!! શ્રી સ્વામીનારાયણો વવજયતે !!

દિલ્હી અક્ષરધામ હવાઈ યાત્રા
ખાસ સ ૂચનાઓ : -૧) આપે ઓળખપત્રની ઝેરોક્ષ આપી બુદકિંગ કરાવવાનુું રહેશે. ઓરીજીનલ ઓળખપત્ર સાથે અચ ૂક લાવવુ,ું જે એરપોર્ટ
તથા ટ્રે નમાું જરૂર જણાય તયાું બતાવવાનુું રહેશે. .(ચુર્ું ણી કાર્ટ, આધાર કાર્ટ, પાનકાર્ટ અથવા ડ્રાઈવીંગ લાઇસન્સ જ આપવુ)ું
૨) પ્લેન , ટ્રેનની ર્ીકીર્ તથા ઓળખપત્રનુું વવતરણ એરપોર્ટ પર કરવામાું આવશે.
૩) આપની સાથે છરી, કાતર, અણીવાળી કે ધારવાળી વસ્ત ુ લાવવી નદહ.
૪) યાત્રા િરવમયાન કોઈ પણ કુ િરતી કે કુ વત્રમ આકસ્સ્મત બનાવ બને તો તેના માર્ે સુંચાલક કે ટુ ર મેનજ
ે ર જવાબિાર રહેશે નદહ.
૫) યાત્રી યાત્રા િરવમયાન કોઈ પણ પ્રકારના કેફી પિાથટન ુું સેવન કરશે અથવા તો ટુ ર મેનજ
ે ર કે અન્ય યાત્રી સાથે ગેરવતટન કરશે તો
તેમને યાત્રા માુંથી બાકાત કરવામાું આવશે, અને કોઈ પણ પ્રકાર નુું રીફુંર્ મળશે નદહ.
૬) કોઈપણ કારણોસર રસ્તો બુંધ હોય તો રૂર્ બિલવામાું આવશે. તયારે આપે યાત્રા ટુર મેનજ
ે રના માગટિશટન હેઠળ જ કરવાની રહેશે.
૭) પોતાનો સમાન જાતે જ ઉચકવાનો અને સાચવવાનો રહેશ.ે
૮) યાત્રામાું શારીદરક અશક્ત ્યસ્ક્ત સાથે જવાબિાર ્યસ્ક્તએ અવ્ય આવવુ.ું
૯)

ણ

.

યાત્રા નો કાયયક્રમ નીચે મુજબ છે .- ટુર ઉપડવાની તારીખ:- _ _ _ _ _ _ _ _
સવારે ૪:૦૦ વાગે અમદાવાદ ડોમેસ્ટીક એરપોટય ટર્મિનલ-૧ પર યાત્રીએ પહોચવાનુું રહેશે..
સવારે ૬:૦૦ વાગે પ્લેન દ્વારા અમદાવાદ થી દદલ્હી જવાનુું રહેશે.
-: ટુર ની વવગતવાર માદહતી :દદવસ

રાત્રી રોકાણ
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અમિાવાિ થી દિલ્હી પ્લેન દ્વારા મુસાફરી
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હદરદ્વાર
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હદરદ્વાર થી વ ુંિાવન બસ દ્વારા મુસાફરી
વ ુંિાવન સાઈર્ શીન – મથુરા (જન્મ ભ ૂવમ) , (પ્રેમ મુંદિર)
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દિલ્હી થી હદરદ્વાર બસ દ્વારા મુસાફરી

અંતર (કી.મી.)

આગ્રા કે મથુરા થી ટ્રે ન દ્વારા અમિાવાિ પરત
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બપોરે ૨:૦૦ વાગે અમિાવાિ પરત

૬ . ૭,૮૦૦/- (pp)
નોધ:- યાત્રા દરર્મયાન એક્સ્ટસ્રા ખચય અંદાજીત રૂ|. ૮૦૦ /- રહેશે. જેની આશરે ર્વગત નીચે મુજબ છે .

ભોજન વ્યવસ્થા : યાત્રા િરવમયાન સમય અને સુંજોગો પ્રમાણે સવારે ચા – નાસ્તો , બપોરે તથા સાુંજે ગુજરાતી સ્વાિીષ્ર્
ભોજન આપવામાું આવશે. ટ્રેનની મુસાફરી િરવમયાન ભોજન ્યવસ્થા યાત્રીએ સ્વ-ખચે કરવાની રહેશે.બસ અને હોર્ેલ માું
વમનરલ વોર્ર ની સુવવધા પેસેન્જરે જાતે કરવા ની રે હશે.
રાત્રી રોકાણ : રાત્રી રોકાણ નોન એ.સી. હોર્લ તથા ગેસ્ર્હાઉસમાું ૧ રૂમ માું ૩ ્યસ્ક્ત પ્રમાણે મળશે. કપલ રૂમ માર્ે
અલગ થી ચાર્જ થશે. (કપલ રૂમ નો ચાર્જ રૂ:-૧૦૦૦/-pp ) ૪

૬

૬
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રાન્સપોટય વ્યવસ્થા : અમિાવાિ થી દિલ્હી પ્લેન મુસાફરી રહેશે, તયારબાિ બાકી ની યાત્રા 2X2 નોન એ.સી. બસમાું
કરવાની રહેશે, ૫ વિટ સુધીના બાળકો ને બસ માું સીર્ મળશે નદહ જો બાળક માર્ે સીર્ જોઈતી હશેતો એર્લ્ર્ પ્રમાણે ફૂલ
પેમેન્ર્ આપવાનુ ું રે હશે.

.આગ્રા કે મથુરા થી રેન નોન એ.સી.

3x2

સ્લીપર કોચ દ્વારા અમદાવાદ પરત આવવાનુું રહેશે .
સાથે લઇ જવાની ચીજ વસ્ત ુઓ : યાત્રીએ પોતાની સાથે પોતાનુ ું ઓળખપત્ર તથા જરૂદરયાત ના કપર્ાું, ટુવાલ, બ્રસ,
ટુથપેસ્ર્, સાબુ, નાની ર્ોચટ, નાનુ ું લોક, જરૂરી િવાઓ લાવવી તથા સાથે હળવો નાસ્તો પણ રાખી શકશો.
નોધ:- પ્લેન ની મુસાફરી માટે ૧૫ દકલો લગેજ બેગ અને ૫ દકલો હેન્ડ બેગ પ્રમાણે સમાન લેવો.

નોધ:- પ્લેન અથવા રે ન નો ટાઇમ સુંજોગો અનુસાર વેહલો/મોડો થઈ શકે છે તો આ સમયે પેસેન્જરે સહકાર આપવા ર્વનુંતી
આમ આપ એકજ યાત્રામાું પ્લેન , રેન, બસ, નૌકા, રોપ – વે, મેરો – રે ન, ની આનુંદ દાયક મુસાફરી નો લાભ લઇ શકશો
આપની યાત્રા સુખદાયી અને સવોપરી રહે તેવી રીજીજી મહારાજ,ગુરુ હદર પ્રમુખસ્વામી મહારાજ તથા રીજીજી મહુંતસ્વામી મહારાજ ના
ચારણોમાું પ્રાથયના સાથે જય સ્વામીનારાયણ
સરનામુ:ું - ૮
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