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Kithulgale
 

Kitulgala er et naturområde i det centrale Sri Lanka. Regnskoven er tæt her,
og den brede Kelani flod giver mulighed for både svømning og rafting. 
Floden ses ikke umiddelbart, da den er gemt bag massiv bebyggelse langs
vejen – oftest med lange tilkørsler

Det giver umiddelbart ro fra vejens trafik for den indlogerede.

 

Kithulgala rest House – set fra vejen

Men det kompenseres der for i nogen grad for når hotellet på time basis
udlejer værelser til de der ønsker at klæde om inden i bader i floden. Så
genlyder gangene af de lokales høje stemmer, som var det Østerbro
Svømmehal med 3 4. klasser på besøg.

 

Værelser – der alle vender ud mod floden

”River Kwai”

Floden er faktisk meget kendt og meget besøgt af de lokale, som både vasker
egen krop og klæder. Der er en meget positiv stemning omkring floden, og
et mindre hold med bongotrommer opfordrer ivrigt de nyankomne til at tage
en dukkert.

Det var her på stedet den berømte film ’Broen over floden Kwai’ blev
optaget, og stranden hvor det sidste opgør fandt sted, og en af filmens helte
drog sit sidste suk, er let genkendeligt..

 

 

 

 

 

Landgang

 

 



Badeliv ved Kelani floden

Færgefart
En smal træbåd med katamaranvinge står for den daglige persontrafik
mellem de to flodbredder. Det er en tur som tager mindre end 5 minutter –
og priser for en enkeltbillet ligger omkring 3 dkr. (omregnet)

Det sidste stykke vader man i land. Men med bagende sol og en temperatur
omkring 35 grader er en våd sharon ikke det store problem.

 

 

Venter på ”færgen”

Den lille træbåd kan medbringe op til 6 passagerer, men så står de også
rimeligt klemt. Overfarten sker efter behov, men dette er næsten konstant
hele dagen.

Hvad den anden flodbred gemte bag den tætte vegetation ned mod vandet,
må stå hen som uafklaret, for selv om lysten til en tur/retur var absolut til
stede, blev det desværre ikke realiseret.

Kokus
Som en ”sidegevinst” kunne man iagttage en adræt indfødt, som alene med
en enkelt rem, som bandt fødderne sammen, ændrede de næsten 15 meter
høje palmer. I løbet af kort tid havde han høstet de modne nødder, som kom
bragende mod jorden, og i samme omgang blev trækronen trimmet.

Kokusplukker

 

 

     

     

 

 


