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MONGOLIA – PRZEZ STEPY I PUSTYNIE
PROGRAM NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Zbiórka na Lotnisku im. Chopina w
Warszawie. Wylot do Ułan-Bator.

będziemy podziwiali krajobrazy malowniczej doliny
rzeki Orchon. Zakwaterowanie w turystycznych
jurtach w dolinie Orchonu, kolacja.

Dzień 2 Przylot do stolicy Mongolii, transfer do
hotelu. Po śniadaniu zwiedzanie liczącego milion
mieszkańców Ułan Bator – miasta stołecznych
bulwarów, blokowisk i kontrastujących z nimi osiedli
jurt. Wizyta w buddyjskim klasztorze-uczelni
Gandan, zwiedzanie centralnego Placu Suche Batora
z monumentalnym gmachem parlamentu i
pomnikiem Czyngis-Chana oraz spacer w czasie po
salach mongolskiego muzeum historycznego. Na
zakończenie dnia wycieczka na wzgórze Dzaisan,
skąd roztacza się panorama gwarnej mongolskiej
stolicy. Obiadokolacja i nocleg w Ułan Bator.

Dzień 4 Przy dźwiękach oryginalnej mongolskiej
muzyki dalej przemierzamy harmonijne stepowe
przestrzenie,
usiane
pojedynczymi
jutrami
tradycyjnych koczowników, stadami kóz, owiec,
krów, koni, jaków i wielbłądów. Obserwujemy
skrzydlatych mieszkańców Mongolii – orły,
jastrzębie, sokoły i liczne gatunki drobnego ptactwa.
Przejazd do ruin jednego z największych
mongolskich klasztorów - Ongi z XVIII w.,
zniszczonego w latach 30. przez komunistów.
Typowo mongolska kolacja i nocleg w jurtach.

Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd z zatłoczonego miasta.
Przez otwarte przestrzenie rozległych stepów
jedziemy do Charchorin. Zobaczymy tam ślady po
słynnym mieście Karakorum - dawnej stolicy
mongolskiego imperium - oraz odwiedzimy
powstały na jej podwalinach buddyjski klasztor
Erdeni Dzu. Ze szczytów okolicznych wzgórz

Dzień 5 Kolejny dzień jazdy przez bezkresne
mongolskie pustkowia. Krajobraz stepowy ustępuje
miejsca
pustynnemu,
przemierzamy
tereny
rozległej, górzystej, surowej Pustyni Gobi. Kierujemy
się do Bajandzag, czyli słynnych piaskowcowych
Płonących Klifów, znanych jako jedna z największych
na świecie „kopalni dinozaurów”. Po południu piesza

Biuro Podróży Szerokie Tory

www.szerokietory.pl

kontakt@szerokietory.pl

+48 600 851 994

wycieczka wśród wspaniałych formacji skał
kryjących szczątki tych gadów oraz przez „pustynny
las” – zarośla karłowatych drzew saksaułowych
wyrastających wprost z piasku. Przejażdżka na
grzbiecie wielbłąda. Nocleg w tradycyjnych
mongolskich warunkach.
Dzień 6 Przez gobijskie pustkowia, wyjeżdżonymi w
żwirze „drogami” jedziemy do podnóży gór Ałtaj.
Następnie pieszo zagłębimy się w kanion Jolyn Am,
czyli Wąwóz Sępów. W jego najwęższym miejscu lód
zalega niemal cały rok! Wśród kamieni na dnie
wąwozu postaramy się dojrzeć ruchliwe susełki i
szczekuszki gobijskie, wśród niebosiężnych skał
dzikie owce argali, a na nieboskłonie orły przednie i
sępy. Pozostałe zwierzęta zamieszkujące Gobi
zobaczymy na ekspozycji muzeum przyrodniczego.
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Pod koniec dnia przejazd do obozu jurt, kolacja i
nocleg.
Dzień 7 Przejazd na lotnisko w Dalandzadgad (jedno
z większych miast na Gobi), a następnie przelot
ponad najdalej wysuniętą na północ pustynią świata
do Ułan Bator. Przeciskając się chaotyczną rzeką
pojazdów, dotrzemy do hotelu. Po południu czas
wolny na spacery reprezentacyjną aleją Pokoju i
wydawanie ostatnich tugrików w sklepach z
wyrobami z kaszmiru. Wieczorem wyjście na występ
tradycyjnego zespołu pieśni i tańca, kolacja
pożegnalna i nocleg.
Dzień 8 Wylot z Ułan Bator i przelot do Warszawy.
Zakończenie imprezy na Lotnisku im. Chopina e w
Warszawie.
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