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जरा याद उन्हे भी करलो......  

ददवस १ ला  (14 Jan 2017)  

म ुंबई येथून आग्रा कड ेप्रयाण. (१२६१७ डा. मुंगला - कल्याण येथून द पारी १३.१० वा. स टत.े 

ददवस २ रा (15 Jan. 2017)  

आग्रा आगमन सकाळी १०.१० वा. हॉटेल चेक इुंन आणण म क्काम . भोजनोत्तर ताज महाल आणण आग्रा ककल्ला दर्शन. 

१८५७ च्या समर प्रसुंगात आग्रा र्हरात ज्या घडामोडी घडल्या ती दिकाणे पाहणे  यात आग्रा ककल्ला, ताजमहाल,  

या व्यततररक्त मरािी इततहासा सुंबुंधी तनगडीत अर्ा दिकाणाुंना भेट  देणार आहोत.  

 

ददवस ३ रा (16 Jan. 2017)  

सकाळी उपहार करून ग्वाहलेर कड ेप्रयाण .  ((१२००२ अप. भोपाल र्ताब्दी - ०८०० - 

०९३० आगमन.).  आणण हॉटेल वास्तव्य. प्रवासाच्या या टप्पप्पयात आपण शर्वप री 
येथील र्वेटच ेसेनापती तात्या टोप ेयाुंचे स्मारक पाहणार आहोत. सुंध्याकाळी वेळ 

शमळाला तर ग्वाल्हेर ककल्ला दर्शन.  

 

 

 

 

ददवस ४ था (17 Jan. 2017)  

सकाळी उपहार करून सकाळी उपहार करून  झाुंसी कड ेप्रयाण (१२००२ अप. भोपाल 
र्ताब्दी -  ०९३०- १०४५  आगमन.) झाुंसी आगमन.  हॉटेल मध्ये म क्काम. 

भोजन केल्यावर गणेर् मुंददर, वस्त ूसुंग्रहालय  आणण ककल्ला बघणे . सायुंकाळी 
ककल्लातील  ध्वनी प्रकार्ाचा कायशक्रम बघनू हॉटेल वर परत.  
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ददवस ५ वा (18 Jan. 2017)  

सकाळी नाश्ता करून ओरछा दर्शन. नुंतर तथेून काल्ल्पकड ेप्रयाण. काल्ल्प येथे राणी चे स्मारक बघनू प ढे कानपरू ला 
प्रयाण. ( सुंपणूश प्रवास बस ने  करावयाचा आहे. - २५१ कक.मी.) कानपरू आगमन आणण हॉटेल म क्काम. 

ददवस ६ वा (19 Jan. 2017) 

सुंपणूश ददवस बबिूर आणण कानपरू येथील स्मारके पाहणे. वेळ असेल तर 

कॅप्पटन लक्ष्मी सेहगल याुंचे स्मारक पाहणे.  

 

 

 

ददवस ७ वा / ददवस ८ वा   (20 Jan / 21 Jan 2017)  

 

सकाळी नाश्ता झाल्यावर लखनौ  कड ेप्रस्थान ( प्रस्थान- १०:२० 

आगमन- ११:४५ ला - प्रवास रेल्वे  ९१ कक.मी.) लखनौ आगमन 

आणण हॉटेल म क्काम.स्वातुंत्र्याचे पदहल ेय द्ध झाल ेतवे्हा ददल्ली 
आणण लखनौ हे म ख्य कें द्रबब ुंद ूहोत.े १५० वर्षयाश नुंतर दह येथ े

असलेल्या ख णा स्वातुंत्राच्या गोर्षटी साुंगतात. जेव्हा इस्ट इुंडडया 
कुं पनी च्या सनै्याने लखनौ प न्हा बळकावल ेतवे्हा २०००० 

भारतीय सनै्याुंनी व र्तेकऱयाुंनी आपल्या प्राणाची आह ती ददली 
होती. 
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ददवस ९ वा   (22 Jan 2017)  

सकाळी नार्ष्या नुंतर स्थलदर्शन - ला मतनॆेर कॉलेज, रेशसडने्सी 
,र्हीद स्मारक, कैसर बाग, शसकुं दर बाग.काकोरी स्मारक.  रात्री 
भोजनोत्तर रेल्वेने मीरत ला प्रयाण. ( नवचुंडी एक्ष्प्रेस्स रात्री २३.१० 

ला स टत)े 

 

 

 

ददवस १० वा  (23 Jan 2017) 

सकाळी ८.३० वाजता मीरत ला आगमन आणण म क्काम. सुंपणूश ददवस मीरत 

येथील स्मारके आणण सुंग्रहालय पाहणे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:offbeatdestinationspnq@gmail.com


OFFBEAT DESTINATIONS Travel….Whenever….Wherever 

Moraya Apartments, 252, Shaniwar Peth, Opp. Mutheshwar Mandal, Near Ramanbaug Shala Ground, Pune – 411030 

 Mob.8446015404 / 9422010467  Email – offbeatdestinationspnq@gmail.com 

 

ददवस ११ आणण १२  वा  (24 Jan / 25 Jan 2017) 

सकाळी नार्ष्या नुंतर नवी ददल्ली कड ेरेल्वेने प्रयाण . ( प्रयाण ९.४० 

वाजता. आगमन ११४० वाजता.) आगमन आणण हॉटेल वास्तव्य. १ 

ल्या स्वातुंत्र सुंग्रामात नवी ददल्ली चे स्थान महत्वपणूश आहे. आजही 
या य द्धाच्या गौरवर्ाली ख णा आपल्याला रोमाुंचचत करतात. नवी 
ददल्लीतील ३ ददवसाुंच्या वास्तव्यात आपण प्राचीन, मध्यय गीन 

आणण अवाशचीन इततहास दाखववणाऱया सवश स्थळाुंना भेट देणार 

आहोत. ( अर्ोक स्तुंभ, क त ब शमनार , ह मायनू टोंब, ज ना ककल्ला, 
ददल्ली ववद्यापीि, बारूद खाना, लाल ककल्ला, जामी मर्ीद, रेल्वे वस्त सुंग्रहालय, अमर जवान ज्योत, रार्षरीय 

सुंग्रहालय, लोक सभा सुंग्रहालय, सवोच्च न्यायालय सुंग्रहालय, बुंगला सादहब ग रुद्वारा इत्यादी स्थळाुंना भेट ददली 
जाईल ). 

ददवस १३ वा – 26 Jan. 2017  

आज आपला ६७ वा प्रजासत्ताक ददवस आहे. आपल्या रार्षर चे सामर्थयश आणण साुंस्कृततक वभैव दाखववणारे सुंचालन 

राजपथ येथे होत असत.े सकाळी सुंचालन पाहून भोजनोत्तर १२९५२ अप राजधानी एक्स्प्रसे गाडीने म ुंबई कड ेप्रयाण ( 

१६२५ वाजता ).    

ददवस १४ वा – 27 Jan. 2017 

म ुंबई आगमन सकाळी ०८१५ वाजता. सहल समाप्पती . 

अुंदाल्जत खचश : रुपये ४2,०००/- प्रत्येकी + रेल्वे प्रवास. या खचाशत सवश दिकाणाच ेवास्तव्य (Twin Sharing), 
सकाळचा चहा, नाश्ता, दोनही वेळेच ेर्ाकाहारी भोजन, स्थल दर्शन, वाहतकू खचश, सवश दिकाणच ेप्रवेर् मलू्य 

समाववर्षट आहे. 
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