Wyprawy terenowe po Mongolii
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wycieczek objazdowych po Mongolii. Nie trzeba przemierzać setek
kilometrów wzdłuż i wszerz Mongolii, aby poznać kulturę Nomadów i zobaczyć każdą z trzech odmiennych i niemalże
przeciwstawnych występujących w Mongolii form krajobrazowych: step, góry i pustynię. Jest to możliwe w ciągu
zaledwie około 3 dni podczas wyprawy specjalnym samochodem terenowym.
Tych wszystkich z Państwa, którzy nie mogą sobie pozwolić na kilkunastodniową wycieczkę objazdową, zapraszamy
na taką właśnie krótką wyprawę terenową po Mongolii, która pozwoli poznać rozmaitość i uroki krajobrazów tego
przepięknego i jakże ciekawego kraju. Mongolia to bowiem nie tylko Ułan Bator, lecz przede wszystkim dające
odpocząć odległe niezaludnione pustkowia, panujące tam cisza i spokój oraz kontrasty odmiennych krajobrazów.
Pobyt na łonie natury w mongolskich parkach narodowych połączony został z noclegami w tradycyjnych jurtach
mongolskich.
Każdą z poniższych wycieczek można „wpleść” do trasy transsyberyjskiej! Zapraszamy!

Wyprawa nr 1
Park Narodowy Gorkhi-Terelj – Góry Changaj – Karakorum
Krajobrazy: step, góry, pustynia (obrzeża Pustyni Gobi)
1.000 km, 3 dni
2 osoby: 565 € od osoby
(1 dzień) Transfer do Parku Narodowego Gorkhi-Terelj, 65 km, gdzie czeka Państwa obiad w zaciszu przepięknej przyrody. Po
odpoczynku zwiedzą Państwo rezerwat, w tym słynną Skałę Żółwia oraz świątynię buddyjską Arraybal Temple. Czekają Państwa
dziś także odwiedziny i rodziny Nomadów oraz (opcjonalnie za niewielką dopłatą na miejscu) możliwość przejażdżki konnej. Kolacja i nocleg w jurtach mongolskich na terenie Parku Narodowego Terelj.
(2 dzień) Po śniadaniu przejazd około 320 km w Góry Changaj, które leżąc na styku mongolskiej pustyni Gobi są unikalnym
naturalnym przykładem dwóch kontrastowych krajobrazów: gór i pustyni oraz mongolskiego stepu. Najwyższy szczyt Gór
Changaj ma ponad 4.000 m n.p.m. Góry Changaj są dość bogate w wodę i przez to jednym z najbardziej zaludnionych obszarów
Mongolii. Jest to jednocześnie jedno z najlepszych miejsc w kraju na uprawianie trekkingu. Dla chętnych godzinna przejażdżka
na wielbłądach. Po obiedzie zobaczymy wydmy ELSEN TASARHAI znane jako miniaturka Gobi oraz miejscowy klasztor Ovgont
Khiid. Po południu pojedziemy kolejne 80 km w stronę Karakorum – stolicy imperium mongolskiego w XIII wieku. Kolacja i nocleg
w jurtach mongolskich w pobliżu Karakorum.
(3 dzień) Dziś zwiedzą Państwo klasztor Erdene Dzuu – najstarszy klasztor buddyjski w Mongolii (1586 r.), mierzący 400/400 m,
w którym żyło ponad 1.000 mnichów. Po okresie zniszczeń i mordowania zakonników urządzonych przez komunistów w okresie
przedwojennym klasztor ten jako jeden z niewielu w kraju częściowo ocalał. Powrót do Ułan Bator ok. 400 km.
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Wyprawa nr 2
Park Narodowy Gorkhi-Terelj – Góry Changaj – Karakorum – jezioro Ugii
Krajobrazy: step, góry, jezioro, pustynia (obrzeża Pustyni Gobi)
1.250 km, 4 dni
2 osoby: 720 € od osoby
(1 dzień) Transfer do Parku Narodowego Gorkhi-Terelj, 65 km, gdzie czeka Państwa obiad w zaciszu przepięknej przyrody. Po
odpoczynku zwiedzą Państwo rezerwat, w tym słynną Skałę Żółwia oraz świątynię buddyjską Arraybal Temple. Czekają Państwa
dziś także odwiedziny i rodziny Nomadów oraz (opcjonalnie za niewielką dopłatą na miejscu) możliwość przejażdżki konnej. Kolacja i nocleg w jurtach mongolskich na terenie Parku Narodowego Terelj.
(2 dzień) Po śniadaniu przejazd około 320 km w Góry Changaj, które leżąc na styku mongolskiej pustyni Gobi są unikalnym
naturalnym przykładem dwóch kontrastowych krajobrazów: gór i pustyni oraz mongolskiego stepu. Najwyższy szczyt Gór
Changaj ma ponad 4.000 m n.p.m. Góry Changaj są dość bogate w wodę i przez to jednym z najbardziej zaludnionych obszarów
Mongolii. Jest to jednocześnie jedno z najlepszych miejsc w kraju na uprawianie trekkingu. Dla chętnych godzinna przejażdżka
na wielbłądach. Po obiedzie zobaczymy wydmy ELSEN TASARHAI znane jako miniaturka Gobi oraz miejscowy klasztor Ovgont
Khiid. Kolacja i nocleg w jurtach mongolskich w pobliżu klasztoru.
(3 dzień) Po śniadaniu pojedziemy kolejne 80 km w stronę Karakorum – stolicy imperium mongolskiego w XIII wieku. Dziś
zwiedzą Państwo klasztor Erdene Dzuu – najstarszy klasztor buddyjski w Mongolii (1586 r.), mierzący 400/400 m, w którym żyło
ponad 1.000 mnichów. Po okresie zniszczeń i mordowania zakonników urządzonych przez komunistów w okresie
przedwojennym klasztor ten jako jeden z niewielu w kraju częściowo ocalał. Po obiedzie przejazd kolejne 150 km do gorących
źródeł w Tsenher. Temperatura wody osiąga tutaj 80 stopni! Po drodze zwiedzimy ruiny starożytnego miasta Khar Balgas. Po
dojechaniu do obozowiska możliwa kąpiel w basenie. Kolacja i nocleg w jurcie mongolskiej.
(4 dzień) Po śniadaniu przejazd nad jezioro Ugii – raju dla ryb i ptaków. Jezioro zajmuje powierzchnię 27 km² – żyją tu przede
wszystkim okonie, szczupaki, żurawie i kaczki. Po obiedzie kilkugodzinny powrót do Ułan Bator.
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Wyprawa nr 3
Pustynia Gobi – Karakorum
Krajobrazy: step, pustynia (środkowa i południowa Pustynia Gobi)
1.800 km, 6 dni
2 osoby: 1.015 € od osoby
(1 dzień) Przejazd z Ułan Bator do Środkowej Gobi (Dund-Gobi, Baga Gazryn Chuluu). Kolacja i nocleg w jurtach mongolskich.
(2 dzień) Dalsza trasa prowadzi w stronę Mongolii Południowej, do kanionu Yolyn Am. W Parku Narodowym Gobi Gurvansaikhan
będzie okazja do obserwacji wielbłądów, krętorogich i mongolskich gazeli (dżejran i dżereń). Zakwaterowanie, kolacja i nocleg na
Pustyni Gobi w jurtach mongolskich.
(3 dzień) Odjazd w stronę Południowej Gobi (Ömnö-Gobi), gdzie zwiedzą Państwo Bajanzag – ciekawe jasno pomarańczowe
formacje skalne. Kolacja i nocleg w obozowisku „Mongol Gobi”.
(4 dzień) Przejazd do ajmaku południowo-changajskiego (Övörkhangai aimag) w Mongolii Centralnej – ok. 115 km przed
Karakorum. Kolacja i nocleg w obozowisku „Tsagaan Ovoo”.
(5 dzień) Po przyjeździe do Karakorum zwiedzą Państwo klasztor Erdene Dzuu – najstarszy klasztor buddyjski w Mongolii,
mierzący 400/400 m, w którym żyło ponad 1.000 mnichów. Po okresie zniszczeń i mordowania zakonników urządzonych przez
komunistów w okresie przedwojennym klasztor ten jako jeden z niewielu w kraju częściowo ocalał. Kolacja i nocleg w jurcie w
obozowisku „Khaan Taij”.
(6 dzień) Całodniowy powrót do Ułan Bator (około 425 km).

Usługi wliczone w cenę każdej wycieczki:
☑ noclegi w 2-osobowych jurtach mongolskich zgodnie z trasą
☑ pełne wyżywienie (obiady częściowo w formie prowiantu)
☑ samochód terenowy + benzyna
☑ obsługa doświadczonego lokalnego kierowcy
☑ obsługa doświadczonego lokalnego przewodnika w języku angielskim
☑ zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowcy i przewodnika
☑ odbiór z dworca kolejowego lub hotelu w Ułan Bator
☑ po powrocie z wyprawy transfer do hotelu w Ułan Bator
☑ bilety wstępu do muzeów i parków narodowych
☑ odwiedziny u rodziny Nomadów
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Dodatkowo można u nas zamówić:
☑ bilet lotniczy/kolejowy do/z Ułan Bator: cena zależna od środka transportu, miejsca startowego, daty zamówienia i daty podróży
☑ wiza tranzytowa do Mongolii (60 € razem z naszym pośrednictwem)
☑ wiza turystyczna do Mongolii (80 € razem z naszym pośrednictwem)
☑ ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą: dzień pobytu = 1,51 €
☑ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny
Koszty dodatkowe od osoby:
✗ inne, nie wymienione wyżej posiłki
Wszystkie wycieczki są możliwe w dowolnie wybranym terminie od 30 maja do 10 października. Polecamy najbardziej okres
między końcem czerwca a połową września i przysłanie zamówienia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, najpóźniej na 8 tygodni
przed podróżą.
Minimalna liczba osób: 2. Wycieczki są możliwe także w wypadku 1 osoby lub w wypadku nieparzystej liczby osób. Konieczne
są wówczas noclegi w jurcie 3-osobowej lub dopłata za noclegi w jurtach 1-osobowych.
Wszystkie ceny podane są od osoby. W każdym wypadku podany został czas lokalny. Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku
dostępności wszystkich usług w momencie Państwa zgłoszenia (dokonywania rezerwacji).
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