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İSTANBUL HAVALİMANI  BULUŞMA           SAAT  :  22:00           
Önemli Hatırlatma :  Bu turumuzun uçak saati gece yarısını geçe kalkacağı için havalimanında 
buluşma saatimiz kalkıştan 3 saat önce olarak takvimde bir gün önceye denk gelir.    
Havalimanında Ejder Turizm alan görevlisi ve rehberimiz ile buluşuyoruz.  
 
1.GÜN /      

İSTANBUL – KATMANDU           00:55  / 13:45 
Havalimanında bagaj ve pasaport işlemlerimizi tamamladıktan sonra Umman Havayolları 
tarifeli seferi ile Maskat aktarmalı Katmandu uçuşumuza başlıyoruz.  Nepal yerel saati ile  Öğle 
saatlerinde  varışımızın ardından otobüsümüz  ile havalimanında karşılanma ve otelimize 
hareket. Odalarımız hazır ise çantalarımızı bırakıyoruz. Eğer hazır değil ise otelin emanet 
odasına bıraktıktan sonra şehir turumuzu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Şehrin en 
önemli mekanları arasında olan DURBAR MEYDANINA geçiyoruz. Durbar meydanı UNESCO 
Dünya mirası listesinde olduğu  için koruma altına alınmış bir bölgedir. Kent ve çevresinde yer 
alan  tapınakları ve büstleri ile  ünlü bir meydan olma özelliği taşımaktadır. Yürüyüşler yaparak 
NEPAL’a ilk ziyaretimizi  akşam saatlerine kadar kent merkezinde gerçekleştireceğiz. AKŞAM 
YEMEĞİ servisi  yerel bir restoranda alınacaktır. Turun sonunda otelimize geçiyoruz. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : JAMPA HOTEL 4* vb. 
 
2.GÜN /   

KATMANDU              
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Katmandu’yu keşfetmeye devam ediyoruz. 
Bugünkü ziyaretlerimiz Bhaktapur Durbar – Pashupatinath İlk olarak 1600 yıl önce Bagmati 
nehrinin kıyısında yapılan ve Tanrı Shiva’ya adanan Pashupatinath Tapınağını ziyaret 
ediyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmış tapınak gezimiz sonrası 100 metre 
çapı ve 40 metre yüksekliği ile Dünyanın en büyük Stupalarından (Stupa içine girilemeyen 
Budist Tapınağı anlamına gelir) biri olarak da bilinen Bouddhanath Stupa’sını ziyaret 
edeceğiz. Sonrasında yüzyıllarca büyüsünü kaybetmemiş olan Bhaktapur  Durbar meydanını 
gezip ara sokaklarda yürüyüş yapıyoruz. Tanıklar ve canlı sokaklarında Nepal kültürünü 
yakından tanıma imkanı bulacağız. Öğleden sonra merkezdeki otelimize  dönüş yapacağız. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : JAMPA HOTEL 3* vb. 
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3.GÜN /  

KATMANDU – YENİ DELHİ                      17:15 / 18:45 
Bu sabah kahvaltımızın ardından uçuş saatimize kadar serbest saatlerimiz olacaktır. Dilerseniz 
rehberimiz eşliğinde çeşitli alternatif gezileri  de değerlendirebilirsiniz. Himalaya Dağları 
uçuşunu gerçekleştirebilirsiniz. Rehberimiz sizlere en uygun fiyatlarda yardımcı olacaktır. 
Daha sonra belirtilen saatte otelimizden ayrılıyoruz. Havalimanında bagaj ve pasaport  
işlemlerimizi takiben  saat 17:15’de Yerel Hava Yolları tarifeli seferi  ile Yeni Delhi’ye hareket 
ediyoruz. Varışta havalimanında karşılanma ve konaklayacağımız otelimize transferimiz 
gerçekleşiyor. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : GLİTZ WESTEND INN 4* vb. 
 
4.GÜN  /   

YENİ DELHİ                
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından şehir turumuza rehberimiz eşliğinde 
başlıyoruz. Yeni Delhi’nin daha modern kısmında Hindistan’ın en yüksek taş kulesi olan Zafer 
Kulesi (Qutub Minar) göreceğiz. Daha sonra Şah Cihan tarafından kırmızı kum taşından 
sekizgen şeklinde yaptırılan Red Fort’un yanından geçecek ve RED FORT (KIZIL KALE ) 
ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Kızıl Kale; Hindistan'daki Delhi şehrinde yer alan tarihi bir 
kaledir. 1857'ye kadar, 200 yıllık bir süre boyunca, Babür hanedanının imparatorlarının ana 
ikametgâhıydı. Ardından Hindistan’ın en büyük camisi olan Cuma Camisi’ni göreceğiz. Daha 
sonra  Yeni Delhi’de Birinci Dünya Savaşı Anıtı, India Gate, Başkanlık Sarayı, Narayan Tapınağı, 
Parlamento ve Hükümet Binalarını gördükten sonra otelimize dönüş yapıyoruz.  Akşam 
Yemeğimizi alıyoruz.  Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : GLİTZ WESTEND INN 4* vb.  
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5.GÜN  /    
            DELHİ – AGRA  
Sabah otelde alacağımız  kahvaltı sonrası  özel transfer aracımız ile ALTIN ÜÇGEN bölgesi olarak 
adlandırılan turumuzu yapmak üzere ilk olarak Agra şehrinde konaklamak üzere yola koyulacağız. 
Yaklaşık 4,5 saat sürecek yolculuğumuzun ardından Agra’ya varıyor ve otelimize yerleşiyoruz. Daha 
sonra turumuzu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer 
alan ve dünyanın 7 Harikasından birisi olan Tac Mahal’i keşfedeceğiz.  Tac Mahal; Babür 
İmparatorluğu'nun 6. hükümdarı Şah Cihan tarafından o zamanki imparatorluğun başkenti olan 
Hindistan'ın Agra şehrinde, Jumna (Yamuna) Nehri'nin kıyısında yaptırılmıştır. Bir isyanı bastırmak 
için ordularıyla Burhanpur'a giden Şah Cihan'a dokuz aylık hamile olmasına rağmen her zamanki gibi 
eşi Mümtaz Mahal (Ercümend Banu Begüm) de eşlik etmiş. Mümtaz Mahal, 14. çocuklarını 
doğururken ölür. (1631) Şah Cihan, eşinin ölümünden sonra 2 yıl yas tutar. Artık devlet işlerine ilgisini 
kaybeden hükümdar, teselliyi sanat ve mimaride bulur. Eşinin ölümünün ertesi yılı 1632'de Tac 
Mahal'in temeli atılmıştır. Bu türbe Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve en güzel anıt olarak kabul 
edilir. Not: Tac Mahal Cuma günleri kapalıdır. Eğer ziyaretimiz Cuma gününe denk gelirse bir sonraki 
gün ziyaret edilir. Ziyaretimizin ardından tekrar otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve geceleme 
otelimizde.  
OTELİMİZ :  MANSINGH PALACE  4* vb.  

 
6.GÜN / 
     AGRA – FATEHPUR SİKRİ – JAIPUR  
Sabah otelde alacağımız kahvaltımızın ardından kara yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün Jaipur 
kentine varmak üzere yaklaşık 5 buçuk-6 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Yol güzergahımız üzerinde 
Fatehpur Sikri şehrini ziyaret edeceğiz. Burası belki de dünyanın en iyi korunmuş hayalet 
şehri. Agra’nın 40 km kadar batısında kurulmuş olan Fatehpur Sikri 1570 – 1586 yılları arasında 
İmparator Ekber Şah zamanında Babür İmparatorluğu’nun başkentiymiş. Şehri ziyaretimizin 
ardından Jaiupur’a olan yolculuğumuza devam ediyoruz. Varışımızın ardından panoramik şehir 
turumuzda Jaipur hakkında ön bilgilendirmeler alıyoruz. Daha sonra konaklayacağımız otelimize 
yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ :  ROYAL ORCHID CENTRAL  4* vb. 
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7.GÜN / 
  JAIPUR   ( AMBER KALESİ ) 
Otelde alacağımız  kahvaltı sonrası Jaipur’un 11 kilometre dışında bulunan ve 1728’e kadar o 
bölgenin başkenti olan Amber Kalesi’ni ziyaret gideceğiz. Jeepler ile bu meşhur kalenin bulunduğu 
tepeye çıkarken burada aynı zamanda aynalardan dolayı görkemli ışıltıya sahip Sheesh Mahal diğer 
adıyla Zafer Salonu, Jai Mahal ve Kali Tapınağını da görme fırsatı yakalayacağız. Ardından Jaipur’un 
merkezinde bulunan şehir sarayı, astrolojik gözlem evi olan Jantar Mantar ziyareti edeceğiz.  Rüzgar 
Sarayı’nın önünde fotoğraf molası vereceğiz. Gezimizin ardından yerel el sanatları ve halıcılık 
mağazası ziyaret edeceğiz. Daha sonra  otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeğimiz ve geceleme 
otelimizde. 
OTELİMİZ :  ROYAL ORCHID CENTRAL  4* vb. 

 
8.GÜN /  

JAIPUR – DELHİ – GOA                               11:10 / 13:50  
Bu sabah çok erken saatlerde otelimizden  ayrılıyoruz. Özel transfer aracımız ile DELHİ’ye 
doğru hareket edeceğiz. Çıkış saatimiz çok erken olacağı için kahvaltımızı paket olarak 
alacağız. Yolculuğumuz yaklaşık 6 saat sürecek. DELHİ ‘ye varışımızı takiben havalimanına 
geçiyoruz. Ve buradan yerel havayolları tarifeli seferi ile sahil şehri GOA’ya  uçuşumuzu 
yapmak üzere işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.  Varışta karşılanma ve konaklayacağımız 
otelimize transferimiz yapılıyor. Odalarımıza eşyalarımızı bıraktıktan sonra şehir turumuzu 
yapmak üzere tekar otelden ayrılıyoruz. GOA eski bir portekiz kolonisi olan şehşirdir. İlk olarak 
1620’li yıllarda Portekizliler tarafından kurulan şehir tarihi ve renkli sahilleriyle ilgi çeken ve 
son yıllarda ziyaretçi sayısı bir hayli artan bir şehirdir. Agua kalesi ve deniz feneri görecemiğiz 
başlıca noktaalrımız ve panoramic şehir turumuzuda yapacağız. Ardından otelimize geçiyoruz. 
Geceleme ve Akşam yemeği otelimizde.  
OTELİMİZ : CASABLANCA BEACH RESORT 4* vb. 
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9.GÜN /   
GOA /  BOMBAY                                          13:10 / 14:25  

Bu sabah otelimizde  alacağımız  kahvaltımızın ardından havalimanına  geçiyoruz. Uçak ile GOA - 
BOMBAY yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Yeni adı ile MUMBAI ‘ye varışımızı takiben alanda özel 
aracımız ile buluşuyoruz ve otelimize geçiyoruz. Eşyalarımızı  bıraktıktan sonra  PANORAMİK ŞEHİR 
TURU yapacağız. Göreceğimiz yerlerin bazıları Hindistan Geçidi, Victoria Terminus, Asma Bahçeleri, 
Mumbai Üniversitesi ve Marine Drive'dır. Turumuzun sonunda otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği 
ve geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : THE EMERALD  4* vb. 
 

 
10.GÜN /   

BOMBAY  ( MUMBAİ )                                                 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından rehberimiz eşliğinde Bollywood 
stüdyoları ve Bombay yerel pazarı turumuzu yapmak üzere otelimizden ayrılacağız. İlk olarak 
meşhur HİNT  SİNEMASI stüdyolarının bir tanesi ziyaret edeceğiz. Bollywood  olarak 
adlandırılan ve her yıl yüzlerce HİNT filmlerinin  çekildiği bu atmosferi ve hikayelerini yakından 
tanıyacağız. Öğle yemeğimizi  yerel bir restoranda aldıktan sonra  BOMBAY turumuza  YEREL 
PAZARALARI ziyaret ederek devam edeceğiz. Ziyaretlerimizin ardından otelimize dönüyoruz. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : THE EMERALD  4* vb. 
 
 
11.GÜN / 

BOMBAY  ( MUMBAI ) – İSTANBUL              10:30 / 19:00                                                
Bu sabah çok erken saatlerde otelden çıkış yapacağız.  OMAN Havayolları  tarifeli seferi ile  
İstanbul dönüş yolculuğumuzu yapmak üzere havalimanına gidiyoruz. Bagaj ve pasaport 
işlemlerimizin ardından uçağımıza geçiyoruz. Maskat aktarmalı İstanbul uçuşumuza 
başlıyoruz. İstanbul havalimanına varış saatimiz 19:00. Anılarla dolu gezimizin sona ermesi.  
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FİYATA DAHİL HİZMETLERİMİZ : 
 

ANA UÇAK BİLETİ; OMAN HAVAYOLARI  ile  ISTANBUL – KATMANDU /  BOMBAY – İSTANBUL 
ARA UÇAK BİLETİ  ; KATMANDU – YENİ DELHİ uçuşu  ( Yerel Hava Yolları ile Tek Yön )  
ARA UÇAK BİLETİ  ; YENİ DELHİ – GOA uçuşu  ( Yerel Hava Yolları ile Tek Yön )  
ARA UÇAK BİLETİ  ; GOA – BOMBAİ uçuşu  ( Yerel Hava Yolları ile Tek Yön )  
2 GECE KATMANDU KONAKLAMA 4* OTELLERDE 
2 GECE DELHİ KONAKLAMA   4* OTELLERDE 
1 GECE AGRA KONAKLAMA  4*  OTELLERDE 
2 GECE JAIPUR KONAKLAMA  4* OTELLERDE  
1 GECE GOA KONAKLAMA  4* OTELLERDE 
2 GECE BOMBAİ KONAKLAMA   4* OTELLERDE 
KATMANDU ŞEHİR TURU 
DELHİ ŞEHİR TURU 
AGRA TURU 
JAIPUR ve AMBER KALESİ TURU  
FATEHPUR SİKRİ TURU 
BOMBAİ ŞEHİR TURU 
BOLLYWOOD STÜDYOLARI  ve PAZARLARI TURU  
10 GÜN KAHVALTI (erken çıkış günlerinde  kahvaltı paket olarak alınabilir veya verilmeyebilir) 
6 AKŞAM YEMEĞİ  & 1 ÖĞLE YEMEĞİ 
PROGRAMDA BELİRTİLEN TÜM TRANSFERLER ve  TURLAR  
TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ 
SEYAHAT SAĞLIK  SİGORTASI 

 
 
FİYATA DAHİL  OLMAYAN SERVİSLER  : 
 

HİNDİSTAN VİZESİ  : Hindistan Vize bedeli 120 USD  / Ofisimizden  Bilgi Alabilirsiniz. Yeşil pasaporta vize 
uygulanmaktadır. Hindistan Başkonsolosluğu online vize başvuru sistemine geçmiştir ve parmak izi 
uygulaması ile çalışmaktadır. Bu sebeple tüm misafirlerimizin müracaat esnasında konsolosluğa şahsen 
gitmeleri gerekmektedir. 
NEPAL VİZESİ :  Nepal vize bedeli 40 USD  / Ofisimizden  Bilgi Alabilirsiniz. Yeşil pasaporta vize 
uygulanmaktadır. 2 Adet vesikalık fotoğrafla vize temin edilir. 
YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI ( 50 TL )  
Tüm kişisel harcamalar  
Programa dahil olmayan yemekler ve dahil olan yemeklerde alınan alkollü-alkolsüz içecekler 
Bahşişler ; bölgede bahşiş dağıtılması çok yaygın ve en çok beklenen isteklerdendir. Bölgeden tavsiye edilen 
rakamlara göre Tüm yabancı rehberler , şoförler , garsonlar ve diğer yabancı servis sağlayıcıları için dağıtılmak 
üzere havalimanında kişi başı 120 USD toplanır. Tur liderine bölgede sizler adına takdim edilmek üzere teslim 
edilir. Artan meblağ olursa misafirlerimize ikramda bulunulur.  

 
 

 
 
 

 


