Karawana Czyngis-chana \Mongolia-wycieczka ekspedycyjna

Ułan Bator • Park Narodowy Hustaii • Rashant • Klasztor Uvgun •
RezerwatPrzyrody Khogno Khan • Ongii Khiid • Bayanzag • Park Narodowy
Gurvainsaikan • Yolin Am • Wydmy Khongoryn • Ongii Khiid • Khujirt • Dolina
Orkhon • Klasztor Tovkhon • Tsenkher • Tsetserleg • Park Narodowy Terkhiin
Tsagaan Nuur • Wulkan Khorgoo Uul • Jezioro Terkhiin • Karakorum • Ułan
Bator
Wspaniała wyprawa, fantastyczna podróż w czasie i po niezmierzonych przestrzeniach Mongolii.
Większość trasy wiedzie bitymi drogami, w otoczeniu dzikiej przyrody i wspaniałych krajobrazów
stepu. Bezkresna pustynia Gobi odkrywa swoje tajemnice, a podróż codziennie zaskakuje nowymi
wrażeniami i spotkaniami z zupełnie odmienną kulturą i zwyczajami. Noclegi w jurtach, w
tradycyjnych mongolskich obozach, pozwolą zrozumieć duszę zawsze wolnych nomadów. W
programie pełny kontrastów Ułan Bator, gdzie białe jurty sąsiadują z nowoczesnymi wieżowcami.
Przejazdy na trasie odbywają się samochodami terenowymi, dla chętnych przewidziano także
tradycyjne środki transportu: konie i wielbłądy. Trasa w Mongolii: ok. 2720 km.
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wyprawa samochodami terenowymi
noclegi w jurtach
dziewicze krajobrazy pustyni Gobi
stepy Mongolii
zwiedzanie Ułan Bator

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Mongolii.
2. DZIEŃ. UŁAN BATOR – P.N. HUSTAII – RASHANT
Przylot do UŁAN BATOR wcześnie rano. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem i z kierowcami.
Śniadanie. Przejazd do PARKU NARODOWEGO HUSTAII. Odpoczynek. Wyjazd na zwiedzanie
parku i obserwację dzikich stad koni Przewalskiego. Powrót do obozu, obiad. Po południu przejazd
na stepy RASHANT. Zakwaterowanie w jurtach, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. KLASZTOR UVGUN – REZERWAT PRZYRODY KHOGNO KHAN
Śniadanie. Wykwaterowanie. Całodzienny przejazd przez step, który w miarę upływu czasu powoli
zmienia się w pustynny krajobraz Gobi. Po drodze postój w klasztorze UVGUN zbudowanym w
Rezerwacie PRZYRODY KHOGNO KHAN. Obiad. Popołudniu przejazd do obozu Ongii Khiid,
zlokalizowanego nad brzegiem rzeki Ongii. Zakwaterowanie w jurtach, kolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. ONGII KHIID – BAYANZAG
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ruin ONGII KHIID – zespołu klasztornego, który został
zniszczony podczas rewolucji. W czasach świetności klasztor zamieszkiwało blisko 2 tys. mnichów.
Dziś znajduje się tu niewielka świątynia buddyjska. Zwiedzanie wystawy, która ukazuje dawną
potęgę i piękno klasztoru. Przejazd przez pustynię Gobi. Dojazd do BAYANZAG. Zakwaterowanie
i obiad w obozie. Po południu spacer do „Płonących Klifów”, gdzie znajduje się ogromne
cmentarzysko dinozaurów odkryte w 1921 r. przez amerykańskich paleontologów. Czas wolny na
poszukiwania szkieletów i kości ogromnych gadów, które były gatunkiem dominującym na Ziemi
przez blisko 160 mln lat. Zachód słońca w tym miejscu jest jednym z najpiękniejszych, jakie można
zobaczyć. Powrót do obozu, kolacja, nocleg w jurtach.
5. DZIEŃ. P.N. GURVAINSAIKAN – YOLIN AM – wydmy KHONGORYN
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PARKU NARODOWEGO GURVAINSAIKAN. W
obrębie parku znajduje się wąwóz, który jest celem wyprawy – YOLIN AM, czyli Wąwóz Sępów.
Nawet w środku lata w Yolin Am można zobaczyć ziemię skutą lodem i pokrytą śniegiem. Ściany
wąwozu wznoszą się tak stromo, że nie dopuszczają światła słonecznego. Obiad. Przejazd do wydm
KHONGORYN. Wydmy nazywane śpiewającymi piaskami są miejscem szczególnym. Wiejący
wiatr sprawia, że przybierają one różne kształty i wydaje się jakby śpiewały. Zakwaterowanie w
jurtach, kolacja, nocleg.
6. DZIEŃ. ONGII KHIID
Śniadanie. Wykwaterowanie. Poranna piesza wędrówka lub jazda na wielbłądzie po piaskach
wydm. Obiad. Przejazd samochodami do ONGII KHIID. Zakwaterowanie w jurtach, kolacja,
nocleg.
7. DZIEŃ. KHUJIRT – DOLINA ORKHON
Śniadanie. Wykwaterowanie. Podróż prowadzi w kierunku północno-zachodnim, suchy krajobraz
zmienia się na zielone bezkresne pastwiska. Postój w niewielkiej miejscowości KHUJIRT. Czas na
odpoczynek. Obiad. Po południu przejazd do DOLINY ORKHON, wpisanej na listę UNESCO.
Dolina rzeki Orkhon jest niezwykle istotnym miejscem w historii i kulturze Mongolii. Stąd
pochodził też Czyngis-chan – twórca imperium, które zasięgiem objęło znaczną część Europy i
Azji. Zakwaterowanie w jurtach niedaleko rzeki Orkhon. Kolacja, nocleg.
8. DZIEŃ. KLASZTOR TOVKHON – TSENKHER
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd dzikimi i zielonymi dolinami, wjazd na świętą górę.
Wędrówka lub jazda konna (za dodatkową opłatą na miejscu) w otoczeniu modrzewiowych
pastwisk do klasztoru TOVKHON (2200 m n.p.m.). Klasztor został zbudowany w XVII w., poza
głównym szlakiem turystycznym, dla Zanabazaar – mongolskiego duchowego przywódcy. Obiad.
Po południu wyjazd do TSENKHER. Zakwaterowanie w obozie. Czas wolny na relaks w spa lub
przejażdżkę konną (za dodatkową opłatą na miejscu). Kolacja, nocleg w jurtach.
9. DZIEŃ. TSETSERLEG – P.N. TERKHIIN TSAGAAN NUUR – WULKAN KHORGOO
UUL
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TSETSERLEG – miasta-ogrodu. Zwiedzanie klasztorumuzeum Buyandelgeruulekch. Przejazd do PARKU NARODOWEGO TERKHIIN TSAGAAN

NUUR, z przepięknymi wulkanicznymi krajobrazami, jeziorami i jęzorami zastygniętej lawy.
Obiad. Przyjazd do obozu znajdującego się niedaleko WULKANU KHORGOO UUL. Wędrówka
do krateru wulkanu (ok. 30 min.), skąd rozpościera się zachwycająca panorama na całą okolicę.
Zakwaterowanie w jurtach, kolacja, nocleg.
10. DZIEŃ. JEZIORO TERKHIIN – KARAKORUM
Śniadanie. Wykwaterowanie. Rano czas wolny na wypoczynek i spacery, samodzielne zwiedzanie
parku, jazdę konną dookoła jeziora TERKHIIN (za dodatkową opłatą na miejscu), wędkowanie.
Obiad. Popołudniu przejazd do KARAKORUM. Zakwaterowanie w obozie, kolacja, nocleg w
jurtach.
11. DZIEŃ. KARAKORUM – UŁAN BATOR
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie KARAKORUM, dawnej stolicy Mongolii, założonej
przez Ugedeja – syna Czyngis-chana. Zwiedzanie XVI-wiecznego klasztoru Erdene-Dzuu. W
okresie świetności kompleks świątynny składał się z blisko 100 zamieszkanych świątyń.
Najcenniejszym zabytkiem, który przetrwał do dziś jest stupa ze złoconą kopułą, przy której
odbywają się liczne ceremonie religijne. Kolacja w lokalnej restauracji. Powrót do Ułan Bator.
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
12. DZIEŃ. UŁAN BATOR
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem stolicy – UŁAN BATOR wraz z klasztorem Gandan i
Muzeum Choijin Lama. Popołudniu czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą na
miejscu): wieczór folklorystyczny. Powrót do hotelu, nocleg.
13. DZIEŃ.
Transfer na lotnisko i wylot do Polski.
ŚWIADCZENIA 11 noclegów: 2 noclegi w hotelu ***/**** w Ułan Bator, 9 noclegów w jurtach;
2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami, jurty 2-os. (możliwość 1 dostawki) •
wyżywienie: 11 śniadań, 9 obiadów w formie suchego prowiantu, 10 kolacji • przelot • przejazdy z
kierowcami samochodami terenowymi 4 x 4 • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW Itaka
Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu i lokalni przewodnicy: ok. 35 USD;
napiwki: ok. 5 USD/dzień.
2. Opłaty fakultatywne: jazda na koniu lub wielbłądzie: ok. 10 USD; wieczór folklorystyczny:
ok. 15 USD.
3. Każda jurta ma drewnianą podłogę, elektryczność i podstawowe wyposażenie, wspólne
sanitariaty.
4. Bagaż należy zapakować w miękką torbę podróżną lub plecak turystyczny.
5. Dane paszportowe należy podać w momencie zakładania rezerwacji.
6. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat, pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
7. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

