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উপেভাগ কর�ন স�ুরবন ম�ানে�াভ বেনর �নস�গ�ক �সৗ�য�, যা পৃিথবীর সবেচেয় বড় 

ম�ানে�াভ বন, এক� ইউেনে�া ওয়া��  �হিরেটজ সাইট, এবং রামসার তািলকাভু� 

পৃিথবীর �র��পূণ� এক� জলাভূিম। আমােদর আরামদায়ক টু�ির� �বােট পেুরা ৩ িদন ২ 

রাত অব�ান কের ঘেুর �দখনু স�ুরবেনর িবিভ� অংশ। উপেভাগ কর�ন স�ুরবেনর 

জীবজ� এবং মজাদার সব খাবােরর সােথ আমােদর �বােটর আিতেথয়তা।  িব�এ 

হিলেডজ -এর সােথ সপিরবাের স�ুরবন টু�র হেব আপনার সারা জীবন মেন রাখার মত 

এক� অিভ�তা। 

 

টু�েরর আকষ�ণ 
● আরামদায়ক টু�ির� �বােট ৩ িদন ২ রাত অব�ান কের স�ুরবন ম�ানে�াভ বেনর 

িবিভ� অংশ ঘুের �দখা। 

● হিরন, বানর, বণ� �কর, কুিমর, ডলিফন, �ভাদর, সজার�, ভাগ� ভাল হেল বাঘ, 

িবিভ� ধরেনর পািখ ও অন�ান� বন��ানীর �খাঁেজ জ�েল হঁাটা। 

● বন� প�পািখর �খাঁেজ িনঃশ� কােঠর �নৗকায় স�ুরবেনর �ছাট �ছাট খাল এবং 

খািড় ঘেুর �দখা। 

● ওয়াচ টাওয়ার �থেক বেনর প�পািখ �দখা। 

● বেনর গহীেন অবি�ত �দেশর সবেচেয় স�ুর এব ং �কালাহল ম�ু সম�ু �সকেত 

সময় কাটােনা। 

● পুেরা সময় আমােদর দ� �শেফর �তরী দার�ন মজাদার সব খাবার উপেভাগ করা। 
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িব�ািরত �মণ পিরক�না 
১ম িদনঃ �মাংলা - হারবািরয়া - কটকা 

● সকাল ৭.০০ টায় �মাংলা ঘােট সা�াত, আমােদর �বােট �ানা�র, এবং সােথ সােথ 

সু�রবেনর উে�েশ� যা�া। �বােট সকােলর না�া পিরেবশন। 

● দ�পুের হারবািরয়া ইেকা-টু�িরজম �স�াের �পৗ�েছ বেনর িভতর হঁাটা এবং স�ুরেবনর 

�থম অিভ�তা �নয়া। 

● জাহােজ িফের এেস কটকার উে�েশ� যা�া এবং রাত ১১.০০ টার িদেক কটকা 

�পৗ�ছা। জাহােজ দ�পুর এবং রােতর খাবার পিরেবশন এবং রাি�যাপন। 

 

২য় িদনঃ কটকা - কিচখািল 

● খবু �ভাের বন��ানী এবং পািখর �খাঁেজ িনঃশ� কােঠর �নৗকায় স�ুরবেনর খাল ও 

�ছাট খািড়েত �মন। 

● �বােট িফের এেস সকােলর না�া। 

● কটকা বন��ানী অভয়ারন� পিরদশ�ন, �যখােন �দখা যােব হিরেনর পাল। 

● জ�েলর িভতর িদেয় �হঁেট �হঁেট জামতলা বীেচ �পৗ�ছা (৪৫ িমিনট) এবং আন�ময় 

সময় কাটােনা। 

● জাহােজ িফের এেস কিচখািলর িদেক যা�া �র�। জাহাজ যােব স�ুরবেনর �ছাট 

এক� খাল িদেয়, �যখােন খবু কােছ �থেক িনিবড় ভােব উপেভাগ করা যােব 

সু�রবেনর র�প। পেথ দ�পুেরর খাবার পিরেবশন। 

● িবেকেল কটকায় �পৗ�েছ িকছু�ণ জ�েল হঁাটা। 

● স��ায় চঁাদপাই অথবা ডাঙমাির ফের� ��শেনর উে�েশ� আমােদর িফরিত যা�া 

�র�। ফের� ��শেনর কােছ জাহােজ রাি� যাপন। 
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৩য় িদনঃ করমজল - �মাংলা 

● খবু �ভাের বন��ানী এবং পািখর �খাঁেজ িনঃশ� কােঠর �নৗকায় স�ুরবেনর খাল ও 

�ছাট খািড়েত �মন। 

● �বােট িফের করমজল ইেকা-টু�িরজম �স�ােরর উে��েশ� যা�া এবং সকােলর 

না�া পিরেবশন। 

● ১১.০০ টার িদেক করমজল ইেকা-টু�িরজম �স�াের �পৗ�েছ বেনর ওয়াক-ওেয়েত 

হঁাটা, ওয়াচ টাওয়ার �থেক স�ুরবন পিরদশ�ন, এবং কুিমর �জনন �ক� ঘেুর �দখা। 

● জাহােজ িফের �মাংলার উে�েশ� যা�া। পেথ দ�পেুরর খাবার পিরেবশন। 

● দ�পুর ১.৩০ টার িদেক �মাংলা িফের আসা এবং িবদায় জানােনা। 

● টু�র সমা�। 
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টু�েরর মূল� তািলকা 

● ২-৪ জন এক �কিবেন �শয়ার, আলাদা বা�ার �বডঃ ৭,৫০০/- �িত জন। 

● কাপল �কিবনঃ ৮,০০০/- �িত জন। 

● ফ�ািমিল �কিবনঃ ৮,০০০/- �িত জন + বা�ার জন� �েযাজ� মলূ�। 

● িসে�ল �কিবনঃ ৮,০০০/- �িত জন। 

● ৩ বছেরর নীেচ বা�াঃ স�ূণ� ি� (বাবা-মােয়র সােথ একই �বেড থাকেত হেব)। 

● ৩-৬ বছেরর বা�াঃ ৩,৫০০/- �িত জন (খাবার সহ। �বড ছাড়া। বাবা-মােয়র সােথ 

একই �বেড থাকেত হেব)। 

● ৩-৬ বছেরর বা�াঃ ৫,২০০/- �িত জন (খাবার + আলাদা �বড সহ)। 

● ৬+ বছেরর বা�াঃ ৭,৫০০/- �িত জন (খাবার + আলাদা �বড সহ)। 

 

টু�ের যা িকছু অ�ভূ� � 

● ৩ িদন ২ রাত জাহােজর �কিবেন থাকা। 

● টু�র চলাকালীন সম� খাবার (সকােলর না�া + দ�পেুরর খাবার + রােতর খাবার)। 

● িমনােরল ওয়াটার। 

● ি�তীয় রােত জাহােজ বার-িব-িকউ িডনার। 

● ফের� পারিমট িফ। 

● িনঃশ� কােঠর �নৗকায় খাল এবং খািড়েত �মন। 

● িনরাপ�ার জন� সশ� ফের� গাড� । 

● সাব��িণক একজন টু�র গাইড। 
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যা িকছু অ�ভূ� � নয় 

● �মাংলায় যাওয়ার বাস, ��ন, বা অন� �কান ধরেনর যানবাহন। 

● খাবােরর সােথ পিরেবশেনর বাইের �কান ধরেনর সফট ি�ংস। 

● ১,২০০ টাকা িভিডও ক�ােমরার িফ (যিদ থােক)। 

● �কান ধরেনর ব�াি�গত ব�বহােরর িজিনসপ�। 

● �পস। 
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�যভােব বুিকং করেত হেব 

● �থেম আমােদর ওেয়বসাইেট বিুকং ফম� পুরন কের সাবিমট করেত হেব। 

● এরপর টু�র �াইেসর ৫০% �পেম� করেত হেব। �পেম� করা যােব িবকােশর 

মাধ�েম (িবকাশ চাজ�  �েযাজ�), আমােদর িস� ব�াংক একাউে� িডেপািজেটর 

মাধ�েম, অথবা আমােদর অিফেস এেস ক�াশ �পেমে�র মাধ�েম। 

● বাকী টাকা টু�র �র�র এক স�া� আেগ স�ূণ� পিরেশাধ করেত হেব। অন�থায় 

বিুকং অেটােম�ক বািতল হেয় যােব এবং আমােদর ক�াে�েলশন পিলিস অনযুায়ী 

টাকা �কেট �রেখ  জমাকৃত টাকা �থেক �াপ� টাকা �ফরত �দান করা হেব। 

● বিুকং এর সময় ফের� পারিমেটর জন� �েত�ক অিতিথর �ভাটার আইিড / 

পাসেপাট� এর এক কিপ জমা িদেত হেব। �সই সােথ বয়স �মােনর জন� বা�ােদর 

জ�-িনব�েনর কিপ �দান করেত হেব। 

 

 

বুিকং বািতল �ি�য়া 

● বিুকং কনফােম�র পের বািতল করেত চাইেল অবশ�ই তা আমােদর ই-�মইেলর 

মাধ�েম িলিখত জানােত হেব। ই-�মইল �াি�র সময়েক বিুকং বািতেলর সময় 

িহেসেব গন� করা হেব। ইেমইল ছাড়া বিুকং বািতল �হণেযাগ� হেব না। 

● টু�েরর ৭ িদন পেূব� বিুকং বািতল করা হেল টু�েরর �মাট মেূল�র ২৫% �কেট �রেখ 

জমাকৃত বািক টাকা �ফরত �দয়া হেব। 

● টু�েরর ৭ িদেনর কম িক� ৪৮ ঘ�া পেূব� বিুকং বািতল করা হেল টু�েরর �মাট মেূল�র 

৫০% �কেট �রেখ জমাকৃত বািক টাকা �ফরত �দয়া হেব। 

● টু�েরর ৪৮ ঘ�ার কম িক� ২৪ ঘ�া পেূব� বিুকং বািতল করা হেল টু�েরর �মাট 

মূেল�র ৭৫% �কেট �রেখ জমাকৃত বািক টাকা �ফরত �দয়া হেব। 
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● টু�র �র�র ২৪ ঘ�ার কম সমেয় বিুকং বািতল করা হেল �কান টাকা �ফরত �দয়া 

হেব না। 

● �াকৃিতক কারেন অথবা জাতীয় জর�রী �েয়াজেন  িব�এ হিলেডজ  টু�র ক�াে�ল 

করেত বাধ� হেল জমাকৃত শতভাগ টাকা �ফরত �দান করা হেব। 
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�র��পূণ� তথ� 

● �জায়ার-ভাটা এবং �মৗসেুমর উপর িনভ� র কের �মন পিরক�নায় পিরবত� ন হেত 

পাের। তেব আমরা সেব�া� �চ�া করব তািলকায় থাকা সব�েলা �ট কভার 

করেত। 

● স্ু�রবন �মেণ মজবতু ও দীঘ��ণ হঁাটার উপেযাগী এবং ওয়াটার���ড �সে�ল 

সােথ িনেত হেব, যােত �পছেন �ব� থােক। হাই িহল বা ফম�াল জ�তা পেড় বেন হাঁাটা 

স�ব হেব না। 

● হালকা, লুজ িফ�ং, আরামদায়ক, ও হালকা রেঙর জামাকাপড় পিরধান করেত 

হেব। িজ�, টাইট-িফ�ং, ও উ�ল রেঙর জামাকাপড় পিরহার করাই ��য়। 

● িনজ� বাইেনাকুলার থাকেল সােথ িনেত পােরন - বন��ানী �দখেত সিুবধা হেব। 

● সাধারন অসখু-িবসখু �যমন শ�দ�-কািশ, �র, মাথা ব�াথা, বিম, ডাইিরয়া, 

কাটা-�ছড়া ইত�ািদর জন� এবং িনেজর িনয়িমত সব ওষধু সােথ িনেত হেব। 

সু�রবেন �কান জনবসিত �নই, কােজই ওষধু �কনার �কান ব�ব�া �নই। 

● সু�রবন এক� অত�� সংেবদনশীল পিরেবশ ব�ব�া। বেন থাকা অব�ায় উ� 

শে� কথা বলা এিড়েয় চলেত হেব। 

● বেনর �ভতের হঁাটা এবং খােল �নৗকা �মেনর সময় স�ূণ� িনঃশ� থাকেত হেব, 

যােত শ� �েন প�পািখ সব পািলেয় না যায়। বন��াণীেদর অত�� �খর 

�বনশি� থাকায় িনঃশ� বেন সামান� শ�ও এরা অেনক দ�র �থেক �নেত পায়। 

● খােল �নৗকা �মেনর সময় অবশ�ই যার যার জায়গায় বেস �থেক �কৃিত এবং 

বন��ানী উপেভাগ করেত হেব। �নৗকায় �কান ভােবই দঁািড়েয় থাকা যােব না। 

● বেনর �ভতের �কান ভােবই দলছুট হওয়া যােব না। 

● বেনর �কান গােছর পাতা এবং ফুল �ছড়া �থেক িবরত থাকুন। স�ুরবন �মণ �থেক 

�ধইু আন�ময় িকছু �ৃিত িনেয় আসনু - িনেজর উপি�িতর �কান ছাপ �ফেল 

আসেবন না। 
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খাবােরর তািলকা (�মাংলা) 

১ম িদন 

● সকােলর না�াঃ  ওেয়লকাম ি�ংস, পেরাটা/ ��ড, বাটার, �জিল, িডম/ভািজ, মধু, 

কলা, চা/কিফ। 

● মধ�-সকােলর না�া 

● দ�পেুরর খাবারঃ  সাদা ভাত, ভত� া, �ভটিক মাছ (�দােপয়ােজা/কাির), মরুগীকাির, 

িম�ড সবিজ, ডাল, সালাদ। 

● িবেকেলর না�া 

● রােতর খাবারঃ  সাদা ভাত, ফাইসা মাছ ভাজা/কাির, গর�র মাংস ভুনা, িম�ড 

সবিজ, ডাল, সালাদ। 

 

২য় িদন 

● �ভাের �নৗকা �মেণর আেগঃ  িব�ুট, চা/কিফ। 

● সকােলর না�াঃ  পেরাটা/ িখচুিড়, িডম, �ব�নভাজা/ভািজ, আচার, চা/কিফ। 

● জ�ল সাফািরঃ  আেপল/কমলা, ৩৫০ িমঃিলঃ পািন। 

● বীচ �থেক িফেরঃ  �লবুর শরবত। 

● দ�পেুরর খাবারঃ  সাদা ভাত, ভত� া, �টংরা মাছ কাির/ভাজা, মরুগী ভুনা/�রজালা, 

িম�ড সবিজ, ডাল, সালাদ। 

● িবেকেলর না�া 

● রােতর খাবারঃ  �াইড রাইস/লিুচ, িচেকন বার-িব-িকউ, িফস বার-িব-িকউ, 

রািশয়ান/চাইিনজ সালাদ, সফট ি�ংস। 

 

৩য় িদন 

● �ভাের �নৗকা �মেণর আেগঃ  িব�ুট, চা/কিফ। 
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● সকােলর না�াঃ  পেরাটা/র��, ভািজ, িডম, চা/কিফ। 

● মধ� সকােলর না�া 

● দ�পেুরর খাবারঃ  সাদা ভাত, ফাইসা মাছ ভাজা/কাির, হঁাস/মরুগীর মাংস ভুনা, 

িম�ড সবিজ, ডাল, সালাদ। 

 

িবেশষ ��ব� 

● পুেরা টু�ের পয�া� চা/কিফ পিরেবশন করা হেব। 

● ২৪ ঘ�া ২০ িলটার জােরর িফ�ার পািন সরবরাহ করা হেব। 
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