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महाराष्ट्र ातील थंड हवेची ठिकाणे 

• लहानपणापासूनच टेकड्या आणण पर्वताांना आपल्या हृदयात णर्शेष स्थान आहे. आठर्ा, लहानपणी आपण सगळे 

कसे नदीकाठी घर आणण पार्श्वभूमीत डोांगर असलेलां घर काढायचो! युरोपमधील अनेक कर्ी आणण लेखक सूयावपासून 

पे्रररत आहेत, परां तु त्ाांच्या भारतीय समकक्ाांसाठी ते पर्वत आहेत. 

• पर्वताांच्या णशखरार्र असलेल्या आपल्या अनेक तीथवके्त्ाांपासून ते अनेक सांगीतमय आणण णनसगवरम्य गाण्ाांद्वारे 

पर्वताांमधे्य बहरलेल्या बॉलीरू्ड रोमान्सपयंत. 

• टेकड्या तुमच्या आत्म्याइतक्या उांच आहेत! आणण अथावतच, हर्ामानाचा आनांददायीपणा आहे जो आपण नेहमी 

आपल्या अनेक णहल से्टशन्सशी जोडतो जे प्रदूषण आणण शहरी जीर्नाच्या दैनांणदन दळणर्ळणातून पूणव आराम 

देतात. 

खालीलपैकी महाराष्ट्र ातील शीषव णहल से्टशन पहा: 

लोणावळा 

 

• लोणार्ळा णहल से्टशन हे मुांबई आणण पुण्ाजर्ळील सर्ावत प्रणसद्ध णहल से्टशनपैकी एक आहे. 

• असांख्य धबधबे, गुहा, टर ेणकां ग आणण हायणकां ग पॉइांट्स हे साहसपे्रमी आणण णनसगवपे्रमी ांसाठी एक आर्डते णठकाण 

बनर्तात. 

• आणण सह्याद्रीच्या पर्वतराांगाांचा एक भाग असल्याने काही भव्य दृशे्य णदसतात. 

• लोणार्ळ्याजर्ळील अनेक णपकणनक स्पॉट्स या सुांदर णठकाणी भेट देणे आर्श्यक आहे. 

खालील तक्त्यावरून लोणावळा ठहल से्टशनबद्दल तपशीलवार माठहती पहा: 

• कसे जायचे: पुण्ातील लोहेगार् णर्मानतळ हे सर्ावत जर्ळचे णर्मानतळ आहे आणण लोणार्ळ्याला स्वतः चे रेले्व हेड 

आहे. लोक मुांबई आणण पुण्ाहून गाडी चालर्ण्ास प्राधान्य देतात. 

• आदशव कालार्धी: 1-2 णदर्स 

• करण्ासारख्या गोष्ट्ी: राजमाची र्न्यजीर् अभयारण्, अमृताांजन पॉइांट आणण भाजा लेणी एक्सप्लोर करा. कोरेगड 

णकल्ला, टायगसव लीप, डू्यक नोज आणण कोांडाणे लेणी पयंत टर ेक करा. लोणार्ळा तलार्ात बोणटांगसाठीही जाता येते. 

• राहण्ाची णठकाणे: णहल्टन णशणलम इसे्टट ररटर ीट अँड स्पा, मेररटास अॅडोर ररसॉटव, हॉटेल फेरेरा ररसॉटव , द डू्यक्स 

ररटर ीट, इको से्ट 

• भेट देण्ाची णठकाणे: भुशी धरण, पर्ना धरण, तुांगाली तलार् 

• भेट देण्ासाठी सर्ोत्तम रे्ळ: र्षवभर 

माथेरान 
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• णहरव्यागार सह्याद्रीसह, माथेरान णहल से्टशन हे मुांबईजर्ळील सर्ावत णर्हांगम आणण शाांत णहल से्टशनपैकी एक आहे. 

• हे स्वच्छ आणण ताजेतर्ाने र्ातार्रणासह प्रर्ाशाांना आनांणदत करते. 

• हे महाराष्ट्र ातील एकमेर् इको-फ्रें डली णहल से्टशन आहे, जे पयावर्रण आणण र्न मांत्ालयाने प्रमाणणत केलेले आहे 

आणण भारतातील एकमेर् ऑटोमोबाईल फ्री णहल से्टशन आहे. 

इतर माठहती:  

• कसे पोहोचायचे: सर्ावत जर्ळचे णर्मानतळ मुांबई येथे आहे, तर नेरळ, माथेरानपासून 20 णकमी जर्ळचे रेले्व से्टशन 

आहे. मुांबई आणण पुण्ाहून नेरळपयंत बसेस जातात आणण तेथून टॉय टर ेनने गांतव्यस्थानी पोहोचता येते. 

• आदशश कालावधी: 3 ते 4 णदर्स 

• करण्यासारख्या गोष्ट्ी: र्न टर ी णहल पॉईांट, इको पॉइांट, अलेक्ाांडर पॉइांट आणण प्रबल फोटवला भेट द्या. टर े णकां ग, वॅ्हली 

क्रॉणसांग आणण नेचर र्ॉणकां गला जा. 

• राहण्याची ठिकाणे: केशर से्टज पारसी मनोर, माऊली णनर्ास, अदामो द व्हव्हलेज, बॉनव 4टूसव लेकव्ह्यू होमसे्ट, श्री 

सदन कॉटेज 

• भेट देण्याची ठिकाणे: इको पॉइांट, लुईसा पॉइांट, पॅनोरमा पॉइांट 

• भेट देण्यासािी सवोत्तम वेळ: र्षवभर 

इगतपुरी 

 

मुांबई आणण पुण्ापासून र्ीकें ड गेटरे् म्हणून प्रणसद्ध असलेल्या इगतपुरीमधे्य सर्ावत मोठी णर्पश्यना ध्यान अकादमी आहे 

आणण तुमच्या मनाला आणण आत्म्याला अफाट नैसणगवक स ांदयव आणण एकाांत देते. आल्हाददायक हर्ामान, णचत्तथरारक दऱ्या, 

चमकणारे धबधबे आणण णर्ांटेज णकले्ल यामुळे इगतपुरी हे महाराष्ट्र ातील सर्ोत्तम णहल से्टशन बनले आहे. 
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कसे जायचे: इगतपुरीला स्वतः चे रेले्व से्टशन आहे आणण मुांबईहून लोकल टर ेन आहेत. सर्ावत जर्ळचे णर्मानतळ मुांबई येथे 

आहे. 

• आदशश कालावधी: 1 ते 2 णदर्स 

• करण्यासारख्या गोष्ट्ी: णगयावरोहण, कळसूबाई णशखर आणण णत्ांगलर्ाडी णकल्ल्यापयंत टर े णकां ग, उांट दरी आणण भातसा 

नदीची खोरी शोधणे. 

• राहण्याची ठिकाणे: द हबव फामव, V2- Vue' Villa, Nature's Dreamland, Nature Leap Resort, Taxshila's 

Educational Resort 

• भेट देण्याची ठिकाणे: धम्म णगरी णर्पश्यना, इगतपुरी र्ॉटर स्पोट्वस आणण कॅव्हपांग, म्यानमार गेट, णर्णहगार् फॉल्स 

• भेट देण्यासािी सवोत्तम वेळ: जुलै-सपे्ट 

महाबळेश्वर 

 

महाबळेर्श्र हे महाराष्ट्र ातील सर्ोत्तम णहल से्टशन म्हणून गणले जाते. स्टर ॉबेरीचे मादक सुगांध आणण धुकेयुक्त सकाळ पुणे, 

मुांबई आणण इतर आसपासच्या शहराांतील पयवटकाांना आकणषवत करतात. ज्ाांना महाबळेर्श्रचा रोमँणटक पार्साळा आणण 

णहर्ाळा अनुभर्ायचा आहे त्ाांच्यासाठी हे पुण्ाजर्ळील सर्ावत सुांदर णहल से्टशनपैकी एक आहे. हे महाराष्ट्र  णहल से्टशन 

छायाणचत्काराांचे नांदनर्न देखील आहे. 

केट पॉईांट आणण एणलफां ट पॉइांट, रे्न्ना लेक, चायनामन धबधबे आणण कॅनॉट पीक याांसारखी पे्रक्णीय दृशे्य ही येथील काही 

प्रमुख आकषवणे आहेत. जुन्या महाबळेर्श्रमधे्य असलेल्या महादेर् मांणदरात कृष्णा नदीचा उगमणबांदूही पाहता येतो. 

कसे पोहोचायचे: पुणे हे सर्ावत जर्ळचे णर्मानतळ आहे, जे 120 णकलोमीटर अांतरार्र आहे आणण र्ाठार, जे 60 णकलोमीटर 

अांतरार्र आहे, हे सर्ावत जर्ळचे रेले्व से्टशन आहे. मुांबई आणण पुणे ते महाबळेर्श्र हा प्रर्ास णनसगवरम्य आहे, जो तुम्हाला 

णचत्तथरारक पणिम घाटातून नेतो. 

• आदशश कालावधी: 3 ते 4 णदर्स 

• करण्ासारख्या गोष्ट्ी: माउांटन बाइणकां ग, रॉक क्लाइांणबांग, नेचर टर ेल्स, घोडेस्वारी आणण णर्ल्सन पॉइांटर्रून सूयोदयाचा 

आनांद घ्या. 

• राहण्याची ठिकाणे: ले मेररणडयन महाबळेर्श्र ररसॉटव अँड स्पा, गॅव्हसन पॅलेस, सागर व्हव्हला पाचगणी, एव्हरशाईन 

कीज ररसॉटव, जेके मोटेल्स 

• भेट देण्याची ठिकाणे: रे्ण्णा तलार्, णमनी काश्मीर, भगर्ान महाबळेर्श्र मांणदर 

• भेट देण्यासािी सवोत्तम वेळ: णडसेंबर-फेबु्रर्ारी 

खंडाळा 
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लोणार्ळ्याच्या अगदी जर्ळ असलेले खांडाळा हे णहररे्गार जांगल, धुके असलेले पर्वत, चमचमणारे धबधबे आणण अद्भुत 

दृश्याांसाठी ओळखले जाते. नयनरम्य खांडाळा हे कोल्हापूर जर्ळील सर्ावत स्वच्छ आणण रोमँणटक णहल से्टशनपैकी एक आहे. 

भव्य डोांगरी णकले्ल आणण टेकडी गुहा, मोहक दृश्य णबांदू आणण टर े णकां ग मागांसह, हे साहस उत्साही तसेच लव्हबड्वससाठी एक 

उत्तम णनर्ासस्थान आहे. 

• कसे पोहोचायचे: खांडाळ्यापासून 66 णकलोमीटर अांतरार्र पुणे हे सर्ावत जर्ळचे णर्मानतळ आहे. लोणार्ळा शहर 

हे खांडाळ्यापासून जर्ळचे रेले्व कनेक्शन आहे. 

• आदशश कालावधी: 2 ते 4 णदर्स 

• करण्ासारख्या गोष्ट्ी: बाइक चालर्णे, टर ेणकां ग करणे, धबधब्याखाली आांघोळ करणे आणण बेडसा लेणी आणण णर्सापूर 

णकल्ला पाहणे. शूणटांग पॉईांटर्रून सूयावस्त पाहणे हा देखील एक मोहक घटक आहे. 

• राहण्याची ठिकाणे: डू्यक्स ररटर ीट, डेला ररसॉट्वस, डीएटीए ररसॉटव, व्हव्हला 41, लीला कॉटेज 

• भेट देण्याची ठिकाणे: कुणे फॉल्स, डेला अॅडव्हेंचर पाकव , भोर घाट, राजमाची पॉइांट, राजमाची गाडवन 

• भेट देण्यासािी सवोत्तम वेळ: र्षवभर 
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