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H nd stan'da Hol Fest val Turu
19.03.2019'den t baren kalkışlı

1.998,00 USD
10.552,44 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1. Gün: İstanbul-Delh (Uçakta)
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 hareket. Uçak yolculuğumuz gece boyunca sürecekt r.

2. Gün: Delh -Ja pur "Ja pur Şeh r Turu"
Rahat b r yolculuğun ardından Delh 'ye varış. Haval manında b z bekleyen özel lüks otobüsümüz le Ja pur'a
hareket. Yaklasık 5 saatl k bır yolculuğun ardından otel m ze transfer ve odalara yerleşme. Öğleden sonra Pembe
şeh r olarak b l nen Ja pur şeh r turumuz ç n otelden hareket. Pembe renk geleneksel hoşgeld n anlamında
kullanılır, 1853 yılında Prens Albert' n z yaret onuruna st naden şeh r Pembe renke bürünmüş ve halen şeh r
hoşgeld n kutlamaları ç n bu renk kullanılmaktadır. Turumuz esnasında görülecek yerler arasında;C ty Palace,
Jantar Mantar Gözlemev , Hawa Matal veya Rüzgarlar Sarayı olarak da adlandırılan 5 katlı ve 1000 pencerel yapı
görülecekt r. Şeh r turunun ardından otele dönüş. Akşam yemeğ ve geceleme otel n zde.

3. Gün: Ja pur "Hol Fest val Turu"
Sabah kahvaltısının ardından Renkler n Fest val (Hol Fest) ç n otelden ayrılıyoruz. Havaların ısınması, ç çekler n
açması, baharın gel ş n n haberc s olan Renkler n Fest val nde H nt halkının rengarenk toprak boyaları önce
yüzler ne sürüyor sonra da b rb rler ne boya atıyorlar. İnsanların üzer ne dökülen, etrafa saçılan boyalar baharın
gel ş n müjdel yor. Akşam yemeğ ve geceleme otelde.

4. Gün: Ja pur-Agra "Amber Fort Gez s & Agra Kales "
Amber Fort gez s ç n hareket. Amber Fort, Ja pur şehr n n 11 km dışında bulunup, 1728 yılına kadar eyalet n
başkent yd . Tur sırasında kaleye fıller le çıkılacaktır. (F ller n müsa t olmaması durumunda 4*4 araz araçları
kullanılacaktır.) Burada Sheesh Mahal, Ja Mahal görülecek yerler arasındadır. Turun ardından Agra'ya hareket.
(Yaklaşık 6 saat, 260km) Varışa st naden Agra Kales gez lecekt r. Akşam yemeğ ve geceleme otelde.

5. Gün: Agra-Delh -Varanas "Taj Mahal & Aart Tören "
1630 yılında Babür İmparatoru Şah C han tarafından 40 yaşında 14. çocuğunu doğururken ölen eş Mümtaz Begüm
ç n, sevg üzer ne yaptırılmış, dünyadak en güzel eserler nden ünlü TAJ MAHAL gez lecekt r. Turun ardından Delh 'ye
hareket. Yaklaşık 4 saatl k b r yolculuk sonrasında Varanas uçuşu ç n Delh haval manına varış. Yerel Havayolları le
Varanas 'ye uçuş ve varışa st naden otele transfer. Otele yerleşt kten sonra akşam ay n “Aart ” ç n neh r kıyısına
hareket. Akşam yemeğ ve geceleme otelde.

6. Gün: Varanas -Delh "Ganj Nehr nde Tekne Turu"
Kahvaltı önces nde erken saatlerde Ganj Nehr nde büyük kayıklarla dolaşıp, sabah ay n ne g den H ndularla b r
arada oluyoruz. Tur sırasında neh rde yıkanan, çamaşırlarını yıkayan, yoga yapan ve güneş n doğuşunu kutsal neh r
Ganj'a g rerek ve dualar ederek karşılayan H nduların yaşamına dah l oluyoruz. Tanrı Sh va'nın şehr olan
Varanas 'de ölmek veya burada beden n n yakılması yen den doğum z nc r nden kurtulmak ve mutlak kurtuluşa

ermek ç n b r anahtardır. Bu nedenle de şeh rde kutsal b r ölü yakma alanı (Man karn ka Ghat) bulunmaktadır. Turun
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b t m nde otel m ze ger dönüyor kahvaltı ve çıkış şlemler n n ardından yerel havayolları le Delh 'ye uçuyoruz.
Varışa st naden otele transfer. Akşam yemeğ ve geceleme otelde.

7. Gün: Delh "Delh Şeh r Turu"
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
bulunmaktadır. Akşam yemeğ ve geceleme otelde.

8. Gün: Delh -İstanbul
Kısa b r uykunun ardından haval manına hareket. Uçağa b n ş şlemler ve 6 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 Hilton 5* veya benzeri
Agra Double Tree by Hilton 5* veya benzeri
Varanasi Madin 5* veya benzeri
Delhi Novotel Aerocity 5* veya benzeri

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Delhi / Delhi-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi
Yerel hava yolları ile Delhi-Varanasi-Delhi ekonomi sınıf uçak bileti
Programda belirtilen yarım ve tam günlük şehir turları
Varanasi'de akşam ayini "AARTI"
Havaalanı-Otel-Havaalanı transferleri
5* otellerde yarım pansiyon bazında konaklama
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml B lg ler
Hindistan için vize gerekmektedir.
Üç kişilik odada konaklama müsaitlik doğrultusunda sağlanır, üçüncü kişi için katlanabilir ek yatak
verilir.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (15 tl) dahil değildir.
Çıkış harcının yolcular tarafından ödenmesi gerekmektedir.
Yerel otoriteler tarafından bölgede yapılacak olası değişikliklerden dolayı program içeriğinde
değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerden acentamız sorumlu değildir.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, şehirlerin program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir.

Tur dönüş tarihi
esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
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gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
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.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur hareket tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

Ja pur(2)-Agra(1)-Varanas (1)-Delh (2) 19-26 Mart / Türk Havayolları
Ç
Tar h
19.03.2019
26.03.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.998,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.998,00 USD

2.498,00 USD

1.958,00 USD

