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MONGOLIA – NAJPIĘKNIEJSZE WIDOKI
PROGRAM NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Zbiórka na Lotnisku im. Chopina w Warszawie.
Wylot do Ułan-Bator.
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 3 Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego
Hustai, w którym prowadzona jest reintrodukcja
słynnych koni Przewalskiego. Zakwaterowanie w
turystycznych jurtach, obiad. Prezentacja mongolskiej
kultury koczowniczej. Wieczorem fotograficzne
polowanie na dzikie konie. Kolacja i nocleg.
Dzień 4 Po śniadaniu przejedziemy przez otwarte
przestrzenie,
usiane
pojedynczymi
jurtami
koczowników do Charchorin. Po drodze zatrzymamy
się na wydmach Mongol Els, by pospacerować po
ciepłym piasku albo przejechać się na wielbłądzie.
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Popołudniu zwiedzanie buddyjskiego klasztoru Erdeni
Dzu, powstałego w XVI w. na gruzach Karakorum –
dawnej stolicy imperium Czyngis-chana. Zakwaterowanie w turystycznych jurtach w dolinie rzeki Orchon.
Dzień 5 Przy dźwiękach oryginalnej mongolskiej
muzyki w dalszym ciągu przemierzamy malownicze
stepy, obserwując pasące się stada owiec, kóz, krów i
koni. Po drodze zatrzymujemy się w najpiękniejszych i
najciekawszych miejscach, m.in. przy kamiennej tablicy
z inskrypcjami z czasów, gdy Wielkim Stepem rządziły
ludy tureckie (VI-VIII w n.e.). Docieramy nad jezioro
Ugii położone na wysokości 1387 m n.p.m. Po obiedzie
możliwość przejażdżki łodziami oraz wycieczki konnej
wzdłuż brzegów jeziora. Wieczorem typowo
mongolska kolacja i nocleg w jurtach.
Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd w kierunku do Ułan Bator.
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 7 Wylot z Ułan Bator i przelot do Warszawy.
Zakończenie imprezy na Lotnisku im. Chopina w
Warszawie.

kontakt@szerokietory.pl

+48 600 851 994

