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❖ பயணத் திகதி 23.07.2023 முதல் 10.08.2023 வகை 
❖ தரமான தங்குமிட வசதிகள் மூன்று நேர சசவ உணவு மற்றும் ததாசைக்காட்சி 

தபாருத்திய குளிரூட்டப்பட்ட தசாகுசு வாகனம்.  

❖ புனித மானசநராவர ்ஏரி மற்றும் திருக்சகைாய மசையிை் பூசை, யாகம் மற்றும் 

ஆராத்தி தசய்வதற்கு உரிய ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ திருக்சகைாய மசைசய வைம்வர (பரிக்ரமா) விரும்புபவரக்ளுக்கு உரிய வசதிகள்  

யாக் (Yak), குதிசரகள் (Horses/Pony) மற்றும் சுசம தூக்குபவரக்ள் (Porters)  ஒழுங்கு 

தசய்துதரப்படும்.  

❖ Nepal Visa மற்றும் Tibet Permit இைவசமாக தபற்றுதத்ரப்படும்.  

❖ உங்கள் நதசவகசள உடனுக்குடன் பூரத்்தி தசய்ய எமது ேிறுவன முகவர ்ஒருவர ்

UK இை் இருே்நத முழு சுற்றுைாவிலும்  உங்களுடன் பயணிப்பார.் 

 

பயணிக்கும் இடங்கள் 

(1) நேபால் – காத்மண்டு (Nepal – Kathmandu)  

• பசுபதிோத் ஆையம்.  

• சுயம்புோத் ஆையம். 

• நபாதோத் தபௌத்த நகாவிை்.  

• Bhaktapur Durbar Square. 

• காத்மண்டு Sightseeing. 

• Shopping at ததமழ் மாரக்்தகட் (Thamel market). 

• 3000ம் ஆண்டு பசழசமயான மிதக்கும் விஷ்ணு நகாவிை் 

 

(2) திபபத் – சீனா (Tibet – China) 

• திருக்சகைாய பரவ்தம். 

• பிரம்மபுத்ரா ேதி. 

• இராவணன் தவம் தசய்த இடம். 

• தகௌரிகுண்ட் - பாரவ்தி சநராவர.் 

• Tibet – Saga City (சகா ேகரம்)  

• புராணங்களிை் கடவுளர ்மற்றும் நதவரக்ள் வே்து ேீராடுவதாக நபாற்றப்படும் புனித 

மானசநராவர ்ஏரி. 

• சகைாஷ் பரிக்ரமா அை்ைது நகாரா (திருக்சகைாய மசைசய வைம்வருதை்). 

வாழும் நபாநத திருக்ககலாயம் பென்று 

வை! புனித மானெநைாவை் ஏைியில் ேீைாட, 

ஓை் அைிய வாய்ப்கப வழங்குகிறது 

Sainica Travels 

3 விமானெச்ீட்டுக்கள், 

மூன்று நேை உணவு, 

தங்குமிடம், Tibet permit 

மற்றும் Nepal visa 

உட்பட கட்டணம் 

£4600  

 

ததாடரப்ுகளுக்கு : Sainica Travels  

07342150501/07957597024 
Email: info@sainicatravels.com  

www.sainicatravels.com  

Facebook.com/Sainicatravels 
 

mailto:info@sainicatravels.com
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Frequently Asked Questions:  

1. எனக்கு 75  வயது. ோன் இே்த யாத்திகையில் பயணிக்கலாமா?   

ஆம். 80 வயது வசர இே்த யாத்திசரயிை் அனுமதிக்கப் படுவர.்  

 

2. எனக்கு உயை் இைத்த அழுத்தம் (High Blood Pressure), Diabetes, இதய நோய் (Heart 

Disease) மற்றும் High cholesterol உள்ளது. ோன் இே்த பயணத்தில் 

பங்குபகாள்ளலாமா? 

நமை் குறிப்பிட்ட Medical conditions உள்ளவரக்ள் பைர ்எமது Tibet முகவர ்மூைம் (Tibet 

Agent) முன்னர ்திருக்சகைாய யாத்திசரசய நமற்தகாண்டு தவற்றிகரமாக 

திரும்பியுள்ளனர ்நமலும் இே்த யாத்திசரயிை் பங்குதகாள்ளும் பைருக்கு நமை் 

குறிப்பிட்ட Medical conditions இருப்பதாை் இே்த யாத்திசர மருத்துவ உதவி முன் 

ஏற்படுகநளாடு (Oxygen Cylinders, Medicines for High Altitude Sickness and Emergency Medical 

Attention) மிகவும் சிரத்சதயுடன் ஒழுங்கு தசய்யப்பட்டுள்ளது. Your Health Conditions 

will be monitored continuously during yatra. இருப்பினும் உங்களுசடய குடும்ப 

சவத்தியரிடம் (GP) ஆநைாசசனசய தபறுவது மிகவும் முக்கியம்.   

 

3. என்னால் ேீண்ட தூைம் ேடக்க இயலாது. ோன் இே்த யாத்திகையில் 

பயணிக்கலாமா?  

ஆம். ோம் ஒழுங்கு தசய்துள்ள இே்த யாதத்ிசரயிை் பயணிப்பவரக்ள் புனித 

மானசநராவர ்ஏரி மற்றும் திருக்சகைாய மசையின் அடிவசர வாகனத்திநைநய 

தசை்ைைாம். நமலும் அதிக ேசட இை்ைாமை் திருக்சகைாய மசைசய அருகிை் 

இருே்து தரிசிப்பதற்கு ஒழுங்குகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

4. என்ன வககயான உடற்பயிற்சி நதகவ? 

இே்த யாத்திசரக்கு முன்னர ்உடல், மன ைதீியான தயாை் படுத்தல் மிகவும் 

அவசியம். உங்கள் மருத்துவரின் (GP) ஆநைாசசனயுடன் உடை் பரிநசாதசன 

தசய்வது ேை்ைது. இது தவிர ேசடபயிற்சி, உடற்பயிற்சி, நயாகாசனம் (Yoga) மற்றும் 

மூசச்ு பயிற்சி (Breathing Exercise) தசய்வது ேை்ைது. இதற்கான பயிற்சி பட்டசறகள் 

எங்களாை் (Sainica Travels)  இைவசமாக ஒழுங்கு தசய்யப்பட்டிருக்கிறது.  

 

5. ககலாஷ் பைிக்ைமா அல்லது நகாைா என்றல் என்ன?  

பரிக்ரமா அை்ைது நகாரா என்பது திருக்சகைாய மசைசய வைம் வருவதாகும். 

இது 52km சுற்றளவானது, பரிக்ரமாசவ ேிசறவு தசய்ய குசறே்தது 3 பகை்களும்  

2 இரவுகளும் நதசவப்படும்.   

 

6. இே்த யாத்திகை பதாடை்பான நேைடி அனுபவம் உங்கள் ேிறுவனத்திற்கு 

உண்டா? 

ஆம். எமது ேிறுவனத்தினாை் ஒழுங்கு தசய்யப்பட 2018, 2019 க் கான திருக்சகைாய 

யாத்திசர 25  பேருக்குக்கும் பமற்ேட்டவரக்ளை தகாண்ட குழுவுடன் மானசபராவர ்

ஏரியில் ருதர்யாகம் , பிதிரக்்கடன், திருக்ளகலாய மளலயில் தீோராதளன என மிக 

சிறே்புற நளட பேற்று முடிந்தது. 

  

ததாடரப்ுகளுக்கு : Sainica Travels  

ததாசைநபசி : 07342150501/07957597024 

Email: info@sainicatravels.com  

www.sainicatravels.com 

Facebook.com/Sainicatravels  

3 விமானெச்ீட்டுக்கள், மூன்று 

நேை உணவு, தங்குமிடம், Tibet 

permit மற்றும் Nepal visa  

உட்பட கட்டணம் £4600  

 

mailto:info@sainicatravels.com
http://www.sainicatravels.com/

