
Nepal - H�nd�stan Turu 2 SE (Katmandu–Ja�pur–Agra–
Varanas�–Delh�)
31.05.2019'den �t�baren kalkışlı

2.850,00 USD
15.052,28 TL

Setur Exclusive

Turlar Dahil

Türkçe Rehberli

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul - Katmandu
Turumuz önceden verm�ş olduğunuz adrese gelen özel şoför ve aracınızın s�z� haval�manına transfer etmes� �le
başlıyor. Atatürk Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş Term�nal�’nde buluşuyoruz.Türk Hava Yolları’na a�t tar�fel� sefer �le
Katmandu'ya hareket ed�yoruz. Yen� günü uçakta karşılıyoruz.

2.Gün: Kathmandu
Sabah erken saatte Katmandu’ya varıyoruz. Özel aracımız �le otele kahvaltı almak �ç�n transfer oluyoruz. Kahvaltının
ardından şeh�r turumuza başlıyoruz. UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Katmandu Vad�s�’nde �lk durağımız
Durbar Meydanı’dır. B�rkaç yüzyıla yayılmış m�mar� har�kaları göreb�leceğ�m�z Hanuman Dhoka Sarayı en göz
alanlardan b�r tanes�d�r. Bud�stlere a�t Swyambhunath Tapınağını gördükten sonra öğle yemeğ�m�z� alıyoruz.
Ardından şehr�n kalb� olarak sayılan Thamel’e g�d�yoruz. Katmandu’nun en hareketl� bölges� olan Thamel’� gezd�kten
sonra otel�m�ze dönüyoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

3.Gün: Katmandu
Kahvaltıdan sonra Katmandu gez�m�ze devam ed�yoruz. İlk durağımız asırlık kültür ve geleneğ�n� koruyan Bhaktapur
Durbar Meydanı’dır. Ara sokaklarda yürüyerek kend�m�z� adeta 17. yüzyılda Nepal Malla dönem�nde h�ssedeceğ�z. Bu
büyülü ortamı z�yaret ett�kten sonra küçük T�bet olarak b�l�nen Bouddhanath Stupa’sını z�yaret ed�yoruz (Stupa �ç�ne
g�r�lemeyen Bud�st Tapınağı anlamına gel�r.) Öğle yemeğ�m�z� turumuz sırasında alacağız. Yemek sonrası Dünya’nın
en gen�ş tapınaklarından Pashupat�nath Tapınağı’nı z�yaret etmek �ç�n hareket ed�yoruz. H�ndu�zm tanrısı Lord
Ş�va’nın tapınağı olarak kabul ed�len ve Katmandu’nun en esk� tapınağında ölü yakma seremon�ler�n� �zleme fırsatı
bulacağız. Bu turumuz esnasında Stupa’ya dua etmeye gelen Bud�stler�n ruhan� ortamına eşl�k etme şansını
yakalayacağız. Otel�m�ze transfer. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

4.Gün: Katmandu - Delh� - Agra
Kahvaltının ardından hava alanına transfer oluyor ve Delh� uçuşumuzu gerçekleşt�r�yoruz. İn�ş�m�z� tak�ben özel
aracımız �le Agra’ya hareket ed�yoruz. Yol üzer�nde yerel b�r restoranda öğle yemeğ�m�z� alıyoruz. Varışta Agra
otel�m�ze g�r�ş yapıyoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

5.Gün: Agra - Fatehpur S�kr� - Ja�pur
Kahvaltının ardından Dünyanın Yed� Har�kasından b�r�s� olan TaJ Mahal’e hareket ed�yoruz. Şah C�han’ın aşkı uğruna
yaptırdığı bu har�ka eser� görecek ve ardından UNESCO tarafından Dünya Kültür M�rasına alınan Agra Kales�’n�
gezeceğ�z. Tur sonrası özel aracımız �le 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 şehr� Fatehpur S�kr�’y� z�yaret
edeceğ�z. Öğle yemeğ�m�z� yol üzer�nde alacağız. Burada D�wan-ı am, D�wan-ı Khas , Pach�s�, Jodha Ba� Sarayı,
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Mar�am Sarayı veya Altın Oda (Sunehra Makan), B�rbal Sarayı, Rüzgâr Sarayı (Hawa Mahal), Panch Mahal göreceğ�m�z
yerler arasındadır. Tur sonrası Ja�pur’a hareket ed�yoruz. Varışta otel�m�ze yerleş�yoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama
otel�m�zde.

6.Gün: Ja�pur
Kahvaltımızın ardından Ja�pur’un 11 k�lometre dışında bulunan ve 1728’e kadar o bölgen�n başkent� olan Amber
Kales�’n� z�yaret g�deceğ�z. F�l sırtında, ( Müsa�tl�ğe göre jeepler �le de çıkılab�l�r ) bu meşhur kalen�n bulunduğu
tepeye çıkarken aynalardan dolayı görkeml� ışıltıya sah�p Sheesh Mahal, d�ğer adıyla Zafer Salonu, Ja� Mahal ve Kal�
Tapınağı’nı da görme fırsatı yakalayacağız. Öğle yemeğ�m�z� otelde aldıktan sonra şeh�r sarayını, astroloj�k ve
astronom�k gözlemev� Jantar Mantarı z�yaret ed�p, dışarıdan 5 katlı Hawa Mahal, yan� Rüzgârların Sarayı ve Şeh�r
Sarayını göreceğ�z. Uzun ve key�fl� b�r günün ardından akşam yemeğ� ve konaklama �ç�n otel�m�ze ger� döneceğ�z.

7.Gün: Ja�pur - Varanas�
Kahvaltının ardından Varanas� uçuşumuz �ç�n havaalanına transfer oluyoruz. Varanas�’ye varışta otele transfer. Öğle
yemeğ� otel�m�zde. Akşamüstü Dünyanın en büyük neh�rler�nden b�r�s� olan ve H�ndularca kutsal sayılan Ganj
nehr�ne akşam seremon�s�n� �zlemek �ç�n hareket ed�yoruz ve H�nduların m�st�k �nanışına yakından şah�t oluyoruz.
Otele transfer. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

8.Gün: Varanas� - Delh�
Sabahın erken saatler�nde geleneksel H�nt ay�nler�n� �zlemek �ç�n otel�m�zden ayrılacağız. Gün doğuşunda 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. Daha sonra otel�m�ze dönecek ve
kahvaltımızı alacağız. Kahvaltı sonrasında panoram�k Varanas� turumuzu gerçekleşt�receğ�z. H�nd�stan’ın en m�st�k
şeh�rler�nden b�r�s� olan Varanas� eğ�t�m, sanat ve el �şç�l�ğ�n�n merkez� olarak kabul ed�lmekted�r. Bharat Mata
Tapınağı, Benaras H�ndu Ün�vers�tes�, Kash� W�shwanath göreceğ�m�z yerler arasındadır. Tur sonrası havaalanına
transfer oluyoruz. Delh� ucumuzu gerçekleşt�r�yoruz. Varışta öğle yemeğ�m�z� alıyoruz. Panoram�k şeh�r turumuzda
Zafer Kules� (Qutub M�nar), B�r�nc� Dünya Savaşı Anıtı Ind�a Gate, Başkanlık Sarayı, Parlamento, Hükümet B�nasını,
şehr�n huzurlu *S�kh tapınağı (*H�ndu mezhepler�nden b�r�s� ) Gurudwara Bangla Sah�b gördükten sonra otel�m�ze
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. Şah C�han tarafından kırmızı kum taşından sek�zgen şekl�nde
yaptırılan Kızıl Kale’n�n yanından geçecek ve H�nd�stan’ın en büyük cam�s� olan Cuma Cam�s�n� ve Kırmızı Kaley� (
dışarıdan ) göreceğ�z. Öğle yemeğ�m�z� yerel restoranda alacağız. Mahatma Gandh� anısına yapılan Raj Ghat’ı
gördükten sonra otele transfer oluyoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

10.Gün: Delh� - İstanbul
Kahvaltımızı kumanya olarak alacağız. Havaalanına transfer oluyoruz. Türk Havayollarının tar�fel� sefer� �le İstanbul’a
uçuş. Varışımızda turumuz s�z� ev�n�ze bırakacak transfer aracımız �le son bulacak.

5* Hotel Soaltee Crowne Plaza– Katmandu vb

5* Marriott Hotel – Jaipur vb

5* Courtyard By Marriott– Agra vb

5* Le Meridien Hotel – Delhi vb

Otel B�lg�ler�
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5* Radisson Blu – Varanasi vb

Türk Havayollarının tarifeli seferi ile İstanbul – Katmandu / Delhi - İstanbul uçuşları ve havalimanı
vergileri

Katmandu – Delhi / Jaipur – Varanasi / Varanasi – Delhi uçuşları ve vergileri

Size özel eviniz-alan-eviniz transferleri

Programda belirtilen tüm transferler

5* otellerde kahvaltı dahil konaklamalar

Programda belirtilen yemekler (bazı yemekler iç hat uçuşunun saatine bağlı olarak, uçakta veya
kumanya olarak alınabilir)

Programda belirtilen tüm geziler

Taj Mahal gezisi giriş ücreti

Amber Kalesi’ne giriş ücretleri

Agra Kalesi giriş ücretleri

Ganj Nehri turu

Swyambhunath Tapınağını turu

Türkçe rehberlik hizmetleri

Seyahat Sigortası

Yurtdışı çıkış harcı

Hindistan Vize ücreti ( Yeşil pasaporta da gerekmektedir )

Nepal Vize ücreti ( Kapıda ödenmektedir, Yeşil pasaporta da gerekmektedir)

Programda belirtilmeyen yemekler

Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler

Fazla Bagaj ücreti

Kişisel harcamalar

Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.

Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.

Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için
ek yatak verilir.

F�yata Dah�l Olan H�zmetler

F�yata Dah�l Olmayan H�zmetler

Öneml� Notlar
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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 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.

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.

Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.

Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir.

Ödemeler ödeme yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz alınarak yapılmaktadır.
Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

Gazella Turizm , 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 Gazella Turizm sorumlu
tutulamaz. Gazella Turizm gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak
koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Gazella Turizm, 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 Gazella Turizm sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar
için geçerlidir.

Satın almış olduğunuz tur Setur Exclusive turu'dur. Setur & Gazella turizm tarafından organize
edilmektedir.

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.

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

Sıkça Sorulan Sorular
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Hindistan ve Nepal tüm pasaportlara vize uygulamaktadır. Hindistan vizesi için şahsi olarak
konsolosluğa gidilmesi gerekiyor. Nepal vizesini hem konsolosluktan hem de havalimanından
alabilirsiniz

İstanbul – Katmandu: 6 saat 55 dakika

Delhi – İstanbul: 6 saat

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.

Türkiye’den 2,5 saat ileridedir.

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

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.

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

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.

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.

Everest turunu programlarımıza dahil etmememizin başlıca nedeni hava koşullarından dolayı bu
turun yapılma garantisi bulunmamaktadır. Bir diğer önemli sebep ise küçük pervaneli uçaklar ile
yapılan bu turda uçağın çok sallanması ve buna istinaden misafirlerimizde mide bulantısı vb.
sorunlar yaşanmıştır.. Genel hava koşullarından dolayı iptallerde maddi olarak turun karşılığının
alınamaması hem de gün kaybı yaşanmaması nedeni ile Everest turunu programlarımıza dahil
etmemeyi uygun gördük.

Katmandu(2)–Ja�pur(2)–Agra(1)–Varanas�(1)–Delh�(2) 31 Mayıs-9 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)

31.05.2019  
09.06.2019 2.850,00 USD 2.850,00 USD 3.540,00 USD

Katmandu(2)–Ja�pur(2)–Agra(1)–Varanas�(1)–Delh�(2) 06-15 Eylül / 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)
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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)

06.09.2019  
15.09.2019 2.850,00 USD 2.850,00 USD 3.540,00 USD

Katmandu(2)–Ja�pur(2)–Agra(1)–Varanas�(1)–Delh�(2) 08-17 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)

08.11.2019  
17.11.2019 2.850,00 USD 2.850,00 USD 3.540,00 USD

Katmandu(2)–Ja�pur(2)–Agra(1)–Varanas�(1)–Delh�(2) 06-15 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)

06.12.2019  
15.12.2019 2.850,00 USD 2.850,00 USD 3.540,00 USD
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