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De grondleggers

Zijne Heiligheid Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) 
(links) was de vijfde spirituele opvolger van Bhagwan 
Swaminarayan en wiens visie, inspiratie en inspanningen 
de Mandir creëerde. De huidige leider en inspirator van de 
Mandir is Zijne Heiligheid Mahant Swami Maharaj (rechts).

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, Londen
De Mandir is open voor alle bezoekers en de toegang is gratis

Een trekpleister in Londen
National Geographic

Gratis toegang

Welkom in Europa’s eerste 
traditionele Hindu-tempel 
BAPS Shri Swaminarayan Mandir - in de volksmond beter bekend 
als de Neasden Tempel - is gewijd aan de verering van Bhagwan 
Swaminarayan en de duizenden jaren oude tradities van het Hindoe 
geloof. Het is een meesterwerk van traditioneel Hindoe-architectuur 
en voortreffelijk Indiaas vakmanschap in het hart van Londen. Met 
behulp van 5.000 ton Bulgaars kalksteen en Italiaans en Indiaas 
marmer werd het handsnijwerk in India gerealiseerd voordat het in 
Londen in slechts 2½ jaar werd samengebouwd.

Sinds de opening in 1995, heeft dit gerenommeerde gebedshuis bijna 
een half miljoen bezoekers per jaar aangetrokken. Ontdek en geniet 
van het gecompliceerde snijwerk, woon een traditionele Hindoe 
gebedsceremonie bij of kom meer te weten over ‘s werelds oudste 
levende geloof. Geniet het hele jaar door van uren van schoonheid, 
sereniteit en ontdekking.

LONDEN

    

    Bereikbaarheid
   ◊  Slechts 30 minuten van West End. Volg op de A406 de borden ‘Neasden Temple’.

   ◊  Metropolitan/Jubilee-lijn naar Wembley Park en neem vervolgens Bus 206 naar de Mandir.

   ◊  Overground/Bakerloo-lijn naar Harlesden en neem vervolgens Bus 206 of 224 naar de Mandir.

   ◊  Bus 112 van Brent Cross en Ealing Broadway naar IKEA.

Bezoekersinformatie

   Parkeren: Gratis

   Vereiste kleding: Respectabele kleding; korte broek en rok tot over de knie. Het is  

        gebruikelijk de schoenen uit te trekken voor u het Mandir Complex betreedt. 

   Tassen & camera’s: Kleine (handpalmformaat) portemonnees en portefeuilles zijn        
        toegestaan. Camera’s niet. Plaats alle grote tassen en camera’s in de bagageruimte  
        alvorens binnen te gaan.

   Roken: Niet toegestaan in en rond het gebouw.

   Eten en drinken: Geen eten, drinken of kauwgom in en rond het gebouw.

   Video & fotografie: Kunnen uitsluitend van buitenaf worden genomen voor  
        persoonlijk gebruik, niet binnenin.

   Mobiele telefoon: Moeten tijdens het bezoek worden uitgeschakeld of op de stille  
        modus worden gezet.

   School- en groepsbezoeken: Reservering vereist.  
        Neem contact op met booking@londonmandir.baps.org.

   Tentoonstelling en video: Volwassenen £2,00. OAP en kinderen (6-16) £1,50  
        Speciale tarieven voor scholen en groepen.  
        Neem contact op met booking@londonmandir.baps.org.

   Andere diensten: Rondleidingen, liften en rolstoelvriendelijk, en babyfaciliteiten. 

   Info: Toegang, tijden en diensten zijn onderhavig aan wijzigingen.  
        Ga naar londonmandir.baps.org voor meer informatie en de laatste updates.

   Openingstijden: Dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur

        Bekijken heilige beelden: Dagelijks van 9.00 tot 12.00 en 16.00 tot 18.00

        Arti-ritueel (Dienst): Dagelijks om 11.45 uur

        Trek ten minste 2 uur uit voor uw bezoek

Een van 
de Zeven 
Wonderen 
van Londen
Time Out Stadsgidsen
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Grand Haveli Foyer
U betreedt de Mandir door de met rijke uitsnijdingen 
versierde portico van de aangrenzende Haveli 
(cultureel complex), waarna u een prachtige houten 
binnenplaats betreedt, met hoge kolommen van 
teakhout en eikenhouten panelen. Elegante pauwen, 
delicate lotusbloemen en royale olifanten begroeten u, 
en het unieke tapijt is een prachtige aanvulling op de 
motieven. 
Het hout voor de Haveli komt uit duurzame bossen 
en voor iedere boom die is omgekapt, zijn tien nieuwe 
bomen geplant.

Tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Inzicht in het Hindoeïsme’ 
op de benedenverdieping, zeer gewaardeerd door 
zowel kinderen als volwassenen, begeleidt u op een 
ontdekkingstocht door de overtuigingen, waarden 
en wijsheden van ‘s werelds oudste levende geloof. Er 
wordt tevens een korte video getoond waarin wordt 
uitgelegd hoe en waarom de Mandir werd gebouwd.

Wat is een Mandir
Een mandir is een plek waar Hindu’s komen bidden. 
In de eeuwenoude Indiase taal Sanskriet betekent 
‘mandir’ letterlijk een plek waar de geest stil wordt en 
de ziel vrij kan dwalen op zoek naar de bron van het 
leven, genot en betekenis. Het is een plek waar mensen 
samen kunnen komen om God en de gemeenschap te 
dienen.

Souvenirwinkel
De souvenirshop is overladen met een uitgebreide 
selectie boeken, ansichtkaarten, Cd’s, Dvd’s, 
kruidenproducten en geschenken voor alle leeftijden 
en budgetten. Deze kunnen dienen als een mooie 
herinnering aan uw bezoek of als prachtig geschenk. 
Vergeet niet een bezoek af te leggen voordat u vertrekt.

Shayona Restaurant en Winkel
Probeer tijdens uw bezoek eens een heerlijke 
vegetarische maaltijd in het restaurant. Met een 
traditionele Indiase aankleding en heerlijk eten is 
dit de ideale gelegenheid om eens de authentieke 
smaken van India te proberen. U kunt ook Indiase 
heerlijkheden, boodschappen en snacks kopen in de 
naastgelegen winkel.

Inner Sanctum
Het hart van de Mandir is het inner sanctum op de 
bovenste verdieping, waar op zeven versierde altaren 
murtis (heilige afbeeldingen) van de Goden te zien zijn.  
Geniet van het prachtige snijwerk van de pilaren, 
plafonds en de koepel in het midden. Of neem een 
moment de tijd om te bidden, na te denken of gewoon 
te genieten van de vredige omgeving.

Wat is een Murti
Een murti is een heilig beeld dat op rituele wijze de 
aanwezigheid van God heeft ontvangen. Hindu’s 
aanbidden murtis om hun liefdevolle relatie met het 
Goddelijke uit te drukken en te verstevigen. Ze zijn 
de ziel van de Mandir, en maken het tot een heilige 
gebedsplaats waar God woont - het huis van God.

Haveli Gebedshal
De verzamelhal zonder pilaren is 2750 vierkante 
meter en biedt plaats aan meer dan 2500 gelovigen. 
Hij beschikt over milieuvriendelijke kenmerken als 
lichtkokers, energiebesparende verlichting en een 
warmtewisselaar die thermische energie gebruikt 
die vrijkomt via de congregatie voor verwarming van 
andere delen van het complex. Dit is de plek waar men 
wekelijks samenkomt en waar regelmatig festivals 
gehouden worden.

Een van de prachtigste 
bezienswaardigheden  
ter wereld.
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   Parkeren: Gratis

   Vereiste kleding: Respectabele kleding; korte broek en rok tot over de knie. Het is  

        gebruikelijk de schoenen uit te trekken voor u het Mandir Complex betreedt. 

   Tassen & camera’s: Kleine (handpalmformaat) portemonnees en portefeuilles zijn        
        toegestaan. Camera’s niet. Plaats alle grote tassen en camera’s in de bagageruimte  
        alvorens binnen te gaan.

   Roken: Niet toegestaan in en rond het gebouw.

   Eten en drinken: Geen eten, drinken of kauwgom in en rond het gebouw.

   Video & fotografie: Kunnen uitsluitend van buitenaf worden genomen voor  
        persoonlijk gebruik, niet binnenin.

   Mobiele telefoon: Moeten tijdens het bezoek worden uitgeschakeld of op de stille  
        modus worden gezet.

   School- en groepsbezoeken: Reservering vereist.  
        Neem contact op met booking@londonmandir.baps.org.

   Tentoonstelling en video: Volwassenen £2,00. OAP en kinderen (6-16) £1,50  
        Speciale tarieven voor scholen en groepen.  
        Neem contact op met booking@londonmandir.baps.org.

   Andere diensten: Rondleidingen, liften en rolstoelvriendelijk, en babyfaciliteiten. 

   Info: Toegang, tijden en diensten zijn onderhavig aan wijzigingen.  
        Ga naar londonmandir.baps.org voor meer informatie en de laatste updates.

   Openingstijden: Dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur

        Bekijken heilige beelden: Dagelijks van 9.00 tot 12.00 en 16.00 tot 18.00

        Arti-ritueel (Dienst): Dagelijks om 11.45 uur

        Trek ten minste 2 uur uit voor uw bezoek

Een van 
de Zeven 
Wonderen 
van Londen
Time Out Stadsgidsen


