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H nd stan Turu (Ja pur-Agra-Delh ) - Yılbaşı
27.12.2018'den t baren kalkışlı

1.548,00
USD
7.155,63 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
5 Akşam Yemeği Dahil
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul-Delh
Dış hatlar term nal nde bulunan Setur desk nde rehber n z le buluşma. B let, bagaj ve gümrük
şlemler n n ardından Delh 'ye uçuyoruz. Geceleme uçakta.

2.Gün: Delh -Ja pur
Yaklaşık 6,5 saatl k b r yolculuğun ardından Delh 'ye varış ve b z bekleyen özel lüks otobüsümüz le
Ja pur'a hareket. Yaklaşık 5 saatl k b r yolculuğun ardından otel m ze transfer ve odalara yerleşme.
Öğleden sonra "pembe şeh r" olarak b l nen Ja pur şeh r turumuzu gerçekleşt r yoruz. Pembe renk
geleneksel hoşgeld n anlamında kullanılır, 1853 yılında Prens Albert' n z yaret onuruna st naden şeh r
Pembe renge bürünmüş ve halen şeh rde hoşgeld n kutlamaları ç n bu renk kullanılmaktadır. Turumuz
esnasında görülecek yerler arasında C ty Palace, Jantar Mantar Gözlemev , Hawa Mahal veya Rüzgarlar
Sarayı olarak da adlandırılan 5 katlı ve 1000 pencerel yapı bulunmaktadır. Şeh r turunun ardından otele
dönüş. Akşam yemeğ otel n zde.

3.Gün: Ja pur
Sabah kahvaltısının ardından Amber Fort gez s ç n hareket. Ja pur şehr n n 11 km dışında bulunup, 1728
yılına kadar eyalet n başkent konumunda k Amber Fort'a f ller le çıkılacaktır. (F ller n müsa t olmaması
durumunda 4*4 araz araçları kullanılacaktır.) Sheesh Mahal, Ja Mahal se d ğer görülecek yerler
arasındadır. Öğleden sonra d nlenmen z ç n serbest zaman. Akşam yemeğ ve geceleme otelde.

4.Gün: Ja pur-Agra
Günün lk saatler nde Agra'ya hareket. (Yaklaşık 6 saat, 260km) Agra'ya varışı tak ben 1630 yılında Moğol
İmparatoru Şah Jahan tarafından 40 yaşında 14. çocuğunu doğururken ölen eş Mümtaz Begüm ç n sevg
üzer ne yaptırılmış, dünyadak en güzel eserler nden olan ünlü TAJ MAHAL görülecekt r. Sonrasında Agra
Fort z yaret ed lecekt r. Tur b t m nde otele transfer. Akşam yemeğ ve geceleme otelde.

5.Gün: Agra-Delh
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından H nd stan'ın başkent Delh 'ye doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık
4 saatl k b r yolculuğun ardından Delh 'ye varıyor ve konaklayacağımız otele transfer oluyoruz.
D nlenmen z ç n serbest zaman. Akşam yemeğ ve geceleme otelde.

6.Gün: Delh
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Kahvaltı sonrası Delh şeh r turu ç n hareket. Görülecek yerler arasında Esk ve Yen Delh 'n n en öneml
mekanları bulunmaktadır. H nd stan'ın en büyük cam s Jama Masj d, Mahatma Ghand 'n n naaşının
yakıldığı Raj Ghat, Parlemento B nası ve Cumhurbaşkanlığı B nası, H nd stan Kapısı (Ind a Gate), Qutub
M nar ve küll yes görülecek yerler arasındadır. Akşam yemeğ ve geceleme otel n zde.

7.Gün: Delh -İstanbul
Kısa b r uykunun ardından haval manına hareket. Uçağa b n ş şlemler ve yaklaşık 5 saatl k uçuş sonrası
İstanbul’a varış. S zlere vereceğ m z h zmet kal tes n arttırmak adına anket formlarını doldurmanız b z m
ç n öneml d r. B r sonrak seyahat n zde görüşmek üzere !

Oteller
Jaipur Marriott 5* vb.
Agre Courtyard by Marriott 5* vb.
Delhi Novotel Aerocity 5* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Delhi-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi
Programda belirtilen yarım ve tam günlük şehir turları
Amber Fort fil/jeep biniş
Taj Mahal Ziyareti
5* otellerde yarım pansiyon bazında konaklama
Havaalanı-otel-Havaalanı transferleri
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Hindistan için vize gerekmektedir.
Program içeriği aynı kalmak kaydıyla gezilecek günlerin sırası değiştirilebilir.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (15 tl) dahil değildir. Çıkış harcının yolcular
tarafından ödenmesi gerekmektedir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur hareket tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
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Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular
Düzenli ilaç kullananların, ihtiyaçtan daha fazla ilacı yanlarında getirmeleri
önerilmektedir. Çünkü ülkede her türlü ilaç bulunamıyor. Bunun yanı sıra ciddi bir sağlık
sorununuz varsa (kalp, tansiyon, şeker vs.) doktorunuz tarafından imzalı bir belgeyi
yanınızda bulundurmanız yararlı olacaktır. Ayrıca çeşme suyu içmemeniz, ilk defa sizin
açacağınız kapalı şişe su içmenizi öneririz.
Hindistan tüm pasaportlara vize uygulamaktadır. Hindistan vizesi için şahsi olarak
konsolosluğa gidilmesi gerekiyor. Para birimleri Hint Rupisi’dir. Dolar ve Euro kolayca
değiştirilebiliyor. Kredi kartı kullanımı da oldukça yaygın olmakla beraber kredi kart
dolandırıcılığına karşı dikkatli olunmalıdır.
Türkiye’den 2,5 saat ileridedir.
Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.

açıksa

Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu gömlekler, şort ve
pamuklu pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları ve akşamları için ince bir mont
almanızı öneririz. Bunun dışında şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye
karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek
hafıza kartları da getirebilirsiniz.
Hindistan Mutfağı bizim damak zevkimize yakındır. Asla açıkta satılan yiyecekleri ve
musluktan akan suyu tüketmemeliyiz.
Konaklayacağımız oteller sağlık bilgisi bakımından üst düzey tesisler olduğundan bu
riskler minimumdur.
Genelde 200-220 V kullanılıyor. Hindistan’da İngiliz tipi üç pimli prizler kullanılmaktadır.
Birçok priz tipine bizim kullandığımız iki pimli fişler uymaktadır. Prizlerin uymadığı
yerlerde sorun yaşamamak için elektronik mağazalarında satılan üniversal fiş
adaptörlerinden alınabilir.

Yılbaşında Ja pur(2)-Agra(1)-Delh (2) 27 Aralık-02 Ocak / Türk Havayolları
Ç
Tar h
27.12.2018
02.01.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.548,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.538,00 USD

1.998,00 USD

1.498,00 USD
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