करवीर नगरी (को हापूर) सहल
िदनांक :- ९ ते १४ जानेवारी २०१८

िहंद ू धमर्शा त्रानस
ु ार, प्राचीन काळी केशी राक्षसाचा मुलगा को हासुर हा इथे रा य करत होता. याने

रा यात अनाचार व सवार्ना त्र त क न सोडले होते.

हणून दे वां या प्राथर्नेव न महाल मीने

या याशी युद्ध केले. हे युद्ध नऊ िदवस चालले होते आिण अि वन शुद्ध पंचमीस महाल मीने को हासूर या

राक्षसाचा वध केला. यावेळेस को हासूर महाल मीला शरण गेला आिण याने ित याकडे आप या नगराची
को हापूर व करवीर ही नावे आहे त तशीच चालू ठे वावीत असा वर मािगतला. याप्रमाणे या नगरीला
को हापूर वा करवीर या नावाने ओळखले जाते.

िदवस १ ला ‐: मुंबई ते को हापूर रात्रीचा ट्रे न प्रवास.
िदवस २ रा : ‐ : को हापूर दशर्न

धािमर्क व ऐितहािसक थळ दशर्न सहल-

ी महाल मी मंिदर ,

योितबा मंिदर , प हाळा िक ला; तसेच

"को हापूर दशर्नाचा" संगीत ‐ नृ याचा रं गारं ग कायर्क्रम .
िदवस ३ रा:- िनसगर्र य "ग्रामंती" सहल, पळसंबे लेणी ‐ िशविलंग दशर्न , राधानगरी

यूव पॉईंट, धरण. दप
ु ारी

शेतकरी दादा सोबत शेतावरील गावरान जेवणाची मेजवानी. रात्री ४ टार हॉटे ल मधील बाबक्यू िडनर पाटीर्.
िदवस ४ था : ‐ अभयार य दशर्न - राधानगरी व दाजीपूर:हॉटे ल मधून सकाळी िनघन
ू राधानगरी म ये

याहारी. (६०िकमी.) याहारी झा यानंतर राधानगरी - दाजीपरू

जंगल जीप सफारी. रानग यांसाठी प्रिसद्ध असे क्षेत्र. दप
ु ार या जेवणानंतर बॅकवॉटर व उगवाई - दे वराई तसेच

ह ती महल येथे भेट.

िदवस ५ वा:- प्राचीन िश प तुती सहल:-

कणेरी मठ, नरसोबा वाडी, कृ ण प्रयागितथर् संगम घाट‐कु ं दवाड ‐कोटी ितथर् , व तेथील परं परागत "कलगीवा यांची"

कला प्रदशर्नी, िखद्रापूर येथील प्राचीन मंिदर दशर्न (“क यार काळजात घस
ु ली” िसनेमा मधील काही भाग

याच

मंिदरात िचित्रत झाला आहे ) व सोबत ताजा उसाचा रसा वाद. रात्री को हापूर ते मुंबई ट्रे न प्रवास.
िदवस ६ वा:-: मंब
ु ईत सकाळी आगमन.

िनवास :- ए. सी . िडलक्स

म

जेवण :- उ कृ ठ शाकाहारी व मांसाहारी पद्धतीचे खमंग को हापुरी जेवण. (तांबडा व पांढरा र सा सिहत)

सहल खचर् प्र येकी १२,५००/-

पये फक्त+ ट्रे न खचर्.

अिधक मािहतीसाठी संपकर्: िहम ी ट्रे क्स अँड टूसर् -

ी. दे वद्र गंद्रे
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