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Inspiratörerna: 

Hans Helighet Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) 
(vänster) var den femte andlige efterträdaren av Bhagwan 
Swaminarayan. Det var hans vision, inspiration och 
outtröttliga ansträngningar som skapade mandiren. Han 
efterträddes av Hans Helighet Mahant Swami Maharaj (höger).

   ◊  Endast 30 minuter från West End. Skyltad som ‘Neasden Temple’ på A406.

   ◊  Linje Metropolitan/Jubilee till Wembley Park och ta sedan buss 206 till mandiren.

   ◊  Buss 18 från Baker Street.

   ◊  Buss 112 från Brent Cross och Ealing Broadway till IKEA.

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, London
Mandiren är öppen för alla besökare och det är gratis inträde

Hur man hittar oss

Ett landmärke i London
National Geographic

Gratis inträde 

Besökarinformation

   Parkering: Gratis

   Klädkod: Anständiga kläder; shorts och kjolar måste gå över knäna. Det är   
        vanligt att avlägsna skor innan man går in i mandiren.

   Väskor och kamera: Små (handstora) väskor och plånböcker är tillåtna. 
        Kameror är inte tillåtna. Vänligen lämna in alla stora väskor och kameror i     
        i bagagehytten innan du går in

   Rökning: Ej tillåtet i lokalerna.

   Mat och dryck: Mat, dryck eller tuggummi tillåts inte i lokalerna.

   Video och fotografi: Kan endast tas för personligt bruk från utsidan, inte från              
        insidan.

   Mobiltelefon: Måste vara avstängd eller i tyst läge medan du är inne.

   Skol- och gruppbesök: Förhandsbokning krävs och välkomnas.  
        Vänligen kontakta booking@londonmandir.baps.org.

   Utställning och video: Vuxna 2,00 £. Pensionärer och barn (6-16) 1,50 £.  
        Särskilda priser för skol- och gruppbesök. 
        Vänligen kontakta booking@londonmandir.baps.org.

   Andra tjänster: Guidade turer, hissar, rullstolspassage och skötplatser för                           
        barn. 

   Information: Inträde, tidpunkter och tjänster kan komma att ändras. 
        Besök londonmandir.baps.org för fullständiga detaljer och de senaste      
        uppdateringarna.

   Besökstider: Dagligen mellan kl. 9:00 till 18.00
        Visning av heliga gudar: Dagligen mellan kl. 9:00 till 12.00 och kl. 16.00 till   
        18.00
        Aartiritual mitten av dagen (tjänst): Dagligen kl. 11:45

        Tillägna cirka 1,5 timme för ett trevligt besök.

Et af 
Londons syv 
vidundere

Time Out City Guides

Välkommen till Europas första 
traditionella hinduiska tempel
BAPS Shri Swaminarayan Mandir – även känt som Neasden-
templet – är dedikerat till att dyrka Bhagwan Swaminarayan 
och de tusentals gamla traditionerna av hinduisk tro. Det är 
ett mästerverk av traditionell hinduisk design och exklusivt 
indiskt utförande i hjärtat av London. Med hjälp av 5 000 
ton bulgarisk kalksten samt italiensk och indisk marmor 
handgjordes den i Indien innan den sedan monterades ihop i 
London på bara 2½ år.

Sedan starten 1995 har detta berömda tempel lockat omkring  
400 000 besökareper år. Kom och förundras över de 
invecklade sniderierna och upplev en traditionell hinduisk 
böneceremoni eller lär dig om världens äldsta levande tro. Njut 
av timmar med skönhet, lugn och upptäckter året runt.
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Grand Haveli foajé

Man går in i mandiren via den rikligt graverade 
portiken i det angränsande kulturkomplexet 
Haveli som välkomnar dig till en majestätisk 
innergård med högtflygande teakpelare 
och ekpaneler. Eleganta påfåglar, finstämda 
lotusblommor och kungliga elefanter hälsar dig 
välkommen tillsammans med mattan som är unikt 
designad för att komplettera motiven. 

Trävirket för Haveli har anskaffats från hållbart 
skogsbruk, och för varje träd som har huggits ned, 
har ytterligare tio planterats.

Utställning
Uppskattad av både barn och vuxna, 
utställningen ‘Förstå Hinduism’ på nedre 
våningen guidar dig genom en upptäcktsresa 
mot tro, värderingar och visdom av världens 
äldsta levande tro. Den innehåller en kort 
videopresentation som förklarar hur och varför 
mandiren byggdes.

Vad är en mandir
En mandir är en hinduisk plats för dyrkan. I det 
antika indiska språket sanskrit betyder ‘mandir’ en 
plats där sinnet blir lugnat och själen flyter fritt för 
att söka efter livets källa, salighet och betydelse. 
Det är en plats där människor kan förenas för att 
tjäna Gud och samhället.

Souvenirbutik

Souvenirbutiken har ett brett utbud av böcker, 
vykort, CD-/DVD-skivor, växtbaserade produkter 
och presenter för alla åldrar och budgetar. De 
kan fungera som ett utmärkt minne av ditt besök 
eller som fantastiska presenter. Se till att besöka 
butiken innan du går.

Shayona restaurang och butik

Varför inte avsluta ditt besök med en måltid 
vid denna härliga vegetariska restaurang? Med 
traditionell indisk inredning och mat som får det 
att vattnas i munnen är det ett perfekt sätt att 
uppleva autentiska smaker från Indien. Indiska 
delikatesser, mat och mellanmål kan också köpas 
från den angränsande butiken.

Inre helgedom
Mandirens hjärta är den inre helgedomen på 
övervåningen där sju utsmyckade altare pryder de 
heliga avbildningarna av gudarna. Förundras över 
de exklusiva sniderierna på pelarna, taket och den 
centrala kupolen. Eller ta en paus för ett ögonblick 
för att be, reflektera eller absorberade den fridfulla 
atmosfären.

Vad är en murti
En murti är en helig bild som har ingjutits rituellt 
med Guds närvaro. Hinduer dyrkar murtis för 
att uttrycka och förbättra deras kärleksfulla 
förhållande till det gudomliga. De är mandirens 
själ vilket gör den till en helig plats för dyrkan där 
också Gud är bosatt – Guds hem.

Haveli bönehall
Den pelarfria samlingshallen är 2 750 
kvadratmeter och har plats för över 2 500 dyrkare. 
Bönehallen integrerar miljövänliga funktioner 
som ljusbrunnar, energibesparande belysning 
och en värmeväxlare som återanvänder termisk 
energi som har förskingrats av församlingen för att 
värma andra delar av byggnaden. Det är platsen för 
veckovisa församlingar och regelbundna festivaler.

En av de mest 
fantastiska 
sevärdheterna i 
världen.
Interiörens värld
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och de tusentals gamla traditionerna av hinduisk tro. Det är 
ett mästerverk av traditionell hinduisk design och exklusivt 
indiskt utförande i hjärtat av London. Med hjälp av 5 000 
ton bulgarisk kalksten samt italiensk och indisk marmor 
handgjordes den i Indien innan den sedan monterades ihop i 
London på bara 2½ år.

Sedan starten 1995 har detta berömda tempel lockat omkring  
400 000 besökareper år. Kom och förundras över de 
invecklade sniderierna och upplev en traditionell hinduisk 
böneceremoni eller lär dig om världens äldsta levande tro. Njut 
av timmar med skönhet, lugn och upptäckter året runt.


