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তারিখিঃ ১২ই হম ২০১৯ রিষ্টাব্দ

ভ্রমন প্রিকল্পনািঃ

দিন ০০
রাত ৮টায় শ্যামলী এসি বাসি বুসিমারীর উসেসশ্য যাত্রা শুরু। শশ্রপুর ফু ড সিসলসে রাসতর মধ্যসবরসত। িকাল ৭টার মসধ্য
বুসিমারী শপৌছাস া।

দিন ০১

িকাসল বডডাসর শপৌসছই একমাত্র বুসির শ াসটসল িকাসলর াস্তা করসবা। াস্তা শিসর বডডাসরর উসেসশ্য যাত্রা শুরু। দুইপাসশ্র
বডডাসরর িকল ফমডাসলটিে শশ্ষ করসত সকছু টা িময় লাগসব। ১১/১২ টার িময় সশ্সলগুসির উসেসশ্য যাত্রা শুরু। ই শ্া
আল্লা দুপুর ২টার িময় সশ্সলগুসি শপৌসছ লাঞ্চ কসর শফলসবা। লাঞ্চ শশ্সষ আমাসদর কাসিত গন্তবয দাসেডসলিং এর উসেসশ্য টাটা
িুসমা শযাসগ যাত্রা শুরু। সশ্সলগুসি-দাসেডসলিং যাত্রাপসে চা সবরসত োকসব। িন্ধ্যা াগাদ দাসেডসলিং শপৌসছই শ াসটসল শচকই ।
রাসতর খাবার শশ্সষ সবশ্রাম।

দিন ০২

িকাল ৮টার মসধ্যই শেকফাষ্ট কসর ৯টার মসধ্য সিটি টু যসর শবসিসয় পিসবা। প্রেসম চসল যাসবা োপাস ে শটম্পল ও সপি
পযাসগাডায়। তারপর শিাো চসল যাসবা দাসেডসলিং সিটি টু যসরর মূল আকষড রক গাসডড । এসক এসক ঘুসর শদখসবা দাসেডসলিং
সচসিয়াখা া, স মালয়া মাউসেস য়াসরিং ইন্সটিটিউট, োদুঘর, শতসজিং রক ও চা-বাগা । িকল িাইটসিসয়িং শশ্সষ শ াসটসল বযাক
কসরই লাঞ্চ কসর সবশ্রাম স সবা । সবসকসল শেশ্াল শিসলসেশ্ এবিং শমাটিসিশ্ াল শপ্রাগ্রাম।

দিন ০৩

শিার ৪টায় টাইগার স সলর উসেসশ্য যাত্রা শুরু। টাইগার স সল কাঞ্চ েঙ্ঘা ও িুসযডাদয় শদসখ চসল আিসবা বাতাসিয়া লুপ।
তারপর ডাসল মস সি শদসখ শ াসটসল বযাক কসরই শেকফাষ্ট কসর স সবা। দুপুসরর লাঞ্চ টাইম শদিটায়। পুসরা সবসকল সি শ্সপিং
টাইম। রাসতর সড ার শশ্সষ সবশ্রাম।

দিন ০৪

িকাল ৬টায় সমসরসকর উসেসশ্য যাত্রা শুরু। শ পাল সেসরা পসয়সে শেকফাষ্ট করসবা। তারপর এসক এসক ঘুসর শদখসবা চাবাগা ও সমসরক। ১২টার মসধ্য সশ্সলগুসি শপৌসছই শিশ্ সয় লাঞ্চ কসর স সবা। দুপুর শদিটার শ্যামলী গাসি কসর ঢাকার
উসেসশ্য যাত্রা শুরু করব ই শ্াআল্লা ।

প্যাকেকে যা যা থােক েঃ

১। ঢাকা—সশ্সলগুসি এসি বাসির সরটা ড টিসকট ।
২। সশ্সলগুসি-দাসেডসলিং েীপ খরচ ।
৩। দাসেডসলিং িকল িাইটসিসয়িং খরচ ।
৪। িকল ধ্রস র এসি সফ ।
৫। প্রসতসদ মূল সত সবলা খাবার এ ং বাসির মধ্যসবরসতসত দুইটি সড ার ।
৬। দাসেডসলিং ৩ষ্টার কযাটাগরী শ াসটসল টু ই শশ্য়ার বযািীি রাসত্রযাপ ।
৭। বডডার সেড মাস ।
৮। ট্রাসিল টযাক্স এ ং িকল ধ্রস র টযাসক্সি ।
প্যাকেকে যা যা থােক নােঃ
১। বযাসিগত খরচ, পযাসকসে উসল্লখ শ ই এম শকা খরচ ।
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