MONGOLIA
Śladami Chingis Khana
17 dni
1 dzień
07:50

(samolot)

WARSZAWA
Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie – strefa E, hala
odlotów przy windzie.
09:50 – 12:50
Przelot samolotem rejsowym do Moskwy (SU).
18:35 – 05:40 (+1)
Przelot samolotem rejsowym do Mongolii (SU).
2 dzień
UŁAN BATOR
(obiad/kolacja)
Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na
odpoczynek. Zwiedzanie stolicy, w programie: Plac Suchebatora z pomnikiem Chingis
Khana i budynkiem Parlamentu, wizyta w klasztorze buddyjskim Gandan gdzie znajduje się
monumentalna statua Buddy. Dalej zwiedzanie muzeum historycznego, w którym mieszczą
się niesamowite szkielety olbrzymich dinozaurów. Kolacja powitalna połączona z
wieczorkiem folklorystycznym. Nocleg w hotelu.
3 dzień
UŁAN BATOR
TSAGAN SUVARGA
(śniadanie/obiad/kolacja)
Śniadanie. Wyruszamy w dalszą drogę na zwiedzanie przestrzeni pustynnych,
wzbudzających podziw, jak i grozę. Wczesnym popołudniem docieramy do TSAGAN
SUVARGA, niesamowitych formacji klifów w białych i różowych kolorach, sięgających nawet
do 30 m wysokości. Wspaniała okazja do robienia zdjęć skałom, którym wiatr i woda nadały
przedziwne, niespotykane kształty. Dojeżdżamy do miejsca odkrycia, datowanych na okres
brązu, petroglifów przedstawiających ludzi polujących na dzikie zwierzęta. Jest to jedno z
najcenniejszych miejsc archeologicznych tego typu na świecie. Wizyta w jaskini Khevtee
Bosoo Cave. Nocleg w jurtach w turystycznym obozowisku. [ok. 470 km]
4 dzień
GURVAN SAIKHAN
(śniadanie/obiad/kolacja)
Rano, po śniadaniu u rodziny Mongolskiej, jedziemy do Parku Narodowego GURVAN
SAIKHAN – „Trzy Oblicza Gobi”. Przy wjeździe do Parku zwiedzamy muzeum, odkrytych
przez archeologów, jaj dinozaurów, kości, całych szkieletów dinozaurów i różnorodnych
wypchanych zwierząt, zamieszkujących te tereny. Poza tym w Parku będziemy podziwiać
bardzo bogaty zestaw rzadko spotykanych lub tylko tam rosnących roślin. Spacer nad
WĄWÓZ SĘPÓW. W towarzystwie krążących nad wąwozem sępów, jastrzębi i orłów
docieramy na dno wąwozu skute lodem i przez cały rok pokryte śniegiem. Nocleg w jurtach.
[ok. 195 km]
5 dzień
KHONGORIN ELS
(śniadanie/obiad/kolacja)
Śniadanie w bazie, a potem w drogę - udajemy się w stronę tak zwanych śpiewających
wydm czyli KHONGORIIN ELS. To wydmy piaskowe leżące na północ od gór
Baruunsaikhan, miejsce należące do jednych z najbardziej spektakularnych wydm w
Mongolii i na świecie, dochodzących do 200 m wys, 12 km szer. i około 100 km dł. W
powietrzu usłyszymy świst wydawany przez piasek przesuwany przez wiatr. Będziemy mieli
także możliwość wspiąć się na szczyty wydm, a także obserwować niesamowite widoki na
pustynię, szczególnie wspaniałe przy zachodzie słońca. Nocleg w jurtach. [ok. 150 km]

6 dzień
BAYANZAG
(śniadanie/obiad/kolacja)
Rano Mongolskie śniadanie i dalej ruszamy w naszą niesamowitą podróż ku płonącym
klifom BAYANZAG. Przejazd w miejsce, gdzie amerykańscy paleontolodzy odnaleźli kości i
jaja dinozaurów, które żyły na ziemi 160 milionów lat temu. Zostały tam dokonane po raz
pierwszy najważniejsze odkrycia skamieniałości dinozaurów przez amerykańskiego
paleontologa Roya Chapmana w 1920 r. Obserwujemy szczególnie wspaniały krajobraz
piaszczystych wzgórz w kolorze pomarańczowo-czerwonym. Całodniowy treking na
wielbłądach. Nocleg w jurtach. [ok. 100 km]
7 dzień
ONGIN KHID
(śniadanie/obiad/kolacja)
Po śniadaniu powoli wyjeżdżamy z obszaru pustyni Gobi w stronę oazy znajdującej się
pośrodku stepu ELSEN TASARHAI. Stopniowo znikają nam z oczu piaski pustyni, a
pokazują się rozległe trawiaste obszary, pierwszy wąwóz przy górach Delger Khangai, nad
rzeką Ongi. Niedaleko rzeki znajdują sie ruiny dwóch klasztorów buddyjskich o wspólnej
nazwie ONGIN KHID, w czasach przedkomunistycznych były one największymi klasztorami
w Mongolii, a zamieszkiwało je ponad tysiąc mnichów. Zniszczone zostały w 1937 r., a
obecnie odnawiane są powoli przez kilku mnichów. Nocleg w jurtach w obozowisku.
8 dzień
KARAKORUM
(śniadanie/obiad/kolacja)
Rano śniadanie wśród niesamowitych krajobrazów. Wizyta u rodziny koczowników. Wyjazd
do dawnej stolicy Mongolia KARAKORUM. Po drodze obserwujemy stepowe przestrzenie z
pasącymi się niezliczonymi stadami kóz, owiec, krów, jaków, koni i wielbłądów, a w górze
szybujące jastrzębie, orły, sokoły... Położona nad rzeką Orchon dawna stolica imperium
została założona w 1220 roku przez Chingis Khana. Zwiedzanie ruin pałacu chana,
możliwość zrobienia sobie zdjęć w narodowych strojach Mongolskich, a także z orłem lub
wielbłądem, zakupy drobnych pamiątek. Zwiedzanie klasztoru Erdene Zuu, pierwszej
świątyni buddyjskiej z mnichami, działającej do dzisiaj. Nocleg w jurtach. [ok. 50 km]
9 dzień
TUVKHUN / WODOSPAD ORKHON
(śniadanie/obiad/kolacja)
Po śniadaniu przejazd do KLASZTORU TUVKHUN – zlokalizowanego na szczycie
malowniczego i porośniętego lasem zbocza góry Shiveet na wysokości ok. 2000 m. n.p.m..
Spacer do klasztoru. , następnie przejazd do WODOSPADU ORKHON – największego w
Mongolii! Po kolacji przejażdżka konno pod mniejszy oraz większy wodospad. Nocleg w
jurtach. [ok. 65 km]
10 dzień
TSENKHER
(śniadanie/obiad/kolacja)
Przejazd w pobliże Gorących Źródeł TSENKHER. Spacer w pobliże malowniczej góry
Shiveet i po Doline Tsenkher – będącej domem dla jaków. Wieczorem relaks i kąpiele w
gorących źródłach. Nocleg w jurtach. [ok. 100 km]
11 dzień
PARK NARODOWY CHORGO
(śniadanie/obiad/kolacja)
Śniadanie, wyjeżdżamy do PARKU NARODOWEGO CHORGO - to powulkaniczne
krajobrazy, które zostały nienaruszone do dziś, pieszo zdobędziemy szczyt wulkanu Chorgo,
a następnie zejdziemy nad jezioro Terchijn Tsagaan, gdzie możliwa jest kąpiel w
krystalicznie czystej wodzie. Nocleg w jurtach. [ok. 210 km]
12 dzień
SHINE IDER SUB
(śniadanie/obiad/kolacja)
Po śniadaniu przejazd do prowincji SHINE IDER SUB. Po drodze zobaczymy malowniczą
przełęcz Orookh. Nocleg w jurtach. [ok. 170 km]
13 dzień
UUSHIG DEER STONES
HULVSGUL
(śniadanie/obiad/kolacja)
Po śniadaniu przejazd do UUSHIG DEER STONES – spacer i eksploracja okolicy. Ruszamy
w dalszą drogę do PARKU NARODOWEGO HULVSGUL nad jezioro Huvsgul, położone
pośród porośniętych lasami wzgórz. Spotkamy po drodze płaskorzeźby z 6-7 wieku p.n.e.
Spacer brzegami jeziora mającego najprawdopodobniej najczystsze wody na świecie. Cała
prowincja szczyci się rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Nocleg w jurtach. [ok. 230 km]
14 dzień
HULVSGUL
(śniadanie/obiad/kolacja)
Rano śniadanie, odpoczynek nad jeziorem. Po obiedzie udajemy się konno w porośnięte
tajgą góry, odnajdujemy krainę Catanów, plemienia żyjącego w surowych warunkach i
słynącego z hodowli reniferów, a także z wyznawania szamanizmu. W osadzie

zapoznawanie się, wspólne zdjęcia z mieszkańcami, także z reniferami. Odkrywanie
obyczajów i sposobu trudnego życia. Powrót do bazy nad jeziorem, nocleg w jurtach.
15 dzień
URAN
(śniadanie/obiad/kolacja)
Rano śniadanie. Przejazd malowniczą trasą obok góry IKH-UU, w pobliże wygasłego
wulkanu URAN. Spacer na wierzchołek wulkanu. Nocleg w jurtach. [ok. 410 km]
16 dzień
UŁAN BATOR
(śniadanie/obiad/kolacja)
Przejazd do Ułan Bator, czas wolny, nocleg w hotelu.
17 dzień
WARSZAWA
(śniadanie)
Po śniadaniu transfer na lotnisko.
07:30 – 09:10
Przelot samolotem rejsowym do Moskwy (SU).
18:05 – 19:15
Przelot samolotem rejsowym do Warszawy (SU).

UWAGI!!!
Przeloty do/z Mongolii odbywają się bez pilota (opiekuna grupy).
Wymagany paszport ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z Mongolii, a w nim przynajmniej dwie puste strony
przeznaczone na wizę. Do wizy należy dostarczyć do biura 30 dni przed terminem wylotu paszport, 2 aktualne fotografie
paszportowe 3 x 4 cm, prawidłowo wypełniony wniosek wizowy w 2 egzemplarzach. Wiza płatna dodatkowo 320 PLN
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec
zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Zakwaterowanie zróżnicowane: dwa noclegi w 4* hotelu (pokoje z łazienkami), pozostałe noclegi w turystycznych
obozowiskach, w jurtach 2-osobowych (ze wspólnym węzłem sanitarnym). Wielkość grup – min. 4 osobowe. Wyżywienie:
śniadania + obiady + kolacje (napoje do posiłków w cenie). Transport w trakcie wycieczki samochodami z napędem na
cztery koła. Po przylocie na początku wycieczki należy przekazać przedstawicielowi kontrahenta kwotę
stanowiącą dewizową część ceny imprezy. Przewodnikowi należy przekazać kwotę 30

500 USD,

USD na zwyczajowe napiwki.

W przypadku min. 4 osób chętnych istnieje możliwość zrealizowania wyjazdu w dowolnym terminie!

TERMIN IMPREZY:

07.08 – 23.08.2022

CENA:

10 090 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 1700 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+USD):
przelot samolotem rejsowym z/do Polski,
transport samochodami z napędem na 4 koła w trakcie trwania wycieczki,
zakwaterowanie w hotelu 4* w Ułan Bator (pokoje z łazienkami / 2 noclegi),
zakwaterowanie w jurtach turystycznych (jurty 2-osobowe / wspólny węzeł sanitarny)
opiekę polskojęzycznego przewodnika/opiekuna podczas pobytu w Mongolii,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania, obiady i kolacje),
napoje do posiłków,
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż
podróżny do 200 EUR).











CENA NIE ZAWIERA:
 opłaty za wizę do Mongolii wraz z pośrednictwem (320 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
 zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków (30 USD/os),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),
 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (147 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (307 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

