MONGOLIA
01 – 12. JULI 2020
Mongolia ligger i Asias indre, så
langt fra havet man kan komme
på jordkloden. For 7-8 hundre år
siden var dette verdens største
rike og strakte seg helt til Europa.
Under Djengis Khans storhetstid
erobret denne stolte nasjonen
store deler av verden fra hesteryggen. Dagens mongoler er
mindre herskelystne, men like
stolte av sin kultur og historie. Vi
får et innblikk i dette spennende
landet der den eldgamle nomadekulturen fremdeles er sterkt
representert i dagliglivet.

Bli med på en reise tilbake i tid – hvor tiden har stått stille og livet fortsatt
er enkelt, ukomplisert og vakkert. Denne reisen er absolutt for alle som er
ute etter naturopplevelser. Mongoler er opprinnelig nomader og krigere men
maken til fredelig og vennlig folk finner du neppe i verden. Grip muligheten
til å leve en dag som en nomade sammen med vår vertsfamilie. Vi skal delta
i «Naadam festivalen» som er den største begivenhet i enhver nomades
år. Opplev en festival og urgamle tradisjoner fra Djengis Khans tid;
ørne-dressur. bryte-kamp, bueskyting og hesteveddeløp. Etter
Naadam festivalen i Karakorum skal vi oppleve mer kulturelt i Ulan Bator.

DAG 1 ONSDAG 01. JULI

Oslo – Ulan Bator

Mat på fly

PRIS Kr 35 995

Vi flyr til Ulan Bator via Moskva

Per person i dobbelt rom

DAG 2 TORSDAG 02. JULI

Enkeltromstillegg: Kr 3900

Ank: 06.10 I Ulan Bator møter vår guide oss. Fra flyplassen skal vi til Gandan kloster, som
er det mest aktive buddhistiske stedet i landet. Etter Lunsj sjekker vi inn på vårt hotell.
Resten av dagen er fri. Overnatting på Grand Hill Hotel.

INKLUDERT :
* Fly fra Oslo til Ulan Bator
* Innlands fly
* Alle måltider nevnt F/L/M
* ubegrenset vann under
hele turen
* Alle utflukter og severdheter som beskrevet
* Hest og kamelridning
* Inngang og skatt på
nasjonalparker og
Naadam festivalen
* Transfers fra og til
flyplass i Ulan Bator
* Reiseleder fra Travel and
Learn (v 10 pax) og lokal
engelsktalende guide.

IKKE INKLUDERT
* Flyskatt kr 2964* (15.10.18)
* Personlige utlegg * Tips
* Reise- og avbestillingsForsikring
* Visum må søkes og vi bistår
med søknaden.

Ulan Bator

DAG 3 FRE 03. JULI Ulan Bator – Gobi Ørkenen

L

F, L, M

I da skal vi ta tidlig fly til Dalanzadgad og derfra kjøre i en 4WD bil til Gobi ørkenen. Khongor
sanddyner er kjent som «Singing Sands». Når vinden blåser over sanddynene lager den
lyder. Disse sanddynene har størst opphopning av sand i Gobi Gurvan Saikhan National
Park, som dekker 965 km². De stiger brått fra sletten og når en høyde på 800m og over 612km bred og 150 km lang. Overnatting på Juulchin Gobi 2. Avstand: 180km ca. 4-5t

DAG 4 LØR 04. JULI

Gobiørkenen og nomadeliv

F, L, M

Våkne opp til ørkenliv etter å ha tilbrakt vår første natt i en tradisjonell jurt «ger». Etter en
sen frokost skal vi utforske ørkenen. Vi har 1 times kamel ridning ved Sanddynene og
deretter besøker vi en Nomadisk familie. Vi skal kanskje hjelpe til med å melke kameler,
lære hvordan det lages kamel-ost og lære om deres livsstil. Vi skal klatre sanddynen rett
før solnedgangen og se skumringen forandre landskapet. Overnatting Juulchin Gobi 2.

DAG 5 SØN 05. JULI

Bayanzag- Flammende klipper

F, L, M

Bayanzag, kjent som «Flaming Cliffs» forvandles i skumringen til glødende rødnyanser.
Området er viktig både arkeologisk og paleontologisk. Stedet er bunnen av en utdødd ur
sjø, 60-70 millioner år gammel, der mange av de Paleontologiske funn ble gjort. Området
er mest kjent for den første oppdagelsen av dinosauregg og funn av komplette dinosaurskjelett. Ved skumringen tar vi en ridetur på kamel langs Flaming Cliffs for å få en
uforglemmelig opplevelse. Avstand: 150km ca. 4-5 t Overnatting på Gobi Oasis 2.

DAG 6 MAN 06. JULI

Ongi klosteret

F, L, M

Fra ørkenen kjører vi til frodige landskap. Ongiklosteret - det finnes bare ruiner av separate
klostre på bredden av elven Ongiin. I dette klosteret var i stortid 1000 lamaer og mange
Templer på sørsiden av fjellene. Under kommunistisk regime ble alle templene ødelagt og
mange munker henrettet. I dag studerer kanskje et par unge lamaer. Ca. 250km 5-6t kjøring

DAG 7 TIR 07. JULI

Orkhondalen – Opplev nomadeliv

F, L, M

Vi kjører til Kharakhourim gjennom Orkhondalen. De fødes, lever og dør med deres hester!
Med sine hester erobret Djengis Khan det største kongerike på jord, gjennom historien.
Husk å IKKE kalle en Mongolsk hest for «ponni», dette er meget fornærmende! I dag få
dere førstehånds erfaring av livet som en Nomade. Vi kjører ca. 180km 4-5t

DAG 8 ONS 08. JULI Kharakhorum - Gamle hovedstaden

MONGOLIA.

Å reise i Mongolia er som å
skru klokken tilbake til forrige
århundre. Mongolia har riktignok gjenreist seg fra kommunismens fall og er i dag et av
Asias få demokratier, men
over halvparten av befolkningen lever fortsatt en nomadisk livsstil som de har gjort
i tusenvis av år. Mongolias
virkelige sjarm er utenfor
hovedstaden. Det er der du
vil oppleve Mongolias gjestfrihet og vidåpne landskap
med blå himmel, fjell, ørken
og stepper. Mongolia er på
størrelse med Vest-Europa,
men har under tre millioner
innbyggere. Du kan reise der
i timevis uten å møte et
eneste menneske. Mongolia
er verdens 19. største stat
målt i areal. Med en befolkning på like over 3 milj har
Mongolia dessuten den
laveste befolkningstettheten
i verden. Området som i dag
utgjør Mongolia, har i løpet av
historien blitt styrt av flere
nomadiske imperier. Landområdet var også sentrum
for Mongolriket, som ble
etablert av Djengis Khan i
1206. Mongolriket er det
største sammenhengende
imperiet i verdenshistorien.

Ingen vaksinasjoner er påkrevd men kontakt din lege
for råd og veiledning. Valutaen
kalles Tögroög (MNT) Når
ferien skal plan-legges er
naturligvis vær-forholdene
viktige og juli er en av de
beste tidene å reise med
temperatur fra +11 til +22
grader.
15.10.18 sgs

F, L, M

Vi kjører tidlig til Kharkhorum ca.80km 1-2t. Erdene Zuu kloster, er trolig det eldste overlevende buddhistiske kloster i Mongolia og en del av verdensarven i Orkhon dalen. Klosteret
ble bygget i 1585 av Abtai Sain Khan, ved den andre innføring av tibetansk buddhisme i
Mongolia. I nærheten ligger ruinene til den gamle byen Karakoram, som for en kort tid
fungerte som hovedstad i det mongolske riket. Overnatting Kublai Khan Ger camp med
nydelig utsikt over hele Karakoram eller lignende.

DAG 9 TOR 09. JULI Gamle hovedstaden og Naadam Festival

F, L, M

Vi skal oppleve åpningsseremonien til Naadam festivalen i Kharkouram. Dette gir oss større
sjanser til å komme nære folket, kultur og utøverne. Dette gir deg en helt annen opplevelse
av Festivalen. Etter som muligheten tillater skal vi besøke Erdene Zuu kloster, er trolig det
eldste overlevende buddhistiske kloster i Mongolia og en del av verdensarven i Orkhon dalen.
Klosteret ble bygget i 1585 av Abtai Sain Khan, ved den andre innføring av tibetansk
buddhisme i Mongolia. I nærheten ligger ruinene til den gamle byen Karakorim, som for en
kort tid fungerte som hovedstad i det mongolske riket. Overnatting Kublai Khan Ger

DAG 10 FRE 10. JUL

Karakoram – Mongol Nomaden

F, L, M

Vi kjører til Mongol Nomadic en meget fin Gher Camp som alle som har vært før dere
syntes var meget god. Stedet ligger idyllisk omringet av fjell. Her har dere mulighet til å ri
Yak eller hest. Kjøreavstand: ca. 300 km ca. 5-6 timer. Men vi kjører stort sett på
asfalterte veier.

DAG 11 LØR 11. JULI

feire 17. mai Mongolsk vis

F, L, M

Vi kjører tidlig på morgenen til UB. I dag skal vi besøke gjenværende severdigheter i UB
og bruke dagen for den store fargerike folkefest – Deeltei Mongol. Dette er 17. mai i
mongolske vis. For de som elsker å fotografere er det uendelige motiver at jeg tok ca. 1000
bilder bare denne dagen. På kvelden skal vi oppleve en fascinerende Mongolsk Show.
Avskjedsmiddag. Overnatting på Grand Hill Hotel.

DAG 12 SØN 12. JULI

Hjemreise

F, Mat på flyet

08:10–08:50 Ulaanbaatar (ULN) – Moscow (SVO)
10:30 –12:10 Moscow (SVO) – Oslo Gardermoen (OSL)

PÅMELDING SENEST 14. FEBRUAR 2019
post@travelandlearn.no eller telefon (+47) 47 89 60 60
Avbestillingsregler: Avbestilles turen fra 150-121 dager før avreisedato, kreves et gebyr
på kr 3 500,-. Avbestilles turen fra 120-91 dager før, kreves et gebyr tilsvarende innbetalt
depositum. 90-61 dager før, vil det kreves 50 % av turprisen. 60-avreisedato eller ved
manglende fremmøte på avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn.
Det samme gjelder dersom en mangler de nødvendige reisedokumenter.

