
 

 

Sainica Travels ன்  
3 வார தென்இந்திய சுற்றுலா 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

➢ பயணெ்திகதி 16/04/2023 முெல் 06/05/2023 வரர. (21 நாள்) 

➢ தரமான தங்குமிட வசதிகள் மூன்று நேர உணவு (சசவ உணவு) மற்றும் 

ததாசைக்காட்சி தபாருத்திய குளிரூட்டப்பட்ட தசாகுசு வாகனம். 

➢ ஐம்பூத ஸ்தைங்கள், ஆறுபசட வீடு, ேவக்கிரக ஸ்தைங்கள் ,புனித 

தீரத்்தங்கள் உட்பட ோற்பதுக்கும் நமற்பட்ட பிரசித்தி தபற்ற தைங்கள். 

➢ திருப்பதியிை் சிறப்புத் தரிசன ஒழுங்குகள்.  

➢ Corona தபரும் ததாற்றுக்கு எதிரான இரண்டு தடுப்பூசிகளும் நபாட்டவரக்ள் 

மடட்ுநம அனுமதிக்கப்படுவர.் 

➢ தமிழ் ோடு, பாண்டிசந்சரி, கரே்ாடகா மற்றும் ஆே்திரா ஆகிய ோன்கு 

மாேிைங்கள் அடங்கைான பயண ஒழுங்குகள். 

➢ உங்கள் நதசவகசள உடனுக்குடன் பூரத்்தி தசய்ய எமது ேிறுவன முகவர ்

ஒருவர ்UK இல் இருே்நத முழு சுற்றுைாவிலும்  உங்களுடன் பயணிப்பார.் 

➢ இே்தியன் விசா தபற சிரமப்படுபவரக்ளுக்கு விசா வசதிககள் தசய்து 

தரப்படும். 

➢ Shopping தசய்ய, உறவினர ்ேண்பரக்சளச ்சே்திக்க இரண்டு ோட்கள். 

 

 

ததாடரப்ுகளுக்கு: Sainica Travels  

ததாசைநபசி: 07957597024 / 07342150501                                    

e-mail: info@sainicatravels.com   

www.sainicatravels.com  

விசேட விரலக் கழிவுடன்கூடிய      

மிகக்  குரறந்ெ கட்டணம் 

£3600 £2950* (இந்த சலுகைத் 

ததொகை January 25ம் திைதிை்கு முதல் பதிவு 

தசய்ப்பவரை்ளுை்கை அதன் பின்னர ்£3250) 
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ெரிசிக்கும் ஆலயங்கள்  

1. சமைாப்பூர ்கபாலீஸ்வரர ்

நகாவிை். 

2. பாரத்்தசாரதி ஆையம் - 

தசன்சன.  

3. வடபழனி முருகன். 

4. திருநவற்காடு கருமாரி அம்மன். 

5. காஞ்சிபுரம் காமாடச்ி அம்மன். 

6. காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பநரஸ்வரர ்

ஆையம்.  

7. நமை்மருவத்தூர ்ஆதிபராசக்தி. 

8. திருவண்ணாமசை. 

9. மனகுை விோயகர ்பாண்டிநசரி. 

10. ேவக்கிரக நகாவிை்கள். 

11. சுவாமிமசை. 

12. சமயபுரம் மாரி அம்மன் ஆையம்.   

13. உசச்ிபிள்சளயார ்ஆையம்.   

14. ஸ்ரீரங்கம்.  

15. திருவாசனக்காவை். 

16. பிள்சளயார ்பட்டி. 

17. சிதம்பரம் திை்சை ேடராசர ்

நகாவிை். 

18. சீரக்ாழி நதாணியப்பர ்நகாவிை். 

19. சவதீஸ்வரர ்ஆையம்.  

20. ராநமஸ்வரம் புனித தீரத்்தங்கள். 

21. திருசத்சே்தூர ்முருகன்.  

22. கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன். 

23. சுசிே்திரம். 

24. ஸ்ரீவிை்லிப் புத்தூர ்ஆண்டாள். 

25. மதுசர மீனாட்சிஅம்மன் 

நகாவிை். 

26. திருப்பரம் குன்றம். 

27. பழமுதிரச்ந்சாசை. 

28. அழகர ்நகாவிை். 

29. ராக்காயி அம்மன் தீரத்்தம். 

30. குறிஞ்சி ஆண்டவர ்நகாவிை் -

தகாசடக்கானை்  

31. பழனி முருகன். 

32. மருதமசை முருகன்.  

33. திருப்பதி தவங்கடாசைபதி. 

34. பத்மாவதி நகாவிை் - திருப்பதி. 

35. திருத்தணி. 

36. திருக்காளகஷ்த்தி - ஆே்திரா. 

37. அஷ்டைக்்ஷமி நகாவிை் - 

தபசன்ேகர.் 

 

பயணிக்கும் ஏரனய இடங்கள்   

• கன்னியாகுமரி விநவகானே்தர ்

பாசற.  

• குற்றாைம் அருவி. 

• தகாசடக்கானை் - படகு பயணம். 

• ஊட்டி - பூங்கா. 

• சமசூர ்பைஸ் – கரே்ாடகா. 

• மாமை்ைபுரம். 

• ததாட்ட தபட்டா. 

• மரீனா கடற்கசர. 

• ஒரு ோள் புது சினிமாவிற்கும் 

அசழத்துசத்சை்ைப்படும்.   

 

ததாடரப்ுகளுக்கு:  
Sainica Travels  
07957597024 / 07342150501           

            e-mail: info@sainicatravels.com  
www.sainicatravels.com 
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