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Deul ParK 
Eco Resort 

Live with the nature and calture 

Per Person Charges 

1200/- per person per day with 

sharing accommodation and 

five times food in non 

A/C room. 1500/- per person 

for A/C  Room 
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দইু দদন এক রাতের প্যাতকজ  

প্রথম দিন ১০:৩০ 
স্টেশন / বাস েযান্ড স্টথকে গাদিকে েকে দেসকটে ে জকনয প্রস্থান / দনকজে গাদিকে েকে দেকসাটে  এ 
আগমন  

প্রথম দিন ১১:৩০ দেসটে  এ ওকেলোম দরিংে  

প্রথম দিন ১২:০০ দেকসাটে  এে েক্ষা স্টে প্রকবশ 

প্রথম দিন ১:৩০ 
মধ্যান্ন স্ট াজন -  াে / রুটি ,  াজা , ডাল , স্ট াস্ত / শুক্ত , েেোেী (আলু-ফুলেদ  / আল-ু
 টল / আল-ুদ দন্ড ), মাছ (রুই / োেলা ), চাটনী,  া ি  

প্রথম দিন ৫:৩০ স্ট জ / দচকেন  াকোিা , চা    

প্রথম দিন ৯:৩০ োদি স্ট াজন - দচদি দচকেন / খাদসে মািংস , ফ্রাইড োইস / রুটি  , সালাড 

দিেীে দিন  ৭:৩০ চা , দবসু্কট   

দিেীে দিন  ৯:০০ প্রােোশ - লুদচ, আলেু িম /  েটা , েেোেী / স্টেড , অমকলট , চা , দমদে 

দিেীে দিন  ১১:৩০ স্টেশন / বাস েযান্ড এে জকনয প্রস্থান 

দেন দদন দইু রাতের প্যাতকজ   

দিেীে দিন  ১:৩০ 
মধ্যান্ন স্ট াজন -  াে / রুটি ,  াজা , ডাল , স্ট াস্ত / শুক্ত , েেোেী (আলু-ফুলেদ  / আল-ু
 টল / আল-ুদ দন্ড ), মাছ (রুই / োেলা ), চাটনী,  া ি  

দিেীে দিন  ৫:৩০ স্ট জ / দচকেন  াকোিা , চা    

দিেীে দিন  ৯:৩০ োদি স্ট াজন - দচদি দচকেন / খাদসে মািংস , ফ্রাইড োইস / রুটি  , সালাড 

েৃেীে দিন    ৭:৩০ চা , দবসু্কট   

েৃেীে দিন    ৯:০০ প্রােোশ - লুদচ, আলেু িম /  েটা , েেোেী / স্টেড , অমকলট , চা , দমদে 
েৃেীে দিন    ১১:৩০ স্টেশন / বাস েযান্ড এে জকনয প্রস্থান 
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Day -1  Arrive at Durgapur Station/ Bus stand  at 10:30 AM / Arrive by own Car   

  Arrive Deul Park resort at 11:30 AM   

  Welcome Drink at 11:30 AM Welcome Drink-1 200 ML 

  Check into room at 12:00 PM   

  Enjoy the nature at resort   

  Lunch at  resort at 1:30 PM 

Rice 200 GM/ Roti-6 (Order in 
advance) , Veg-1, Dal-1, Fish / 
Paneer-1, Fry-1, 

  Tea at 5:00 PM Tea-1, Veg pakora 

  Walk along the Ajay River bank and come back before sunset    

  Relax in the resort and enjoy the  nature of Garjh Forest   

  Dinner at 10:00 PM Chilly Chicken, Fried Rice 

Day-2 Get up at 5:00 AM to see sunrise  over the River   

  Bed Tea at 6:00 AM Tea-1, biscuits-2 

  Breakfast at 8:00 AM Aloo Sabji-1, Puri-6, Sweet-1 

  Go to Bolpur Shantiniketan (Not included in the package)    
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  Lunch at Hotel at 1:30 PM 

Rice 200 GM/ Roti-6 (Order in 
advance) , Veg-1, Dal-1, Fish / 
Paneer, Fry-1,  

  Local site seeing (Not included in the package)    

  Evening Snacks at 5:00 PM Tea-1, Veg pakora 

  Dinner at 10:00 PM Rice / Roti  Mutton-1  

Day-3 Bed Tea at 7:00 AM Tea-1, biscuits-2 

  Pay homage to Maa Syamarupa , visit Joydev Kenduli   

  Breakfast at 8:00 AM Green Sabji, Paratha-4 

  Checkout for Durgapur at 11:00 AM   

Terms and Conditions 

Children from age of Five to Ten will be treated as child and 
will be charged half @ 300/- for food with no extra bed. Chil-
dren above Ten years will be treated as adults   

The vegetables in the lunch will have choices of Posto, Shukto and green seasonal vegetables like Phoolkophi, Bandhakopi etc  
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The Deul ParkGallery 
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