Sprawdzone i polecane przez nas hostele i hotele w Ułan Bator
Poniżej przedstawiamy hotele i hostele, które możemy polecić ze względu na dotychczasowe dobre doświadczenie
i pozytywne opinie naszych Klientów:

Hostel LG

t

Hostel położony w centrum bezpośrednio przy dworcu kolejowym.
W cenie noclegu niewielkie śniadanie. Wszystkie pokoje bez łazienki
(wspólna łazienka znajduje się na korytarzu).
- pokój 1-osobowy: 32 euro ze śniadaniem
- pokój 2- lub 3-osobowy: 24 euro od osoby ze śniadaniem
- pokój 4- lub 5-osobowy: 20 euro od osoby ze śniadaniem
- pokój 6-osobowy: 18 euro od osoby ze śniadaniem
- pokój wieloosobowy: 17 euro od osoby ze śniadaniem
Hostel nie dysponuje pokojami wieloosobowymi wyłącznie dla kobiet.

3* hotel Karakorum

Położony na obrzeżach centrum, bezpośrednio przy klasztorze
Gandan.

t

- pokój dwuosobowy: 36 euro od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 55 euro ze śniadaniem

3* hotel Nine

t

Nowootwarty hotel (maj 2015), połozony w samym centrum, niopodal
Sukhbaatar Pl.
- pokój dwuosobowy: 56 euro od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 85 euro ze śniadaniem

3* hotel Puma Imperial

t

Dobry 3* hotel w centrum miasta.
- pokój dwuosobowy: 73 euro od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 97 euro ze śniadaniem
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4* hotel
Bayangol

t

Położony centralnie, jeden z lepszych hoteli w Ułan Bator.
- pokój dwuosobowy: 70 euro od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 108 euro ze śniadaniem

Możemy zarezerwować dla Państwa także inne noclegi w Ułan Bator! Prosimy o przysłanie zapytania.

Park Narodowy Terelj – nocleg w jurcie mongolskiej
Ger campy

t

latem:
TIARA RESORT GER CAMP
TAMIR RESORT GER CAMP
zimą:
HAEVEN ENVOY CAMP

Wspaniale położone ger campy w Parku Narodowym Terelj, 65 km od
Ułan Bator. Miejsce idealnie nadaje się na odpoczynek po podróży Koleją Transsyberyjską. Polecamy każdemu, kto chce zobaczyć „prawdziwą”
Mongolię, a nie ma czasu na kilku-kilkunastodniową wyprawę.
Oferta dostępna przez cały rok. Zimą jurty są solidnie ogrzewane, polecamy jednak zabrać ze sobą ciepłe ubranie, które przyda się szczególnie wieczorem podczas wychodzenia z jurty i przechodzenia do głównego budynku. Restauracja, toalety i prysznice znajdują się w głównym budynku na terenie ger campu.
Ceny latem (15 maja – 30 września):
- jurta dla 1 osoby: 78 € z pełnym wyżywieniem
- jurta dla 2-3 osób: 56 € od osoby z pełnym wyżywieniem
- dziecko do 8 lat: 43 € od noclegu z pełnym wyżywieniem
Ceny zimą (1 października – 14 maja):
- jurta dla 1 osoby: 88 € z pełnym wyżywieniem
- jurta dla 2-3 osób: 62 € od osoby z pełnym wyżywieniem
- dziecko do 8 lat: 49 € od noclegu z pełnym wyżywieniem
We wszystkie ceny wliczona jest pościel i ręczniki.
Jurty zamawiamy zawsze do wyłącznej dyspozycji.
Uwaga – prosimy o zrozumienie, że ze względu na brak adresów ger campów
zamówienie noclegu w jurcie mongolskiej jest możliwe wyłącznie w połączeniu
z zamówieniem transferów – ceny transferów zostały podane niżej.

Możemy zarezerwować dla Państwa także noclegi w innych ger campach na terenie całej Mongolii!
Prosimy o przysłanie zapytania.
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Ułan Bator i okolica – zwiedzanie z przewodnikiem i transfery
We wszystkie ceny zwiedzania wliczony jest transport, bilety wstępu oraz obsługa angielsko-języcznego przewodnika.
Zostaną Państwo odebrani z dworca kolejowego lub hotelu/kwatery.
Transfer zamówiony u nas oznacza odbiór z wyznaczonego miejsca, np. lotniska lub dworca kolejowego i transport
w wyznaczone miejsce na terenie Ułan Bator. Oznacza także, że kierowca czeka na Państwa z tabliczką EYAND
TRAVEL w wyznaczonym miejscu także w wypadku opóźnienia pociągu/samolotu. Kierowcy zwykle nie mówią po
angielsku, ale znają kilka podstawowych zwrotów w tym języku.

Transfer z Ułan Bator do ger campu / Park Narodowy 69 € w jedną stronę w wypadku 1 osoby
Terelj i z powrotem
39 € od osoby w jedną stronę w wypadku 2-3 osób
29 € od osoby w jedną stronę od 4 osób
Zwiedzanie Ułan Bator, w tym klasztoru Gandan
i Placu Suche Batora + transfer do Parku Narodowego Terelj i transfer powrotny oraz wizyta u rodziny
Nomadów, zwiedzanie parku, skały w kształcie
żółwia (Turtle Rock) i pomnika radzieckich żołnierzy
poległych podczas II wojny światowej znajdującego
się na wzgórzu Zaisan

250 € w wypadku 1 osoby
152 € od osoby w wypadku 2 osób
130 € od osoby w wypadku 3 osób
99 € od osoby w wypadku 4 osób
95 € od osoby w wypadku 5-6 osób

W ceny wliczone są bilety wstępu do Parku Narodowego, nie są natomiast wliczone noclegi w ger campie na terenie
Parku Narodowego – ceny noclegów zostały podane w oddzielnej tabeli.

Dworzec kolejowy – hostel/hotel lub odwrotnie

30 € w wypadku 1 osoby
18 € od osoby w wypadku 2 osób
15 € od osoby w wypadku 3 osób
12 € od osoby w wypadku 4 osób
10 € od osoby od 4 osób

Dworzec autobusowy – hostel/hotel lub odwrotnie

30 € w wypadku 1 osoby
18 € od osoby w wypadku 2 osób
15 € od osoby w wypadku 3 osób
12 € od osoby w wypadku 4 osób
10 € od osoby od 4 osób

Stare lotnisko – hostel/hotel lub odwrotnie

45 € w wypadku 1 osoby
25 € od osoby w wypadku 2 osób
20 € od osoby w wypadku 3 osób
18 € od osoby w wypadku 4 osób
15 € od osoby od 4 osób

Nowe lotnisko – hostel/hotel lub odwrotnie

55 € w wypadku 1 osoby
35 € od osoby w wypadku 2 osób
30 € od osoby w wypadku 3 osób
28 € od osoby w wypadku 4 osób
25 € od osoby od 4 osób
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Tradycyjny mongolski wieczorek folklorystyczny w Ułan Bator

18 € od osoby

(bez przewodnika, bez wyżywienia i bez transportu)

Kolacja (grill) z deserem w mongolskiej restauracji w Ułan Bator

23 € od osoby

(bez przewodnika i bez transportu)

Jazda konna i trekking w Parku Narodowym Terelj
Jazda konna z lokalnym instruktorem
Konie są raczej niewielkie, a jazda wolna i spokojna.
Z tej oferty mogą zatem skorzystać nawet osoby nie mające wcześniej żadnej praktyki.
10 € od osoby za 1 godzinę
35 € od osoby za cały dzień (6-8 godzin)

Trekking z lokalnym przewodnikiem
Poziom: łatwy. Tą ofertę kierujemy także do osób nie mających dobrej kondycji fizycznej.
70 € od osoby w wypadku 2 osób

Festiwal Nadaam w Ułan Bator
Bilet wstępu na festiwal Nadaam

48 € od osoby

(w cenę wliczona jest ceremonia otwarcia 11 lipca i ceremonia zamknięcia festiwalu 12 lipca)

Bilet wstępu na ceremonię zamknięcia festiwalu

23 € od osoby

(brak możliwości wykupienia biletu na samą ceremonię otwarcia)

Zawody jeździeckie 25 km od Ułan Bator

75 € od osoby

(odbiór z hotelu/hostelu i transport w obie strony: odjazd o godz. 09.00, powrót około 13.00)
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