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Os Inspiradores

Sua Santidade Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) 
(esquerda) foi o quinto sucessor espiritual de Bhagwan 
Swaminarayan e cuja visão, inspiração e esforço criaram o 
Mandir. O atual líder e inspirador do Mandir é sua Santidade 
Mahant Swami Maharaj (direita).

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, Londres
O Mandir está aberto a todos os visitantes e a entrada é gratuita

Uma marco Londrino
National Geographic

Entrada gratuita

Bem-vindo ao primeiro Templo 
Hindu tradicional da Europa 
BAPS Shri Swaminarayan Mandir – popularmente conhecido 
como o Templo Neasden – é dedicado ao culto do Bhagwan 
Swaminarayan e às antigas e milenares tradições da religião 
Hindu. É uma obra-prima da arquitetura tradicional Hindu e 
com acabamentos requintados no centro de Londres. Utilizando 
5.000 toneladas de pedra calcária búlgara e italiana e de mármore 
indiano, foi talhado à mão na Índia antes de ser montado em 
Londres em apenas dois anos e meio.  

Desde a sua abertura em 1995, este famoso lugar de culto atrai 
aproximadamente meio milhão de visitantes todos os anos. Venha 
e deixe-se maravilhar pelos complexos entalhes, experiencie uma 
cerimónia de oração tradicional Hindu ou conheça mais acerca 
da religião mais antiga do mundo. Aprecie horas de beleza, paz e 
descoberta ao longo de todo o ano.

LONDRES

    

    Como chegar
   ◊  Apenas a 30 minutos do West End. Tabuleta com a indicação “Neasden Temple” na A406.

   ◊  Metropolitano/linha Jubilee para Wembley Park e apanhar o Bus 206 para o Mandir

   ◊  Superfície/linha Bakerloo para Harlesden e apanhar o Bus 206 ou 224 para o Mandir

   ◊  Autocarro 112 de Brent Cross e Ealing Broadway para IKEA.

Informations Touristiques

   Estacionamento: Gratuito

   Código de vestuário: Vestir com respeito; os calções e as saias devem ficar abaixo     
        do joelho. É costume tirar o calçado à entrada para o complexo do Mandir. 

   Bolsas e máquinas fotográficas: São permitidas pequenas bolsas e carteiras (do  
        tamanho da mão). As máquinas fotográficas não são permitidas. Deve depositar     
        todas as bolsas e as máquinas fotográficas na Cabine de Bagagens antes de entrar.

   Fumar: Não é permitido no edifício e zonas adjacentes.

   Comida e bebida: Não é permitido levar comida, bebida e pastilha elástica para  
        o recinto

   Vídeo e Fotografia: Podem apenas ser feitos para uso pessoal, a partir do exterior,  
        não no interior.

   Telemóvel: Deve ser desligado ou colocado em silêncio enquanto se encontrar  
        no interior.

   Visitas escolares e em grupo: É necessária marcação prévia.  
        Contactar booking@londonmandir.baps.org.

   Exposição e vídeo: Adultos £2.00. Reformados e crianças (6-16) £1.50.  
        Preços especiais para visitas escolares e de grupos.  
        Contactar booking@londonmandir.baps.org.

   Outros serviços: Visitas guiadas, acesso por elevadores e cadeiras de rodas e         
        espaços para a higiene dos bebés. 

   Informação: A entrada, os horários e os serviços estão sujeitos a alterações. Para    
        detalhes completos e as mais recentes atualizações, visite londonmandir.baps.org

   Horário de visita: Todos os dias, das 9h às 18h

         Visitas a divindades sagradas: Todos os dias, entre as 9h e as 12h.15m, e as 16h e as 18h

        Ritual Arti ao meio-dia (Serviço): Todos os dias às 11h.45m

        Dedique no mínimo 2 horas para uma visita agradável.

Uma das 
sete 
maravilhas 
de Londres
Time Out City Guides
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5.000 toneladas de pedra calcária búlgara e italiana e de mármore 
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Desde a sua abertura em 1995, este famoso lugar de culto atrai 
aproximadamente meio milhão de visitantes todos os anos. Venha 
e deixe-se maravilhar pelos complexos entalhes, experiencie uma 
cerimónia de oração tradicional Hindu ou conheça mais acerca 
da religião mais antiga do mundo. Aprecie horas de beleza, paz e 
descoberta ao longo de todo o ano.
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        não no interior.

   Telemóvel: Deve ser desligado ou colocado em silêncio enquanto se encontrar  
        no interior.

   Visitas escolares e em grupo: É necessária marcação prévia.  
        Contactar booking@londonmandir.baps.org.

   Exposição e vídeo: Adultos £2.00. Reformados e crianças (6-16) £1.50.  
        Preços especiais para visitas escolares e de grupos.  
        Contactar booking@londonmandir.baps.org.
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        Dedique no mínimo 2 horas para uma visita agradável.

Uma das 
sete 
maravilhas 
de Londres
Time Out City Guides



  

O salão do grande Haveli
O acesso ao Mandir faz-se pelo pórtico ricamente 
esculpido do Haveli (complexo cultural) contíguo, 
dando-lhe as boas-vindas a um majestoso pátio de 
madeira com sublimes colunas de teca e painéis de 
carvalho.  

Elegantes pavões, delicadas flores de lótus e elefantes 
reais vêm receber o visitante, com um tapete único que 
complementa os motivos.  

A madeira do Haveli tem origem em florestas 
sustentáveis, e por cada árvore abatida, foram plantadas 
dez árvores novas.

Exposição
Apreciada tanto por crianças como por adultos, 
a exposição “Compreender o Hinduísmo” no 
piso inferior vai guiá-lo através de uma viagem 
de descoberta relativamente às crenças, valores 
e sabedoria da religião mais antiga do mundo. 
Inclui igualmente uma curta apresentação em 
vídeo a explicar como e o porquê da construção 
do Mandir.

O que é um Mandir
Um Mandir é um local de culto Hindu. Na antiga língua 
indiana sânscrito, “mandir” significa literalmente 
um local onde a mente fica serena e o espírito flutua 
livremente para procurar a fonte da vida,  
bem-aventurança e sentido. É um local onde as 
pessoas podem unir-se para servir Deus e a sociedade.

Loja de lembranças
A Loja de Lembranças está repleta com uma 
ampla seleção de livros, postais ilustrados, CDs, 
DVDs, produtos à base de plantas e presentes 
para todas as idades e orçamentos. Podem servir 
como uma excelente lembrança da sua visita ou 
serem presentes maravilhosos. Não deixe de fazer 
uma visita antes de regressar.

Restaurante e loja Shayona
Porque não completar a sua visita com uma refeição 
neste fantástico restaurante vegetariano? Com uma 
decoração indiana tradicional e comida de fazer crescer 
água na boca, é a maneira perfeita de provar alguns 
sabores genuínos da Índia. Também pode adquirir 
especialidades, artigos de mercearia e snacks indianos 
na loja contígua.

Local sagrado interior
O núcleo do Mandir é o local sagrado interior no piso 
de cima, onde sete sacrários ornamentados albergam 
murtis (imagens sagradas) e das divindades. 
Deixe-se enlevar pelas primorosas gravuras entalhadas 
nos pilares, tetos e abóbada central. Ou faça uma 
pausa para rezar, refletir ou assimilar o ambiente 
pacífico.

O que é um murti
Um murti é uma imagem sagrada ritualmente 
abençoada na presença de Deus. Os Hindus 
veneram os murtis para expressarem e melhorarem 
o seu relacionamento de afeto com o Divino. São 
a alma do Mandir, tornando-o um lugar sagrado 
onde Deus habita – a casa de Deus.

Salão de oração Haveli
O salão de reunião sem pilares tem 2750 
metros quadrados e capacidade para mais de 
2500 devotos. Integra características amigas 
do ambiente, tais como claraboias, iluminação 
económica e um permutador de calor que reutiliza 
a energia térmica dissipada pela congregação para 
aquecer outros pontos do complexo. É palco de 
reuniões semanais e festivais regulares.

Uma das mais 

belas experiências 

visuais do mundo.

The World of Interiors
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   ◊  Metropolitano/linha Jubilee para Wembley Park e apanhar o Bus 206 para o Mandir

   ◊  Superfície/linha Bakerloo para Harlesden e apanhar o Bus 206 ou 224 para o Mandir

   ◊  Autocarro 112 de Brent Cross e Ealing Broadway para IKEA.

Informations Touristiques

   Estacionamento: Gratuito

   Código de vestuário: Vestir com respeito; os calções e as saias devem ficar abaixo     
        do joelho. É costume tirar o calçado à entrada para o complexo do Mandir. 

   Bolsas e máquinas fotográficas: São permitidas pequenas bolsas e carteiras (do  
        tamanho da mão). As máquinas fotográficas não são permitidas. Deve depositar     
        todas as bolsas e as máquinas fotográficas na Cabine de Bagagens antes de entrar.

   Fumar: Não é permitido no edifício e zonas adjacentes.

   Comida e bebida: Não é permitido levar comida, bebida e pastilha elástica para  
        o recinto

   Vídeo e Fotografia: Podem apenas ser feitos para uso pessoal, a partir do exterior,  
        não no interior.

   Telemóvel: Deve ser desligado ou colocado em silêncio enquanto se encontrar  
        no interior.

   Visitas escolares e em grupo: É necessária marcação prévia.  
        Contactar booking@londonmandir.baps.org.

   Exposição e vídeo: Adultos £2.00. Reformados e crianças (6-16) £1.50.  
        Preços especiais para visitas escolares e de grupos.  
        Contactar booking@londonmandir.baps.org.

   Outros serviços: Visitas guiadas, acesso por elevadores e cadeiras de rodas e         
        espaços para a higiene dos bebés. 

   Informação: A entrada, os horários e os serviços estão sujeitos a alterações. Para    
        detalhes completos e as mais recentes atualizações, visite londonmandir.baps.org

   Horário de visita: Todos os dias, das 9h às 18h

         Visitas a divindades sagradas: Todos os dias, entre as 9h e as 12h.15m, e as 16h e as 18h

        Ritual Arti ao meio-dia (Serviço): Todos os dias às 11h.45m

        Dedique no mínimo 2 horas para uma visita agradável.

Uma das 
sete 
maravilhas 
de Londres
Time Out City Guides


