
 

15-26 Kasım 2017 | NEPAL HİNDİSTAN 
Ganj Himalayalardan doğar 

• 12 önemli durağı kapsayan rota: 
• Katmandu, Patan, Bhaktapur, Delhi, Varanasi, Khajuraho, Orchha, Jhansi, Agra, 

Fatehpur Sikri, Abhaneri, Jaipur  

• Tarihi kent merkezleri ve büyüleyici antik kentler 
• Nepal’in başkenti Katmandu 
• Geleneksel Nepal dans ve müzikleri eşliğinde akşam yemeği 
• Nepal’in tarihi kenti Patan ve UNESCO kültür mirasları listesinde yer alan Bhaktapur 
• Hindistan’da klasik Hint ve Babür İmparatorluğu mimarisi 
• Hindistan’ın antik ve modern zamanlarının kalbi Delhi 
• Şiva’nın şehri, Ganj Nehri kıyısına yerleşmiş Varanasi 
• Erotik tapınaklarıyla ünlü Khajuraho 
• Betwa Nehri kıyısındaki Bundela Hanedanı’nın başkenti Orchha 
• Yamuna Nehri kıyısında yer alan Babür İmparatorluğu’nun eski başkenti Agra 
• Gündoğumunda Taj Mahal 
• UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki tarihi kent Fatehpur Sikri 
• Abhaneri kasabasında yer alan dünyanın en derin basamaklı su kuyularından Chand 

Baori 
• Görkemli mimarisiyle ‘Pembe Şehir’ Jaipur 
• Filler ile Amber Kalesi’ne tırmanış 
• Sokakta yaşayan çocuklara barınma ve eğitim imkânı sağlayan Salaam Baalak 

projesine ziyaret 
• Delhi İşitme Engelli Kadınlar Vakfı’nı ziyaret 
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15 Kasım 2017 | İstanbul – Katmandu 
 

 
Katmandu’nun geleneksel el yapımı kuklaları 
Sabah 11.35’te Katmandu Tribhuvan Uluslararası Havaalanı’na varışımızdan sonra gümrük 
işlemlerimizi tamamlıyor ve yerel rehberimizle buluşuyoruz. Yerel rehberimizden bazı pratik 
bilgiler alırken özel otobüsümüzle otelimize hareket ediyoruz. 

• İstanbul Atatürk Havalimanı THY kontuarı önünde buluşma 
• TK 726 sefer sayılı uçuşla 01.55’te yola çıkış 
• 11.35’te Katmandu’ya varış 
• Yerel rehberle buluşma ve otele yerleşme 
• Tarihi kent merkezinde panoramik yürüyüş turu (Basantapur Meydanı, Hanuman 

Dhoka Kraliyet Sarayı Kompleksi, Kasthamandap Tapınağı, Taleju Tapınağı, Kumari 
Sarayı) 

• Swayambhu Budist Anıtı’na ziyaret 
• Kent merkezindeki Thamel semtinin galerileri, dükkânları ve sokaklarını keşif 
• Otele dönüş ve akşam yemeği 

Himalayaların eteklerindeki Katmandu Vadisi’ne inmeden önce Nepal ziyaretimiz nefes kesici 
dağ doruklarının manzaraları ile başlıyor. Bu kadim doruklar Himalaya Krallığı’nın kalbi 
Katmandu’yu korurlar. Görkemli sarayları, Hindu ve Budist anıtları ile UNESCO Dünya Mirası 
listesinde yer alan Ortaçağ başkenti Katmandu sizi doğunun tüm misafirperverliği ile 
selamlıyor… 

Havaalanında yerel rehberimizle buluştuktan sonra otelimize yerleşiyoruz. Kısa bir 
dinlenmenin ardından tarihi Basantapur Meydanı ve onu çevreleyen tapınaklar ilk durağımız. 
En etkileyici ziyaretlerimizden biri yaşayan tanrıça Kumari’nin sarayına olacak. Katmandu 
Vadisi’nde, Tanrıça Telaju’nun bu vadide yaşayan ve Newari halkı soyundan gelen kız 
çocuklarının bedeninde yaşadığına inanılıyor. Yapılan elemeler sonucunda kız çocuklarından 
bir tanesi tanrıça ilan ediliyor ve ergenliğine kadar bu sarayda yaşıyor. 

Sonrasında vadi manzarasına hâkim bir tepe üzerine kurulu Asya’nın en kutsal yapılarından 
biri olan Swayambhu Budist Anıtı’na ulaşmak için 365 basamaklı bir merdiven tırmanışı bizi 
bekliyor. Ziyaretimizden sonraysa Katmandu’nun çarşı ve pazarlarını görmek üzere Thamel 
sokaklarını keşfe çıkıyoruz. Günün sonunda otelimize dönüyor ve akşam yemeğimizi alıyoruz. 
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16 Kasım 2017 | Katmandu – Patan – Bhaktapur – Katmandu 

 
Altın Tapınak, Patan 

 
Durbar Meydanı, Bhaktapur 

• Erken kahvaltı 
• Pashupatinath Tapınağı ve Ghatlar’ını (nehre inen basamaklar) ziyaret 
• Nepal’in tarihi kenti Patan’da Durbar Meydanı, Kraliyet Sarayı, Altın Tapınak, 

Kumbeshwar ziyareti 
• Nepal’in UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan kenti Bhaktapur’da Durbar 

Meydanı, Sun Dhoka (Altın Kapı), Nyatapola Tapınağı, Khalna, Taumadhi ve 
Tachupal Meydanları’nı ziyaret 

• Yerel bir restoranda geleneksel canlı Nepal müzikleri eşliğinde akşam yemeği 
• Otele dönüş 

Kahvaltıdan sonra en kutsal Hindu tapınaklarından biri olan Pashupatinath Tapınağı’nı ziyaret 
ediyoruz. Her yıl yüzlerce Hindu, ömürlerinin son günlerini geçirmek ve hayata veda ettikten 
sonra kutsal Ganj Nehri’nin ana kolu Bagmati üzerinde son yolculuklarına çıkmak üzere bu 
tapınağa gelir. Bu tapınağa ve nehrin iki yakası boyunca uzanan kutsal basamaklar Gathlar’a 
ziyaretimiz sonrası öğle yemeğimizi alıyor ve Katmandu Vadisi’nin UNESCO dünya mirası 
listesindeki bir diğer şehri Patan’a hareket ediyoruz. 
Patan ziyaretimiz tarihi merkezdeki yürüyüş turumuzla başlıyor. Durbar Meydanı ve meydanı 
çevreleyen sarayları ve tapınakları ziyaret ediyoruz. Sonrasında UNESCO Dünya Mirası 
listesinde yer alan Bhaktapur kasabasına doğru yola çıkıyoruz. 
Nepal’deki son akşam yemeğimizi ise geleneksel Nepal dansları ve müzikleri eşliğinde yerel 
bir restoranda alıyor ve otelimize dönüyoruz. 
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17 Kasım 2017 | Katmandu – Delhi 

 
Bangla Sahib Gurudwara Sikh Tapınağı 

 
Akshardam Tapınağı 

• Otelden çıkış ve havaalanına transfer 
• Delhi’ye varış 
• Lutyens’in izinde panoramik şehir turu; Rajpath (Kral Yolu), Hindistan Kapısı, Başkanlık 

Sarayı ve Hindistan Parlamento Binası 
• Bangla Sahib Gurudwara Sikh Tapınağı’nı ziyaret 
• Mahatma Gandhi’nin anıt mezarı Raj Ghat’a ziyaret 
• Hindistan’ın en büyük mabetlerinden Akshardham Tapınağı’nı ziyaret 
• Otele yerleşme ve akşam yemeği 

Otelimizden erken çıkış yaparak Delhi’ye gitmek üzere havaalanına hareket ediyoruz. 
Delhi’ye vardıktan sonra şehir turumuza başlıyoruz. Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğu 
1920’lerde mimarlığını Sir Edwin Lutyens’in üstlendiği imparatorluk mimarisinin izlerini takip 
ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı hatıra anıtı olan 42 metre yüksekliğindeki Hindistan Kapısı’nı 
ve bu kapıya uzanan Rajpath’ı (Kral Yolu), Başkanlık Sarayı’nı ve Hindistan Parlamento 
Binası’nı görüyoruz. Sonraki ziyaretimizse en önemli Sikh tapınaklarından biri olan ve 
dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahip Bangla Sahib Gurudwara Tapınağı. 

Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alıyoruz. 

Gandhi’nin anıt mezarının bulunduğu Raj Ghat’a ziyaretimizden sonraysa Hindistan’ın en yeni 
ve en büyük mabetlerinden biri olan Akshardam Tapınağı’nı ziyaret ediyoruz. Günün 
sonundaysa akşam yemeğimizi almak ve dinlenmek üzere otelimize dönüyoruz. 
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18 Kasım 2017 | Delhi – Varanasi 

 
Dasashwamedh Ghat, Varanasi 

 
Ganj Nehri’nde gün doğumunda arınma 

• Çay-kahve ve atıştırmalıklarımızı aldıktan sonra otelden çıkış 
• Delhi Havaalanı’na transfer 
• Varanasi’ye varış 
• Budist rahiplerin hac merkezi Sarnath’a ziyaret 
• Otele yerleşme ve otelde öğle yemeği 
• Banaras Hindu Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret 
• Ganj Nehri üzerinde Aaarti Törenleri’ne tanıklık 
• Otelde akşam yemeği 

Otelimizden ayrılıyor ve yerel uçuşla ülkenin kutsal şehri Varanasi’ye uçuyoruz. Varanasi, 
yüzyıllardır Hindistan’ın Mokşası (Sanskritçe’de doğum-ölüm döngüsünden kurtularak 
manevi özgürlüğe kavuşulan yer) olarak anılıyor. Büyüleyici ve kaotik güzelliği ile tanınan 
Varanasi’yi keşfe Budist rahiplerin hac merkezi olan Sarnath ile başlıyoruz. Daha sonra 
otelimize geçiyor, öğle yemeğimizi alıyoruz. 

Öğleden sonra farklı sanat akımlarından çok sayıda eseri barındıran ve geniş bir koleksiyona 
sahip Banaras Hindu Üniversitesi’nin Sanat ve Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ediyoruz. Bu 
ziyaretimiz anlatılarımız ile Hindistan tarihini yakından tanımamızı sağlayacak. Akşam 
saatlerine doğruysa Ganj Nehri kıyısında bizi bekleyen tekneye binerek, “akşam tanıklığı” adı 
verilen Aarti Seremonisi’ne katılıyoruz. Ardından akşam yemeğimizi almak ve dinlenmek 
üzere otelimize dönüyoruz. 
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19 Kasım 2017 | Varanasi – Khajuraho 

 
Khajuraho Tapınakları 

 
Khajuraho Tapınakları’ndaki erotik figürler 

• Gündoğumunda Ganj Nehri’nde tekne ile gezinti 
• Kahvaltı ve otelden çıkış 
• Khajuraho’ya gitmek üzere havaalanına hareket 
• Khajuraho’ya varış 
• Khajuraho’nun ünlü erotik tapınaklarını ziyaret 
• Otele yerleşme 
• Otelde akşam yemeği 

Gündoğumunda Ganj Nehri’nde tekne ile gezintiye çıkıyoruz. Varanasi’de 7 km 
uzunluğundaki kıyıda yan yana sıralanmış 100’e yakın Ghat (Ganj nehrine inen basamaklar) 
bulunuyor. Hindular, Ghatların bazılarında günahlarından arınarak yeni güne hazırlanmak için 
yıkanıyor ve çamaşırlarını yıkıyorlar. Bazı Ghatlarda ise yalnızca ölü yakma törenleri 
gerçekleştiriliyor. 

Kahvaltımızı yaptıktan sonra aşk tanrısı olarak bilenen Kama’nın evi Khajuraho’ya gitmek 
üzere havaalanına hareket ediyoruz. Khajuraho’ya vardıktan sonra erotik heykelleriyle ünlü, 
pembe-sarı kum taşından yapılma ve orta çağın en görkemli Hindu tapınaklarından olan Batı 
Tapınak Grubu’nu ziyaret edeceğiz. Bu tapınaklar, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer 
almaktadır ve Klasik Hindu döneminin en etkileyici yapılarındandır. Tapınak grubu insan 
bedenini ustaca işleyen sayısız heykelle süslenmiş 22 tapınaktan oluşmaktadır. 
  
Ziyaretimizin sonrasında otelimize dönüyor ve akşam yemeğimizi alıyoruz. 
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20 Kasım 2017 | Khajuraho – Orchha – Jhansi – Agra 

 
Betwa Nehri kıyısındaki Orchha kasabası ve anıt mezarlar 

 
Cihangir Sarayı, Orchha 

• Kahvaltı 
• Orchha’ya hareket 
• Yerel bir restoranda öğle yemeği 
• Orchha’da saray-kale kompleksini ziyaret 
• Betwa Nehri kıyısından Chattris Anıt Mezarları’na bakış 
• Shatabdi Express ile Agra’ya yolculuk etmek üzere Jhansi Tren İstasyonu’na hareket 
• Trende paket akşam yemeği 
• Agra’ya varış ve otele yerleşme 

Otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra Orchha kasabasına doğru hareket ediyoruz. Öğle 
yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra 16. yüzyılda kurulmuş olan, Hindu ve İslam 
mimarisi ile doğanın ve tarihin birleştiği Betwa Nehri kıyısında yer alan Orchha kasabasını 
ziyaret ve anıt mezarları seyir. 

Orchha’da yer alan saray-kale kompleksinin en önemli yapıları Raja Mahal, Jahangir Mahal ve 
Rai Parveen Mahal’dir. 
Ziyaretlerimizin ardından Jhansi’ye doğru yola çıkıyor ve Shatabdi Express ile Agra’ya hareket 
ediyoruz. Akşam yemeğimiz trende. Agra’ya varışımızın ardından otelimize transfer oluyoruz. 
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21 Kasım 2017 | Agra 

 
Tac Mahal’de gün doğumu, Agra 

 
Agra Fort’tan Yamuna Nehri ve Tac Mahal manzarası 

• Kahvaltı 
• Itimad-Ud-Daula’ya panoramik bakış 
• Çini Ka Rauza Mozalesi’ni ziyaret 
• Agra Kalesi ziyareti 
• Agra’nın çarşılarında serbest zaman 
• Otelde akşam yemeği 

Yamuna Nehri kıyısında yer alan Babür İmparatorluğu’nun eski başkenti Agra; Tac 
Mahal, Agra Kalesi ve Fatehpur Sikri gibi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki önemli 
eserlere ev sahipliği yapıyor. 

Otelimizde kahvaltımızı yaptıktan sonra “Mücevher Kutusu” ve “Baby Taj” olarak da anılan 
Hindistan’ın mermerden yapılan ilk lahit mezarı olan Itimad-Ud-Daula’yı göreceğimiz 
panoramik tura çıkıyoruz. Sonraki durağımız iyi korunamamasına karşın çini işçiliğinin en iyi 
örneklerinden olarak bilinen Çini Ka Rauza Mozalesi. 

Ardından Babür İmparatorluğu’nun en ihtişamlı yapılarından biri olan ve Şah Cihan’ın 
Mümtaz’ı ilk kez gördüğü söylenen Agra Kalesi’ni ziyaret ediyoruz. 
Günün sonunda ipek kumaşları ve ayakkabıları ile ünlü Agra’nın çarşılarını geziyoruz. Akşam 
yemeğimizi ise otelimizde alıyoruz. 
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 22 Kasım 2017 | Agra – Fatehpur Sikri – Abhaneri – Jaipur 

 
Fatehpur Sikri 

 
Chand Baori basamaklı su kuyusu, Abhaneri 

• Gün doğumunda Tac Mahal ziyareti 
• Kahvaltı ve otelden çıkış 
• Jaipur’a doğru hareket 
• Fatehpur Sikri’yi ziyaret 
• Yerel bir restoranda öğle yemeği 
• Abhaneri’de Chand Boari basamaklı kuyusunu ziyaret 
• Jaipur’a varış ve otele yerleşme 
• Otel’de akşam yemeği 

Gün doğumunda Hindistan’ın sembolü ve dünyanın yedi harikasından biri olan ve Şah 
Cihan’ın, ölen eşi Mümtaz için yaptırdığı Tac Mahal’i ziyaret ediyoruz. 21 yılda tamamlanan 
bu eser, aşk için yapılmış en cömert ve aynı zamanda en savurgan anıttır. Yapımında 
imparatorluğun en usta zanaatkârları ve 20.000 işçi çalışmıştır. 

Kahvaltımızı yaptıktan sonra otelimizden ayrılıyor ve Jaipur’a doğru yola çıkıyoruz. Yol 
üzerinde 16. yüzyılın ikinci yarısında, İmparator Ekber tarafından inşa edilen ve 10 yıl 
boyunca Babür İmparatorluğu’nun başkenti olmuş “Zafer Şehri” Fatehpur Sikri’yi ziyaret 
ediyoruz. 

Yol üzerinde yerel bir restoranda öğle yemeğimizi aldıktan sonra Abhaneri’de Hindistan’ın en 
büyük ve en derin basamaklı kuyularından biri olan Chand Baori’yi ziyaret ediyoruz. 
Yolculuğumuzun ardından Jaipur’a varıyor ve otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeğimiz 
otelimizde. 
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23 Kasım 2017 | Jaipur 

 
Fillerle Amber Kalesi ziyareti 

 
Hawa Mahal, Jaipur 

• Kahvaltı 
• Fillerle Amber Kalesi’ne tırmanış ve saray, tapınak ve bahçe kompleksini ziyaret 
• Jantar Mantar Gözlemevi ve Hawa Mahal’i göreceğimiz şehir turu 
• Govind Devji Krişna Tapınağı’nda akşam seremonisine tanıklık 
• Otele dönüş ve akşam yemeği 

Kahvaltımızı aldıktan sonra Hindistan’ın en büyüleyici hisarı olan Amber Kalesi’ne filler 
üzerinde ziyaret ediyoruz. Bir tepe üzerine kurulu olan bu hisar; sarayları, tapınakları ve 
bahçeleri ile oldukça büyük bir komplekstir. 

Öğleden sonra “Pembe Şehir” Jaipur’da 1728 yılında kurulan Jantar Mantar Gözlemevi’ni ve 
saray kadınlarının çarşıyı izlemeleri için yaptırılmış localardan oluşan “Rüzgarlı Saray” Hawa 
Mahal’i göreceğimiz şehir turumuzu yapıyoruz. Son durağımızsa pek çok Krişna efsanesine 
konu olmuş Govind Devji Krişna Tapınağı. Bu tapınakta akşam ayinine tanıklık ediyoruz. 
Günün sonunda otelimize dönerek akşam yemeğimizi alıyoruz. 
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 24 Kasım 2017 | Jaipur – Delhi 

 
Hindistan’da tekstil pazarları 

• Kahvaltı ve otelden çıkış 
• Alışveriş için serbest zaman 
• Delhi’ye hareket 
• Delhi’de otelimize yerleşme ve akşam yemeği 

Kahvaltımızı aldıktan sonra otelimizden ayrılarak tekstil ürünleri ve mücevherleriyle ünlü 
Jaipur’un çarşılarında alışveriş için serbest vaktimiz oluyor. Öğleden sonra Delhi’ye doğru 
yola çıkıyoruz. Delhi’de doğruca otelimize yerleşiyor ve akşam yemeğimizi alıyoruz. 

 25 Kasım 2017 | Delhi 

 
Salaam Baalak’ın merkezi, Delhi. 

 
Delhi İşitme Engelli Kadınlar Vakfı 

 
Jama Masjid (Cuma Camisi) ziyareti 
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• Kahvaltı 
• Sokakta yaşayan çocuklara barınma ve eğitim imkânı sağlayan Salaam Baalak 

projesinden rehberimizle buluşma ve Yeni Delhi’de Paharganj sokaklarında yürüyüş 
turu 

• Delhi İşitme Engelli Kadınlar Vakfı’nı ziyaret 
• Jama Masjid (Cuma Camisi) ziyareti 
• Red Fort’un (Kızıl Kale) Lahore Kapısı’nı ziyaret 
• Otelde akşam yemeği 

Otelimizde kahvaltımızı alıyor ve Salaam Baalak’tan rehberimizle buluşmak üzere otelden 
ayrılıyoruz. 

Hindistan, Dünya’nın en fazla sokak çocuğuna sahip ülkesidir. Kâr amacı gütmeyen Salaam 
Baalak, Delhi dâhil olmak üzere üç farklı kentte sokak çocuklarına barınma ve eğitim hizmeti 
veren bir sivil toplum kuruluşudur. Bu örgüt, Hindu bir yönetmen olan Meera Nair’in sokak 
çocuklarını anlattığı ve prestijli ödüllere layık görülen “Selam Bombay” filminden elde edilen 
gelirle kurulmuştur. Bize eşlik edecek olan Salaam Balaak rehberimiz ise bu kuruluş sayesinde 
eğitim almış eski bir sokak çocuğudur. Rehberimiz bizlere bir yandan Yeni Delhi sokaklarını 
gezdirirken, diğer yandan bizleri kendi hikâyesini anlattığı bir yolculuğa çıkaracak. 
Gezintimizin sonrasında Salaam Balaak’ın merkezini ziyaret ederek bu merkezde yaşayan ve 
eğitim alan çocukların günlük yaşantısına tanık olacağız. 

Salaam Baalak ailesine veda ettikten sonra aynı muhitte yer alan İşitme Engelli Kadınlar 
Vakfı’nı ziyaret edeceğiz. 1973 yılında bir rehabilitasyon merkezi olarak kurulan vakıfta işitme 
engelli kadınlar teknik eğitim alıyor, meslek edindirme kurslarına katılıyor ve el işi ürünleri ile 
gelir elde ediyorlar. 

Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından imparatorluğun başkenti yapılan Eski Delhi’de’ki 
Jama Masjid’i (Cuma Camisi) ve Kızıl Kale’nin Lahore Kapısı’nı ziyaretse son duraklarımız. 
Akşam yemeğimiz otelimizde. 
 
 
26 Kasım 2017 | Delhi – İstanbul 

• Otelden çıkış 
• Sabah 06:55’te hareket edecek olan TK 717 sefer sayılı uçuş için havaalanına hareket 

 


