
Nepal & H�nd�stan Turu (Katmandu-Ja�pur-Agra-
Varanas�-Delh�)
31.05.2019'den �t�baren kalkışlı

1.899,00 USD
10.029,57 TL

Fırsat

Türkçe Rehberli

Türkiye Çıkışlı / Varışlı

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul-Katmandu(Nepal)
Atatürk Haval�manı Dış hatlar term�nal�nde buluşma. B�let, bagaj ve gümrük �şlemler�n�n ardından Nepal'�n başkent�
Kathmandu'ya hareket ve uçakta geceleme.

2.Gün: Katmandu
Katmandu’ya varışımızın ardından panoram�k şeh�r turumuza başlıyoruz. İlk durağımız Saray Meydanı olarak b�l�nen
Durbar Meydanı. Bu meydanda UNESCO tarafından Dünya M�rası �lan ed�lm�ş b�r çok b�na ve tapınağı göre �mkanına
sah�p olacak ve m�mar�s�ne hayranlık duyacağız. Ardından Maymun Tapınağı da olarak b�l�nen, Bud�stlere a�t
Swyambhunath Tapınağını z�yaret edeceğ�z. İç�nde yüzlerce maymun bulunan tapınaktan şehr�n panoram�k
manzarasını da göreb�leceğ�z. Daha sonra Saray Meydanı olan Patan “Güzel Sanatlar Şehr�” olarak anılan meydanı
gez�yoruz. Sonrasında gez�m�z� tamamlayıp otel�m�ze transfer oluyoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

3.Gün: Katmandu
Kahvaltıdan sonra Katmandu’yu keşfetmeye devam ed�yoruz. İlk olarak 1600 yıl önce Bagmat� nehr�n�n kıyısında
yapılan ve Tanrı Sh�va’ya adanan Pashupat�nath Tapınağını z�yaret ed�yoruz. UNESCO Dünya Kültür M�rası L�stes�’ne
alınmış tapınak gez�m�z sonrası 100 metre çapı ve 40 metre yüksekl�ğ� �le Dünyanın en büyük Stupalarından (Stupa
�ç�ne g�r�lemeyen Bud�st Tapınağı anlamına gel�r) b�r� olarak b�l�nen Bouddhanath Stupa’sını z�yaret edeceğ�z.
Sonrasında yüzyıllarca büyüsünü kaybetmem�ş olan Bhaktapur Durbar meydanını gez�p ara sokaklarda yürüyerek
kend�m�z� adeta 17. yüzyıl Nepal Malla dönem�nde h�ssedeceğ�z. Akşam yemeğ�m�z ve konaklama otel�m�zde.

4.Gün: Katmandu-Delh�-Ja�pur
Kahvaltının ardından Delh� uçuşumuz �ç�n havaalanına transfer oluyoruz. Yerel havayolları �le Delh�’ye uçuşumuzu
gerçekleşt�r�yoruz. Delh�'ye vardıktan sonra yaklaşık 6 saat sürecek olan pembe şeh�r Ja�pur’a yolculuğumuz
başlıyor. Ja�pur’a varışta rengarenk H�nd�stan'a şah�t olacağınız Johar�, Bapu ve Nehru pazarlarını görüp otel�m�ze
transfer oluyoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

5.Gün: Ja�pur
Erken kahvaltımızın ardından Ja�pur’un 11 k�lometre dışında bulunan, Maota gölünün üzer�nden tepelere yükselen
1639 yılından ber� h�ç restore ed�lmem�ş, Rajput M�mar�s�n�n eşs�z b�r örneğ� olan, kral�yet salonlarının muazzam el
�şç�l�ğ�ne tanıklık edeceğ�m�z Amber Kales�’n� z�yarete g�deceğ�z. Bu meşhur kalen�n bulunduğu tepeye f�ller veya
jeep'ler �le çıkacağız. Kale gez�m�z�n ardından Rajasthan eyalet�n�n en büyük; aynı zamanda merkez� şehr�
Ja�pur’dak� gez�m�ze devam ed�p, Moğol tarzlarından es�nlenerek �nşa ed�lm�ş, muhteşem koleks�yona sah�p, bugün
müze olarak kullanılan Maharaja Şeh�r Sarayını ve hemen yanında yer alan astroloj�k ve astronom�k gözlem ev�
Jantar Mantar'ı z�yaret ed�yoruz. Tur sonrası otele transfer. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.
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6.Gün: Ja�pur-Fatehpur S�kr�-Agra
Kahvaltının ardından Agra’nın 40 km batısında bulunan, "Zafer Şehr�" anlamına gelen ve İmparator Akbar’ın 1569
yılında oğlunun doğumu şeref�ne yaptırdığı sarayları, cam�ler�, kaleler� ve yapımından 14 yıl sonra pol�t�k
sebeplerden ötürü terk ed�len çöl şeh�r Fatehpur S�kr� m�mar� yapısını z�yaret edeceğ�z. D�wan-ı am, D�wan-ı Khas,
Pach�s�, Jodha Ba� Sarayı, Mar�am Sarayı veya Altın Oda (Sunehra Makan), B�rbal Sarayı, Rüzgâr Sarayı (Hawa Mahal),
Panch Mahal göreceğ�m�z yerler arasındadır. Ardından Agra’ya hareket ed�yoruz. Agra’ya varışımız sonrası otel�m�ze
g�r�ş yapmamıza tak�ben Agra Kales� gez�m�z �ç�n hareket ed�yoruz. Şah C�han, yaşamının son günler�nde büyük oğlu
Âlemg�r tarafından buraya hapsed�lm�ş ve ömrünün son 8 yılını onu tüm dünyada ölümsüz kılacak Tac Mahal
manzaralı odasında geç�rm�şt�r. Kale gez�m�zden sonrak� durağımız, dünyada aşk �ç�n d�k�lm�ş en büyük ve en güzel
anıt olarak kabul ed�len, İmparator Şah C�han’ın büyük b�r aşkla sevd�ğ� ve doğum sırasında kaybett�ğ� eş� Mümtaz
Banu Begüm anısına yaptırdığı, Dünyanın Yed� Har�ka’sından b�r�s� olan Tac Mahal oluyor. Yapımında 21 yıl boyunca
22 b�n �şç�n�n çalıştığı, parlak, �nce, mav� damarları olan beyaz mermer�n taşınmasında 1000 f�l�n kullanıldığı bu
yapıda Osmanlı etk�s� de bulunmaktadır. Ana kubbe İsma�l Efend� tarafından tasarlanmış, genel tasarımda üstad
İsa'nın yardımı bulunmuştur. İç�nde ve dışındak� �şlemelerde Kuran’dan b�rçok ayet�n de bulunduğu yapı; kubbes� ve
dört köşes�ndek� m�nareler�yle, hang� yönden bakarsanız bakın s�metr�kt�r. Gün doğumda pembe, öğlen beyaz, ay
ışığında altınımsı renge bürünen Tac Mahal bu özell�ğ� �le Mümtaz Mahal’�n h�s değ�ş�kl�kler�n� yansıtmaktadır.
Sonrasında otel�m�ze hareket ed�yoruz. Akşam yemeğ� ve geceleme otel�m�zde. Akşam yemeğ� sonrası d�leyen
m�saf�rler�m�z ekstra Mohabbat Taj Show’na katılab�l�rler. Bu turumuzda Şah C�han’ın, eş� kral�çe Mumtaz Mahal’e
olan d�llere destan aşkını ve eş� �ç�n yaptırdığı m�mar� har�kası Taj Mahal’�n h�kayes�n� anlatan müz�kal t�yatro
göster�s�yle eşs�z anlar yaşayab�l�rs�n�z. Konaklama otel�m�zde. 
 
Ekstra Mohabbat Taj Show: 70-USD (K�ş� Başı)

7.Gün: Agra-Delh�-Varanas�
Kahvaltımızın ardından özel aracımızla Delh�’ye hareket ed�yoruz. Delh� Havaalanına varış �le b�rl�kte Varanas�
uçuşumuz �ç�n check-�n ve bagaj �şlemler�m�z� tamamlıyoruz. Sonrasında Varanas� uçuşumuzu gerçekleşt�r�yoruz.
Varışımız �le b�rl�kte otel�m�ze transfer�m�z� gerçekleşt�receğ�z. Check-�n ve yerleşme sonrası geleneksel H�nt
ay�nler�n� �zlemek �ç�n hareket edeceğ�z. Gün batışında Ganj Nehr�n� z�yaret�m�zde tekrar hayata döneceğ�ne �nanılan
ölüler�n yakılışını ve davullar eşl�ğ�nde gerçekleşt�r�len seremon�ler� �zlerken kel�men�n tam anlamıyla eşs�z b�r
deney�m yaşayacağız. Bu benzers�z deney�m sonrası otel�m�ze geç�yoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

8.Gün: Varanas�-Delh�
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası Kash� W�shwanath , Banaras H�ndu Ün�vers�tes� ve Bharat Mata Tapınağını
z�yaret etmek �ç�n yola çıkıyoruz. Tur sonrasında haval�manına transfer oluyoruz. Yerel Havayolları �le Delh�’ye
hareket ed�yoruz. Varışta otele transfer oluyoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

9.Gün: Delh�
Kahvaltının ardından tar�h boyunca pek çok hanedanlığın hüküm sürdüğü, anıtları ve m�mar�s� �le zeng�n b�r şeh�r
olmasının yanı sıra, beş yüz yıldan ber� Yamuna nehr� kıyısında yer alan ve sayısız şehr�n doğup yok olduğu büyük b�r
anakent ve mezarlıklar şehr� olan Delh�’y� keşfedeceğ�z. Gez�m�z�n �lk bölümünde Esk� Delh� var. Şah C�han tarafından
kırmızı kum taşından sek�zgen şekl�nde yaptırılan Kırmızı Kale’n�n önünden geçecek ve H�nd�stan’ın en büyük cam�s�
olan Cuma Cam�s�’n� görecek ve Mahatma Gandh�’n�n anıt mezarını z�yaret ett�kten sonra geleneksel çek çekler �le
kısa b�r tur yapıyoruz. Yen� Delh� turumuzda Zafer Kules� (Qutub M�nar), Humayum Türbes� , B�r�nc� Dünya Savaşı
Anıtı Ind�a Gate, Başkanlık Sarayı, Parlamento, Hükümet B�nalarını ve S�kh Tapınağını görüp otel�m�ze döneceğ�z.
Akşam yemeğ�m�z otelde. D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n ekstra olarak düzenleyeceğ� Bollywood Şovu’na
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katılab�l�r. Renkl� ve coşkulu bu göster�n�n ardından otel�m�ze döneceğ�z. Konaklama otel�m�zde. 
 
Ekstra Bollywood Show-K�ngdom of Dreams Turu: 65-USD (K�ş� başı)

10.Gün: Delh�-İstanbul
Sabah erken saatte otelden ayrılıyor ve İstanbul uçuşumuz �ç�n haval�manına hareket ed�yoruz. B�let, bagaj ve
gümrük �şlemler�n�n ardından İstanbul'a hareket ed�yoruz. İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

Kathmandu: Hotel Annapurna 5* vb.

Delhi: Vivanta by Taj Dwarka 5* vb.

Jaipur: Holiday Inn City Center 5* vb.

Agra: Ramada Plaza 5* vb.

Varanasi: Radisson Blu Hotel 5* vb.

THY Tarifeli seferi ile İstanbul-Kathmandu gidiş / İstanbul-Delhi dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti

Havalimanı vergileri

Kathmandu-Delhi Ekonomi sınıfı uçuş ve vergileri

Delhi-Varanasi Ekonomi sınıfı uçuş ve vergileri

Varanasi-Delhi Ekonomi sınıfı uçuş ve vergileri

5* Otellerde kahvaltı dahil konaklamalar

Programda belirtilen tüm geziler

Taj Mahal gezisi giriş ücreti

Amber Kalesi’ne giriş ücretleri

Agra Kalesi giriş ücretleri

Ganj Nehri turu

Swyambhunath Tapınağı turu

Delhi’de geleneksek çek çekler ile tur

Havalimanı-Otel-Havalimanı arası transferler

Türkçe Rehberlik Hizmeti

Programda belirtilen tüm akşam yemekleri

Seyehat sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)

Yurtdışı çıkış fonu (15 TL)

Hindistan ve Nepal Vize Ücretleri (Yeşil pasaporta da vize gerekmektedir)

Öğlen yemekleri

Yemeklerde alınan içecekler

Otel B�lg�ler�

F�yata dah�l olan h�zmetler

F�yata dah�l olmayan h�zmetler
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Bahşişler

Kişisel harcamalar

Programda dahil olduğu belirtilmeyen her şey

Kayıt esnasında alınması şartı ile;

X Large Paket (Opsiyonel)

Mohabbat Taj Show

Bollywood Show

Kişi başı 135-USD Yerine 120-USD

***Satın alınan tur Bin-Rota organizasyonu olup,diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı
muhtemel olacaktır.

***Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir.

Üç kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, üçüncü kişi için katlanabılir yatak verilmektedir.

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.

Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin ülkeye
girişinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış pasaportların yeni
pasaportlarla değiştirilmesi gerekmektedir.

Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.

Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.

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.

Binrota havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir.
Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid
edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın
ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek
saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Binrota sorumlu tutulamaz. Binrota gerekli gördüğü
durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Binrota,
kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda
belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da
turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Binrota sorumlu tutulamaz. 3 kişilik

Ekstra Tur Paketler�

Öneml� Notlar
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odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece
2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir. İç hat uçuşlarında maksimum bagaj ağırlığı 15kg.
Bu ağırlığı geçen valizlerden ek ücret alınacaktır. Ekstra turlar en az 10 kişinin katılımı ile
gerçekleştirilebilir. 10 kişiden daha az katılımlarda rehberiniz sizlere gerekli fiyat ayarlamasını
yapıp bildirecektir.

Sağlık: 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.

Vize Bilgileri: Hindistan ve Nepal tüm pasaportlara vize uygulamaktadır. Hindistan vizesi için şahsi
olarak konsolosluğa gidilmesi gerekiyor. Nepal vizesini hem konsolosluktan hem de
havalimanından alabilirsiniz

Uçuş Süreleri: İstanbul-Katmandu: 6 saat 55 dakika, Delhi-İstanbul: 6 saat

Para Birimi: Para birimleri Hint Rupisi ve Nepal Rupisi’dir. Dolar ve Euro kolayca değiştirilebiliyor.
Kredi kartı kullanımı da oldukça yaygın olmakla beraber kredi kart dolandırıcılığına karşı dikkatli
olunmalıdır.

Saat Dilimi: Türkiye’den 2,5 saat ileridedir.

Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.

Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu
gömlekler, sort 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.

Yemek Kültürü: Hindistan Mutfağı bizim damak zevkimize yakındır. Yemeklerimizi otelimizde ve en
iyi restoranlarda alacağımız için hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız ayrıca gideceğimiz her yerde
kapalı şişe suyu temin etme imkânımız olacaktır. Asla açıkta satılan yiyecekleri ve musluktan akan
suyu tüketmemeliyiz. Konaklayacağımız oteller sağlık bilgisi bakımından üst düzey tesisler
olduğundan bu riskler minimumdur.

Elektrik: 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.

Alışveriş: Yeni Delhi’de alışveriş yapılabilecek en önemli mekanlardan biri The Central Cottage
Industries Emporium. Bir çok şubesi bulunan bu mağazalar zinciri sabit fiyatlarla müşterilerine
hizmet veriyor. Ağaç oymaları, bakır işlemeli eşyalar, biblolar, kumaşlar ve hatta mobilyalar çok
uygun fiyata alınabilir.

Rajput Mimarisinin essiz bir örneği olan Amber Kalesini ziyaret edeceğiz

Şehir Sarayı Müzesi’nde Rajastan Bölgesi’nin tarihine ışık tutan kültürel ve tarihi mirasları görüyor,
büyüleyici Jantar Mantar Gözlemevi’ni ziyaret ediyoruz.

Güneş batarken, aşk uğruna yapılmış en büyüleyici yapıtlardan biri olan, UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer alan Taj Mahal’i keşfediyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Turun Artıları
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16. yüzyılda bir dönem Mughal Hanedanlığı’nın imparatorluk kenti olmuş, UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer alan Fatehpur Sikri’yi geziyoruz

Ganj Nehri’nin efsanevi kutsallığında gün doğumu esnasında, Hinduların ayinlerine tanık oluyoruz.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Katmandu Vadisi ve içinde yer alan Patan, Maymun
Tapınağı ve Katmandu Durbar Meydanı’nı geziyoruz.

Pashupathinath Tapınağı gezisi ve Nepal’in Kültürel Mücevheri olan Bhaktapur ziyareti

Satın almış olduğunuz tur paketi “Bin-Rota Turizm” tarafından düzenlenmektedir. Havalimanı
karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Bin-Rota Turizm” tarafından organize edilmektedir.
Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı muhtemeldir.

Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme

Katmandu(2)-Ja�pur(2)-Agra(1)-Varanas�(1)-Delh�(2) 31 Mayıs-09 Haz�ran / Türk Hava
Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 10 yaş

31.05.2019  
09.06.2019 1.899,00 USD 1.899,00 USD 2.498,00 USD 479,00 USD 1.849,00 USD

Katmandu(2)-Ja�pur(2)-Agra(1)-Varanas�(1)-Delh�(2) 11-20 Ek�m / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 10 yaş

11.10.2019  
20.10.2019 1.999,00 USD 1.999,00 USD 2.598,00 USD 479,00 USD 1.949,00 USD

Katmandu(2)-Ja�pur(2)-Agra(1)-Varanas�(1)-Delh�(2) 15-24 Kasım / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 10 yaş

15.11.2019  
24.11.2019 1.999,00 USD 1.999,00 USD 2.598,00 USD 479,00 USD 1.949,00 USD

Katmandu(2)-Ja�pur(2)-Agra(1)-Varanas�(1)-Delh�(2) 05-14 Aralık / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 10 yaş

05.12.2019  
14.12.2019 1.999,00 USD 1.999,00 USD 2.598,00 USD 479,00 USD 1.949,00 USD

 (https://www.setur.com.tr)

https://www.setur.com.tr/

