MİHRACE SARAYINDA YILBAŞI GECESİ

Unutamayacağınız bir Hindistan seyahati...
1001 Gece Masallarının büyülü atmosferinde muhteşem Yılbaşı Galası
Hindular, Jaynacılar, Budistler, Sihler, Brahmanlar, Müslümanlar
Tarih, doğa ve kültür gezisi...
•

Bu program, deneyimli Hindistan Rehberi Tamer Şenyuva tarafından hazırlanmış ve yönetilecektir. Gezip
göreceğiniz yerleri uzun ve sıkıcı otobüs yolculukları yapmadan, koşturmadan, telaşa kapılmadan, sindirerek
ziyaret edebileceksiniz. Hindistan’ın otantik pazarlarında rahatça dolaşıp alış veriş yapabileceksiniz.
Unutulmaz bir Yılbaşı kutlaması ile Hindistan'ın bambaşka bir yüzünü tanıma fırsatı bulacaksınız...

THY İLE
28 Aralık 2018 hareket...
DELHİ (1) -JAİPUR (2)-AGRA (2)-VARANASİ (2)-DELHİ (1)
1. Sınıf Oteller, Yarım pansiyon Konaklama, Yılbaşı Galası dahil…
………………… Extra tur yoktur ………………….
1. Gün: 28 Aralık Cuma/ Antalya-Istanbul-Delhi
Saat 15:00'da Antalya Havalimanı'nda buluşma. Ardından TK2417 sefer sayılı THY uçuşuyla İstanbul'a hareket.
İstanbul'a varışın ardından 20:55'te TK 716 sefer sayılı İstanbul - Delhi uçağı ile Hindistan’a hareket. Geceleme uçakta.
2. Gün: 29 Aralık Cumartesi/ Delhi
Hindistan saati ile 05:15 te Delhi Indra Ghandi Havaalanına iniş. Havaalanında Hint rehberimiz tarafından
karşılanmanın ardından sabah kahvaltısı ve dinlenme molası veriyoruz.
Otobüsle yapacağımız panaromik turda Parlamento Binası ve India Gate’i göreceğiz. Mahatma Ghandi’nin naşının
yakıldığı Raj Ghat’ı ziyaret edeceğiz. Ardından “Bağımsız Hindistan”’ın sembol anıtlarından biri olan Laxmi Narayan
Tapınağı ziyareti:
Vishnu ve eşi Laxmi’ye adanmış bu ilginç tapınak, bağımsızlık mücadelesi sürerken Mahatma Ghandi’nin isteği ile
tekstil ve makine endüstrisinde ülkenin lideri Birla ailesi tarafından inşa edilmiş, açılışı 1939 yılında yapılmıştır.
Yeni Delhi nin alış veriş merkezi Connaught Place’de rahat bir gezinti imkanımız olacak. Geceleme Delhi.
3. Gün: 30 Aralık Pazar/ Delhi - Jaipur
Delhi- Jaipur arasındaki yolculuğumuz 5 saat sürüyor.
Mihrace 2. Jai Singh tarafından kurulmuş olan Rajasthan eyaletinin en büyük şehri Jaipur, 1853 yılında Galler
Prensinin ziyareti onuruna pembeye boyanmış ve o gün bugündür “Pembe Şehir” olarak anılır. Tekstil, kuyum işçiliği
ve kimya endüstrisinin önemli merkezidir. Müthiş detaylı dış mimarisi ile Jaipur’un simgesi olmuş Hawa Mahal,
harem hanımefendilerinin festivalleri ve güncel yaşamı küçük pencereli odalardan seyretmesi için inşa edilmiş. Burası
belki de Jaipur’un en çok fotoğrafı çekilen yapısıdır. Ardından Kachawa Hanedanlığının kronolojisini ve yaşam tarzını
çok iyi yansıtan City Palace’ı ziyaret edeceğiz. Daha sonra Mihrace Jai 2. Singh’in astronomik ölçümler için inşa
ettirdiği Gözlemevi Jantar Mantar ziyareti. (UNESCO Dünya Mirası Listesi)
Günün sonunda Johari Pazar gezisi: Burası Pembe Şehrin en kalabalık baharat pazarı. Baharat alış verişi için serbest
zaman. Geceleme Jaipur.
4. Gün: 31 Aralık Pazartesi/ Filler/ Samode Sarayında 1001 Gece/ Yılbaşı Galası
Bu sabah Jaipur’daki otelimizden ayrılıyoruz. ilk durağımız Amber Kalesi ve sarayı. Fillerle çıkacağımız Aravali dağının
tepesindeki kale, Babür Kralı Akbar’ın Hindu komutanı Man 1. Singh tarafından kurulmuştur. Daha sonra bu sarayda
Mihrace unvanını alan Jai 2. Singh 1725-32 yılları arasında kendi adıyla Jaipur şehrini kurar. Fillerle çıkacağımız kale,
salonları, haremi, Aynalı Saray’ı, tapınakları ve bahçeleri ile Rajput mimarisinin en zengin örneğidir.
Öğleden sonra Jaipur’a bir saat (40 km) uzaklıktaki Samode’ye varıyoruz. Burası, Jaipur düzlüğüne tepeden bakan beş
yüz yıllık fantastik bir saray. Sarayın mimarisi ve süslemeleri Hint- Babür geleneğinin en güzel örneklerindendir.

Rengarenk avluları, çiçek dolu bakımlı bahçeleri, yüzme havuzları, şaşalı kabul salonları ile bu ultra lüks cenneti
gezmek iki saatinizi alır. Samode Sarayı, batı kültüründe Ömer Şerif, Ben Cross ve Amy Irwing’in oynadığı “Rüzgar
Sarayı” filmi ile popüler olmuş ve bugün sinema yıldızları, sanatçı ve iş adamlarının tercih ettiği bir Heritage Hotel
olarak hizmet vermektedir. Mihracelere layık bir karşılanmanın ardından her biri diğerinden farklı döşenmiş, duvar
resimleri, ipek halılar, minyatürlerle bezenmiş, Hint sanatının asil ve detaylı iç mimarisini sergileyen odalarımıza
yerleşip yılbaşı gecesi için hazırlıklarımıza başlayabiliriz. Bu, aynı zamanda tarihi sarayı gezmek ve tadını çıkarmak için
iyi bir fırsat. Geceleme Samode Palace. http://www.samode.com/samodepalace/
5. Gün 01 Ocak Salı/ Jaipur- Agra
Yeni yılın ilk gününe sarayda alacağımız brunch ile başlıyoruz. Muhteşem gecenin yorgunluğunu Samode Palace’ın
havuzunda, bahçelerinde ya da spa salonunda ayurvedik masajla atıyoruz. Öğlen saatlerinde tur otobüsümüzle
Agra’ya doğru yola çıkacağız. Yolumuz 4 saat sürüyor. Agra’ya 25 km kala rotamızın üzerinde Fatehpur Sikri var. Sikri
şehrinde yaşayan Şeyh Selim, varisi olmayan Şah Akbar’a üç çocuk kehanetinde bulunur. Bunun üzerine Akbar, yeni
divan şehrini 1569-74 yılları arasında buraya inşa eder ve başkenti Delhi’den buraya taşır. Harem, Türk Hanım Sultan
Rukiye Begüm’ün evi, cami, kütüphane ve Sultan Sarayı gibi yapılarıyla Hint, Çin, İran etkilerinin görüldüğü çok ilginç
bir komplekstir. 1585 yılında su kaynaklarının eksikliği nedeniyle şehir terk edilmiş ve yeni kurulan başkent Lahor’a
taşınmıştır. 19. Yüzyılda İngilizler tarafından restore edilen Fatehpur Sikri, UNESCO Dünya Mirası Listesindedir.
Geceleme Agra.
6. Gün 02 Ocak Çarşamba/ Agra
Bu sabah, Babür İmparatorluğunun şaheseri, aşkı anlatan en yüce mimari Taj Mahal’i ziyaret edeceğiz. Orta Asya,
İran- İslam ve Hindu mimarilerini sade bir asalet ve sessiz bir yücelikle harmanlayan, beyaz mermer işçiliğinin en
güzide örneği olan Mümtaz Mahal’in türbesi, UNESCO Dünya Mirası listesindedir.
Öğleden sonra Agra Red Fort’u ziyaret edeceğiz. Red Fort, Babür İmparatorluğun surlarla çevrili başkentidir. Orada
bulunan küçük bir kalede ilk olarak Şah Babür başkenti kurmuş, sonrasında sırasıyla Şah Akbar ve Şah Cihan bu kaleyi
muhteşem bir yerleşime çevirmişlerdir. Oğlu tarafından kendi sarayına hapsedilen Şah Cihan, yaşamının ve on altı
yıllık esaretinin son günlerini odasının penceresinden ölen eşi Mümtaz Mahal için yaptırdığı Tac Mahal’i seyrederek
geçirmiştir.Geceleme Agra
7. Gün 03 Ocak Perşembe/ Agra- Varanasi
Sabah 10:30 gibi Delhi Havaalanına gitmek üzere yola çıkıyoruz. Dört saatlik bir yolculuktan sonra 17:15 uçağı ile
Varanasi’ye uçuyoruz. Havaalanında karşılanma ve otele transfer.Geceleme Varanasi.
8. Gün 04 Ocak Cuma/ Varanasi
Varanasi'de sabah: Subah-e Benaras! Çok erken, gün doğumu ile birlikte Kutsal Ganj üzerinde bir tekne turuna
çıkacağız. Varuna ve Assi nehirlerinin Ganj’a kavuştuğu noktada adını bu nehirlerden alan Varanasi, Tanrı Şiva’nın
ikamet ettiği, Tanrı Brahma’nın Ganga’ya kurbanlar sunduğu, insanların iyi bir diğer yaşam için ölmeye geldiği, Hindu
dininin beş bin yıllık en kutsal şehridir. Ganj nehri kıyısı boyunca kurulmuş tarihi tapınakların önündeki ghatlar
(merdivenler) yıkanılacak kutsal suya ulaşmak, ölüleri yakmak, meditasyon ve festivalleri kutlamak için kullanılır.
Sarnath Doğa Parkı’nı ziyaret ediyoruz. Varanasi’den 10 km uzaklıktaki Sarnath, Sidharta Gautama’nın Bodgaya’daki
incir ağacının altında aydınlanmasının ardından beş müridine dört asil gerçekle ilgili ilk vaazını verdiği yerdir. Beş
mürit bu vaazın ardından Buda’nın keşişi ve dinin kurucuları olacaklardır. Burası Bodgaya, Kapilavastu ve Kushinagar
ile birlikte Budizm’in en önemli dört hac yerinden biridir. Bir arkeolojik alan ve müzenin bulunduğu bu güzel parkta
birçok Budist ülkenin kurduğu tapınaklar ve Tibet Araştırmaları Enstitüsü yerini almıştır.
Akşam Ganga Aarti ayini! Ganga- Aarti: Hindistan’ın Ganj kıyısındaki üç şehrinde (Rishnikesh, Haridwar ve Varanasi)
her günbatımında yapılan büyüleyici Hindu ayinin adıdır. Ayinin özünde Tanrı Ganga’ya (Ganj Nehri) ateş sunmak
vardır. Nilüfer yaprakları ya da küçük kağıt kayıklar, içlerine yanan mumlar ve gaz fitilleri (diya) konularak üç kez saat
yönünde döndürüldükten sonra kutsal nehrin akışına bırakılır. Varanasi’de bu ayin, her akşam Tanrı Brahma’nın on
atı kurban ettiği Dasaswamedh Ghatı’nda safran renkli kıyafetler içindeki genç Panditlerin (Hindu ilahiyatçı) yönettiği
seremoni ile gerçekleştirilir. Hava tütsülerin ve sandal ağacının ağır kokusuna teslim olur. Şarkılar söylenir. Tanrı

Şiva’ya dualar (Puja) okunur. Halk bu görsel şölen için her akşam yerini alır. Ayini suyun üstünde bir tekneden izlemek
de mümkündür. Ganga Aarti, eğer Varanasi’de iseniz yaşamanız gereken unutulmaz bir deneyimdir. Geceleme
Varanasi.
9. Gün 05 Ocak Cumartesi Varanasi- Delhi
10:30 da Delhi’ye gidecek uçağımız kalkıyor. 1 Saat 20 dakikalık uçuşun ardından Delhi Havaalanında karşılanma ve
Eski Delhi turu. Şah Cihan’ın Delhi’deki büyük eseri Cami Mescid'e gideceğiz. Cami Mescid’in bulunduğu yer, sekiz ayrı
medeniyet tarafından sekiz kez kurulmuş Delhi’nin Babür dönemi merkezidir. Yanı başında Babür Kalesi Red Fort
vardır. Ancak karakteristik resmi ne kadar bu kale belirlese de buranın asıl önemi Chandni Chowk Pazarı olmasıdır.
Her biri Hindistan tarihinde önemli bir mihenk taşı olmuş Sih, Jain, Hindu tapınakları, kilise ve camiler ile dolu bu dev
ve kaotik pazar yeri sizi kendi karmaşasına çekecek. Serbest zaman sonrası Chandni Chowk’un sokaklarını bisiklet
rikşalarla gezeceğiz.
Otelde alacağımız akşam yemeğinin ardından Delhi’nin köklü ailelerinden Gupta’ları evlerinde ziyaret edeceğiz.
Burada sizi Hint misafirperverliği, müzik ve neşeli bir sohbet bekliyor. Geceleme Delhi.
10. Gün 06 Ocak Pazar Delhi- İstanbul-Antalya
Sabaha karşı havalimanına transfer oluyoruz. Saat 06:55 THY TK 717 sefer sayılı uçak ile İstanbul’a hareket. Aynı gün
Türkiye saati ile 11:30'da İstanbul Atatürk Havaalan'ına varış, ardından 14:30'da TK2416 sefer sayılı uçakla Antalya'ya
hareket ve gezimizin sonu.
28 Aralık 2018 - 06 Ocak 2019

İki/Üç kişilik
odada kişi başı

Tek Kişilik
Oda farkı

1. Sınıf Oteller

EURO 2.799.-

EURO 590.-

Ücrete Dahil Olan Hizmetler
• Türk Hava Yolları ile İstanbul - Delhi // İstanbul Uçak bileti,
• Yerel HY ile iç hat uçuşlar (Delhi - Varanasi // Varanasi - Delhi - )
• Delhi'de 1 gece , Agra'da 2 gece , Jaipur'da 2 gece, Varanasi'de 2 gece, Delhi'de 1 gece,
yarım pansiyon konaklama
• Programda dahil olduğu belirtilen tüm transferler
• Programda dahil olduğu belirtilen tüm turlar
• Havalimanı ve güvenlik vergisi
• Türkçe rehberlik hizmeti
• Yılbaşı Galası
• Zorunlu Mesleki sorumluluk sigortası
• Program dahilindeki müze ve ören yeri giriş ücretleri

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
• Hindistan vizesi (bireysel başvuru)
• Her türlü kişisel harcamalar
• Program dışı Ekstra Turlarımız
• Yurtdışı çıkış harcı
• Bahşişler (Kişi başı € 50 - rehber tarafından varışta toplanacaktır. )
• Öğle yemekleri
• Seyahat ve Sağlık Sigortası ( 45 euro)

