
H�nd�stan ve Sr� Lanka Turu (Agra-Ja�pur-Delh�-
Negombo-Dambula-Kandy)
01.06.2019'den �t�baren kalkışlı

1.999,00 USD
10.557,72 TL

Fırsat

Türkçe Rehberli

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul-Delh�
Atatürk Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş Term�nal�’nde buluşuyoruz. B�let, bagaj ve gümrük �şlemler�n�n ardından Delh�’ye
hareket ed�yoruz. Geceleme uçakta.

2.Gün: Delh�-Agra
Sabah erken saatte Delh�’ye varıyoruz. Ardından kahvaltımızı yapacak ve özel transfer aracımız �le Agra’ya doğru
hareket edeceğ�z. Yaklaşık 4 saat sürecek yolculuğumuzun ardından Agra’ya varıyor ve otel�m�ze transfer oluyoruz.
Odalarımıza yerleşt�kten sonra öğle yemeğ�m�z� alacak ve UNESCO Dünya Kültür M�rası L�stes�’nde yer alan,
Dünyanın Yed� Har�kasından b�r�s� olan Tac Mahal’� keşfedeceğ�z. Gez�m�z�n ardından "Kızıl Kale" olarak b�l�nen Agra
Kales�’n� z�yaret edeceğ�z. Turumuzun ardından akşam yemeğ�m�z� de alacağımız otel�m�ze dönüyoruz. Geceleme
Agra’dak� otel�m�zde.

3.Gün: Agra-Fatehpur S�kr�-Ja�pur
Kahvaltının ardından Ja�pur’a doğru hareket edeceğ�z. Yaklaşık 5-6 saatl�k yolculuğumuz olacaktır. Yolumuzun
üzer�nde 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. Burada gen�ş avlu (D�wan-ı am), büyük dörtgen avlu (D�wan-ı Khas) ve Pach�s�’n�n yanısıra, Jodha Ba�
Sarayı, Mar�am Sarayı veya Altın Oda (Sunehra Makan), B�rbal Sarayı, Rüzgâr Sarayı (Hawa Mahal), Panch Mahal ve
Fatehpur S�kr�’n�n semboller�nden, Şeh Sal�m Ch�st�’n�n onuruna yapılmış Cuma Cam�s� ve Sal�m Ch�st�’n�n
mozoles�n� göreceğ�z. Sonrasında Ja�pur’a doğru devam ed�yoruz. Öğle yemeğ�m�z� turumuz sırasında alıyoruz.
Varışımızın ardından otel�m�ze g�d�yor ve odalarımıza yerleş�yoruz. Akşam yemeğ� ve geceleme Ja�pur’dak�
otel�m�zde.

4.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. Araçlarımız �le bu meşhur kalen�n bulunduğu tepeye çıkarken burada aynı zamanda
aynalardan dolayı görkeml� ışıltıya sah�p Sheesh Mahal, d�ğer adıyla Zafer Salonu, Ja� Mahal ve Kal� Tapınağını da
görme fırsatı yakalayacağız. Öğle yemeğ�m�z� turumuz sırasında alıyoruz. Ardından Ja�pur’un merkez�nde bulunan
Şeh�r Sarayı, Astroloj�k gözlem ev� olan Jantar Mantar'ı z�yaret edecek ve Rüzgar Sarayı’nın önünde fotoğraf molası
vereceğ�z. Sonrasında otel�m�ze transfer olacağız. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

5.Gün: Ja�pur-Delh�
Sabah kahvaltımızın ardından Delh�’ye hareket ed�yoruz. Yaklaşık 6 saatl�k yolculuğun ardından öğle yemeğ�m�z�
alıyor ve turumuza başlıyoruz. Yen� Delh�’n�n daha modern kısmında H�nd�stan’ın en yüksek taş kules� olan Zafer
Kules�'n� (Qutub M�nar) görecek ve yorucu günün ardından otel�m�ze transfer sonrası serbest zaman. Akşam yemeğ�
ve konaklama otel�m�zde.
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6.Gün: Delh�
Kahvaltımızın ardından şeh�r turumuz �ç�n hareket ed�yoruz. 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�’n�n esk� şeh�r merkez�n�
keşfedeceğ�z. Gez�m�z’de Şah C�han tarafından kırmızı kum taşından sek�zgen şekl�nde yaptırılan Red Fort’un
yanından geçecek ve H�nd�stan’ın en büyük cam�s� olan Cuma Cam�s�’n� göreceğ�z. Öğle yemeğ�m�z�n ardından
turumuza, Yen� Delh�’de B�r�nc� Dünya Savaşı Anıtı Ind�a Gate, Başkanlık Sarayı, Narayan Tapınağı Parlamento ve
Hükümet b�nalarını gördükten sonra otel�m�ze transfer oluyoruz. Gez�m�z�n b�t�m�nde otel�m�ze dönecek ve akşam
yemeğ�m�z� otel�m�zde alacağız. Geceleme Delh�’dek� otel�m�zde. D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n ekstra olarak
düzenleyeceğ� Bollywood Şovu’na katılab�l�r. Renkl� ve çoşkulu bu göster�n�n ardından otel�m�ze döneceğ�z. 
 
Ekstra Bollywood Show - K�ngdom of Dreams Turu: 65-USD (K�ş� Başı)

7.Gün: Delh�-Colombo-Negombo
Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından otel�m�zden çıkış �le b�rl�kte Sr� Lanka-Colombo uçuşumuz �ç�n
haval�manına transfer�m�z� gerçekleşt�receğ�z. Yaklaşık 3 saat 35 dak�ka sürecek uçuşumuz sonrası Colombo
Bandaranayake haval�manına varıyoruz. Varışımızın ardından Negombo’ya hareket ed�yoruz. Yaklaşık 40 dak�kalık
b�r yolculuk sonrası Negombo’ya varacağız. 1678 yılında yapılmış Hollandalılara a�t tar�h� b�r kale, y�ne aynı
tar�hlerde yapılmış K�l�ses� ve etk�ley�c� Angunukaramulla Buddh�st tapınağı göreceğ�m�z yerler arasındadır. Ayrıca
Negombo pırıl pırıl trop�kal b�r den�ze sah�p b�r balıkçı kasabasıdır. Burada avını yakalamaya çalışan �lg�nç
kataramanlar ve geleneksel balıkçılığa şah�t olacağız. Den�z ürünler� açısından oldukça zeng�n olan Negombo
muhtemelen en �y� kar�desler�n çıkartıldığı den�zlere sah�pt�r. Sonrasında otel�m�ze transfer ve check-�n sonrası
serbest zaman. Geceleme ve Akşam yemeğ� Negombo’dak� otel�m�zde.

8.Gün: Negombo-Dambula-M�nner�ya-Amaya-Dambula
Otelde alacağımız kahvaltının ardından otel�m�zden hareket �le Dambula kent�ne hareket edeceğ�z. Yaklaşık 4 saat 30
dak�ka sürecek yolculuğumuz sonrası Dambula’ya varacağız. Varışımızın ardından Dambula Cave Temple z�yaret�m�z�
gerçekleşt�receğ�z. B�r�nc� yüzyıldan kalan Dambula Mağara tapınakları, Kral Walagamba'nın 14 yıllık sürgünü
esnasında yaşadığı mağara olarak b�l�nmekted�r. Kral tekrar tahtına kavuştuktan sonra burayı olağanüstü güzell�kte
b�r tapınağa çev�rm�ş. Beş mağaraya yayılan tapınakları süsleyen res�m ve heykeller�n çoğu Buda’ya adanmıştır.
Tapınağın özell�kler�nden b�r�s� hem Bud�st hem de H�ndu f�gürler�ne yer ver�lm�ş olmasıdır. Bu tanrılara krallar adına
yapılmış heykeller eşl�k eder. Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Dambula Tapınağı böylece çok çeş�tl� geleneklerden
gelen res�m ve heykellere ev sah�pl�ğ� yapan b�r kültür m�rasıdır. Öğle yemeğ� molası sonrası M�nner�ya ulusal parkını
z�yaret etmek �ç�n hareket ed�yoruz. Yaklaşık 45 dak�kalık yolculuğumuz sonrası M�nner�ya ulusal parkına varacağız.
Yaklaşık 8900 hektarlık parkta göl havzasında yer alan büyük F�l sürüler� �le ünlüdür. Yaklaşık 300 vahş� f�l, Yaban
Domuzu, Benekl� Gey�k, Tembel Ayı, samur, Leoparlar, T�msahlar, Çakallar, 25 çeş�t sürüngen, 160 tür kuş, 26 çeş�t
balık, 78 çeş�t kelebeğe ev sah�pl�ğ� yapan park z�yaret�m�z sonrası Dambula’da otel�m�ze geç�yoruz. Akşam yemeğ�
ve geceleme otel�m�zde.

9.Gün: Dambula-S�g�r�ya-Matale-Kandy
Otelde alacağımız kahvaltının ardından dünyaca meşhur S�g�r�ya kayalıklarını keşfetmek �ç�n yola çıkacağız. 5.
Yüzyıl'da �nşa ed�len "Gökyüzündek� Kale"ye zem�n olmuş bu kaya parçası Sr� Lanka adasındak� en �nanılmaz doğa
güzell�kler�nden b�r�n� oluşturuyor. Kaleye çıkan merd�venlerde S�nhala Etn�ğ�n�n tar�h önces�nden kalma
ç�z�mler�nden (Orj�nal renkler�n tüm tazel�ğ�n� korumaktadır) Günümüze ulaşan son örnekler� görmek mümkündür.
S�g�r�ya gez�m�z sonrası �lk durağımız Baharat Bahçeler� ve Bat�k Fabr�kası gez�ler�n� yapacağımız Matale'ye
geç�yoruz. Baharat endüstr�s�, yüzyıllar boyunca Sr� Lanka’nın en öneml� sektörler�nden b�r� olmuştur. Ayrıca
baharat, �hracat ürünler�n�n en öneml�ler�ndend�r. Sr� Lanka’nın �hraç ett�ğ� baharatların büyük b�r kısmı evlerdek�
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bahçelerde yet�şt�r�l�r ve hem yemeklere tat katmak �ç�n hem de tıbb� ve kozmet�k amaçlarla kullanılırlar. Matale’de
b�r baharat bahçes�n� z�yaret ederek tarçın, zencef�l, kara b�ber, van�lya g�b� değ�ş�k baharatların nasıl yet�şt�r�ld�ğ�n�
görecek ve alışver�ş yapab�leceks�n�z. Öğle yemeğ� molası sonrası gez�m�ze Bat�k atölyeler�n� gezerek devam
edeceğ�z. Sr� Lanka, ayrıca bat�k konusunda Dünyada en �y� ülkelerden b�r�s�d�r. Bat�k dükkanları ve fabr�kalarında
çok çeş�tl� renk ve şek�llerde bat�k kumaş ve kıyafetler üret�lmekted�r. Gez� sonrası Kandy’e transfer�m�z�
gerçekleşt�r�yoruz. Varışımızın ardından otel�m�ze g�r�ş �şlemler�m�z� tamamlıyoruz. Otel�m�zde alacağımız akşam
yemeğ�n�n ardından geleneksel Sr� Lanka danslarını b�r geç�t şekl�nde �zleyeceğ�m�z Kandyan Dans Göster�s�’ne
g�d�yoruz. Peruklu ve �lg�nç kostümlü dansçıların akrobat�k hareketler�ne davullar eşl�k edecekt�r. Geceleme
otel�m�zde.

10.Gün: Kandy-Pereden�ya-Tea Plantat�on-Nuwara El�ya-Kandy
Otelde alacağımız kahvaltının ardından Sr� Lanka’nın en değerl� mülk�yetler�nden b�r� olarak kabul ed�len Kutsal
Buddha’nın D�ş Tapınağı’nı (Temple of the Tooth) z�yaret edeceğ�z. Buddha’nın kutsal d�ş�n�n bulunduğu bu tapınak
oldukça büyüley�c� b�r m�mar�ye sah�pt�r ve ülkedek� en kutsal tapınaktır. Sonrasında arzu eden m�saf�rler�m�z ekstra
olarak düzenleyeceğ�m�z Nuwara El�ya turuna katılab�l�rler. Rehber�m�z bel�rtt�ğ� saatte hareket �le Sr� Lanka’nın
batısında ünlü b�r tat�l beldes� olan Nuwara El�ya'ya hareket ed�yoruz. Yol üzer�nde Peraden�ya Kral�yet Botan�k
Bahçeler�’n� gezeceğ�z. Botan�k Bahçes� 1821’de kurulmuştur. 59 hektar alana yayılmış olan bahçe, Sr� Lanka’nın en
uzun nehr� olan Mahawel� nehr�yle de �ç �çe geçm�şt�r. Kuruluşunun temel amacı b�tk�ler�n t�car� kullanım �ç�n test
ed�lmes� ve bel�rl� �kl�m koşullarına alıştırılması olan Kral�yet Botan�k Bahçes�, bugün dünyada aşağı trop�k �kl�m
florasının en gen�ş koleks�yonlarından b�r�ne sah�pt�r. Öğle yemeğ�m�z� yerel restoranda aldıktan sonra gez�m�ze
Dünyaca meşhur Sr� Lanka Çay Platolarını görmek �ç�n Nuwara El�ya’ya devam edeceğ�z. Çay �lk kez Ç�n'den get�r�len
b�r kaç çay b�tk�s�n�n 1824'te Sr� Lanka'da Peraden�ya'dak� Botan�k Bahçeler�'ne d�k�lmes� �le başladı ve oradan Sr�
Lanka Platolarına yayıldı. Nuwara El�ya �se ülkedek� çay üret�m� �le �lg�l� b�lg� ed�nmek �ç�n en uygun yerd�r. Uygun
�kl�m� ve 1900 metre rakımı �le Nuwara El�ya ülken�n çay üret�m başkent�d�r. Burada çay plantasyonlarını dolaşarak
çayın nasıl üret�ld�ğ�n� göreceğ�z. 19. yüzyılda kurulan bu yüksek rakımlı yerleş�m kısa sürede İng�l�z kolon�c�ler �ç�n
b�r sayf�ye yer�ne dönüşmüş, hatta “Küçük İng�ltere” adını almış. Şu anda dünyanın en büyük çay �hracatçısı
konumunda olan Sr� Lanka her yıl yaklaşık 245 m�lyon Kg çay �hraç etmekted�r. Gez�m�z sonrasında Kandy’dek�
otel�m�ze dönüyoruz. Akşam yemeğ� ve geceleme otel�m�zde. 
 
Ekstra Nuwara El�ya & Royal Botan�k Garden Turu (Öğle Yemekl�): 70-USD (K�ş� başı)

11.Gün: Kandy-Colombo-İstanbul
Otelde alacağımız kahvaltının ardından Colombo yolculuğumuz �ç�n hareket edeceğ�z. (Yaklaşık 160 Km ve 4,5 saat)
Sr� Lanka’nın başkent� ve en büyük şehr� olan Colombo’ya varışımıza tak�ben şehr� tanıyacağımız panoram�k b�r tur
yapacağız. Kolon�yel m�mar� �le modern gökdelenler� b�r arada göreceğ�m�z şehr�n en öneml� ve hareketl� yer�
Pettah’dır. Colombo Fort adlı yerleş�m bölges� de Pettah’ın aks�ne daha sak�n ve modern b�r görünüme sah�pt�r.
Colombo kent� aynı zamanda dünyaca ünlü çay mezatına ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. Wolfendall K�rk, Town Hall,
Gangarama Bud�st Tapınağı, Bandarana�ke Memor�al Konferans Salonu, Zooloj� Bahçeler� ve yen� Parlemento B�nası
görülecek yerler arasındadır. Colombo, alışver�ş �ç�n adeta b�r cennett�r. Sr� Lanka’ya özgü eşyaların yanı sıra ünlü
markalara a�t tekst�l ürünler�n� uygun f�yatlara bulab�l�rs�n�z. Sonrasında uçuş saat�m�ze kadar Colombo kent�nde
k�ş�sel �ht�yaçlar ve alışver�ş �ç�n serbest zaman. Arzu eden m�saf�rler�m�z H�nt Okyanusu manzarası eşl�ğ�nde çayını
yudumlayacağı b�r kafede key�fl� zamanlar geç�reb�l�r. Rehber�m�z�n bel�rtt�ğ� saatte buluşuyor ve İstanbul uçuşumuz
�ç�n haval�manına hareket ed�yoruz. B�let, bagaj ve gümrük �şlemler�n�n ardından İstanbul'a hareket ed�yoruz.
Gecem�z uçakta geç�yor.

12.Gün: İstanbul
Sabah erken saatte İstanbul Atatürk Haval�manına varış �le turumuz sona er�yor.
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Agra: Ramada Plaza 5* vb.

Jaipur: Holiday Inn City Centre 5* vb.

Delhi: Vivanta by Taj Dwarka 5* vb.

Negombo: Suriya Resort & Spa 4* vb.

Dambula: Amaya Lake Hotel 4* vb.

Kandy: Amaya Hills Hotel 4* vb.

THY tarifeli seferi ile İstanbul-Delhi gidiş, Colombo-İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ve
havalimanı vergileri

Belirtilen kategori otellerde toplam 9 gece kahvaltı dahil konaklama

Hindistan’da tüm öğle ve Akşam yemekleri

Sri Lanka’da Sabah kahvaltıları ve Akşam yemekleri

Programda belirtilen tüm geziler

Tac Mahal gezisi giriş ücreti

Amber Kalesi’ne giriş ücretleri

Agra Kalesi giriş ücretleri

Dambula Cave temple giriş ücreti

Sigirilya Fort giriş ücreti

Havalimanı-Otel-Havalimanı arası transferler

Türkçe Rehberlik Hizmeti

Seyahat Sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)

Yurtdışı çıkış fonu (15 TL)

Hindistan Vize Ücreti (Yeşil pasaporta da vize gerekmektedir)

Sri Lanka Vize Ücreti (Yeşil Pasaporta da vize gerekmektedir)

Ekstra turlar ve özel istekli turlar

Kişisel harcamalar

Kayıt esnasında alınması şartı ile;

X Large Paket (Opsiyonel)

Bollywood Show

Nuwara Eliya & Royal Botanik Garden Turu (Öğle Yemekli)

Kişi başı 135-USD Yerine 120-USD

Otel B�lg�ler�

F�yata dah�l olan h�zmetler

F�yata dah�l olmayan h�zmetler

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

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

***THY'nin Colombo-İstanbul uçuşunda Maldivler'de yaklaşık 1 saat stop yapılmakta olup uçaktan
inilmemektedir.

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

Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.

Triple konaklama imkanı müsaitliğe göre verilmektedir. 3. kişi için katlanabilir yatak verilir.

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 alınış 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.

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
odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece
2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir. Ekstra turlar en az 20 kişinin katılımı ile
gerçekleştirilebilir. 20 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.

Öneml� Notlar

Sıkça Sorulan Sorular
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Vize Bilgileri: Hindistan tüm pasaportlara vize uygulamaktadır. Hindistan vizesi için şahsi olarak
konsolosluğa gidilmesi gerekiyor. Sri Lanka tüm pasaportlardan vize istemektedir. Vize
departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

Uçuş Süreleri: İstanbul-Delhi uçuşumuz direkt uçuş olup yaklaşık 6 saat sürmektedir. Colombo-
İstanbul uçuşumuz direkt uçuş olup 10 saat sürmektedir. (Maldivler'de yaklaşık 1 saat stop
yapılmakta, uçaktan inilmemektedir)

Para Birimi: Hindistan para birimi Hint Rupisi’dir. Sri Lanka’nın ise Sri Lanka Rupi’sidir. 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 ve Sril Lanka mutfakları 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. Sri Lanka’da Pettah bölgesinde hem yerel hem de meşhur markaları
bulabilirsiniz.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Şah Cihan tarafından yaptırılmış Red Fort, Mahatma
Ghandi’nin anısına yapılmış Raj Ghat, Hindistan’ın en büyüğü Cuma Camisi ve Chandni Chowk
isimli yerel market ile Eski Delhi’yi göreceğiz.

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

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

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

Dünya’ca meşhur Dambula Kaya tapınaklarını ziyaret edeceğiz. Sigiriya Kayalıklarında gökyüzü
Kalesini ziyaret edeceğiz.

Turun artıları
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Nuwara Eliya’da muhteşem manzaralar eşliğinde Dünya’ca ünlü çay platolarını ve İngiliz Koloniyel
yapılarını keşfedeceğiz.

Sri Lanka’nın sahilleri ile meşhur beldesi Bentota’da deniz ve plajların keyfinizi çıkaracağız.

Eski başkent Colombo’yu keşfedecek ve burada keyifli saatler geçireceğiz.

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

Agra(1)-Ja�pur(2)-Delh�(2)-Negombo(1)-Dambula(1)-Kandy(2) 01-12 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

01.06.2019  
11.06.2019 1.999,00 USD 1.999,00 USD 2.589,00 USD 350,00 USD 1.949,00 USD

Agra(1)-Ja�pur(2)-Delh�(2)-Negombo(1)-Dambula(1)-Kandy(2) 08-19 Ağustos / 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

08.08.2019  
18.08.2019 1.999,00 USD 1.999,00 USD 2.589,00 USD 350,00 USD 1.949,00 USD

Agra(1)-Ja�pur(2)-Delh�(2)-Negombo(1)-Dambula(1)-Kandy(2) 25 Ek�m-05 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

25.10.2019  
04.11.2019 1.999,00 USD 1.999,00 USD 2.589,00 USD 350,00 USD 1.949,00 USD
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