Devala Road,
Unawatuna (Galle)
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Een heel kleurrijk winkeltje is Barefoot. Hier
koopt u mooie kaarsen, tassen en zijden sjaals.
Alles in heel felle kleuren. 41, Pedlar Street,
Galle Fort
Peddler is een piepklein winkeltje aan Pedlar
Street en verkoopt slippers, badkleding,
strandkleding en sieraden. 13, Pedlar Street,
Galle Fort

Wildlife in Galle? Jahoor, tijdens een
ochtendwandeling ziet u apen, varanen,
schildpadden, paarden, koeien en 25
verschillende soorten vogels… Ook heel
ontspannend is de wandeling langs de tuinen
van Galle. Beide wandelingen duren
anderhalf/twee uur en zijn bij ons te boeken.
Buiten de stad ligt het Handunugoda Estate,
een
werkende
thee-,
rubberen
kaneelplantage. U kunt er thee proeven en
kopen voor thuis.

Relaxen
De beste spa’s van de stad zijn te vinden in het
Amangalla Hotel, The Lighthouse Hotel en
Hotel The Fortress.

Uw favoriete adresjes
Ruimte voor het opschrijven van uw eigen favorieten of ervaringen met bovenstaande adresjes. Wij
hopen dat u ze ook met ons – en toekomstige – reizigers wilt delen! Stuur uw tips en ervaringen naar
-> info@namaste-reizen.nl
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