
 

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku im. Chopina i wylot z Warszawy do 

Ułan Bator z przesiadką w Moskwie. 

DZIEŃ 2 

Przylot rano do Ułan Bator, spotkanie z przewodnikiem 

i przejazd do hotelu. Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 

Ułan Bator. W programie: Plac Suhebatora  

z pomnikiem Chingis Khana i budynkiem parlamentu, 

wizyta w głównym klasztorze buddyjskim Gandan i jego 

monumentalną statua Buddy. Obiad (spróbujemy 

jedzenie mongolskie) Dalej zwiedzanie Muzeum 

Historycznego w którym mieści się wiele pamiątek z 

imperium Mongolskiego. Odwiedzimy też centrum 

handlowe Hunnumall z tamtejszym muzeum w którym 

zobaczymy bardzo rzadkie i niesamowite szczątki 

dinozaurów a dla chętnych możliwość kupienia 

wyrobów z kaszmiru czy pamiątek. Kolacja w 

mongolskim Barbeque, nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 3 

Po zapakowaniu przejazd do Parku Przyrodniczego 

Tereldż, po drodze zatrzymujemy się aby zobaczyć 

ogromny 30 metrowy żelazny monument Chingis 

Khana na Koniu, a z umieszczonego na jego głowie 

tarasu widokowego będziemy podziwiać tamtejszy 

krajobraz. Docieramy do Parku Tereldż znanego z 

pięknych formacji skalnych i Żółwiej Góry. 

Zakwaterowanie w obozie, śniadanie. Dalsze  

 

zwiedzanie parku, zobaczymy mieszczący się w górach  

klasztor buddyjski Aryabal. Następnie udajemy się do 

naszego obozowiska, obiad. Dla chętnych przejażdżka 

na koniach. Czas wolny, kolacja, nocleg w jurtach. 

DZIEŃ 4 

Rano po śniadaniu w bazie  wyruszamy na naszą 

wyprawę w stronę pustyni Gobi, drugiej co do wieku 

pustyni na świecie. Czeka nas wycieczka do Baga 

Gazriin Chuluu, to malownicze miejsce jest jednym  

z najbardziej atrakcyjnych obszarów pustyni Gobi, 

znajdują się tam również ruiny małego klasztoru 

buddyjskiego a cały teren obfituje w różnorodne 

gatunki dzikich  zwierząt  i ptaków. Zatrzymujemy się  

w bazie turystycznej. Obiad. Oprócz niezwykłych 

formacji skalnych zobaczymy tam także pozostałości 

pierwszego otwartego teatru Mongolskiego oraz 

źródełko które pomaga leczyć schorzenia oczu. 

Pozostaje nam wiele czasu na zwiedzanie i spacery. 

Kolacja. Nocleg  

w jurtach. 

DZIEŃ 5 

Śniadanie i ponownie ruszamy w dalszą drogę 

zwiedzania przestrzeni wzbudzających podziw jak  

i grozę pustyni Gobi. Wczesnym popołudniem 

docieramy do Tsagan Suvarga, to niesamowite 

formacje klifów w białych i różowych kolorach 

sięgających nawet do 30 m wysokości, mamy wspaniałą 



okazję do robienia zdjęć w tych przedziwnych 

miejscach. Skałom tym wiatr i woda nadały przedziwne 

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. Odpoczynek i nocleg w jurtach w obozowisku. 

DZIEŃ 6 

Rano po śniadaniu  ruszamy dalej, jedziemy do Parku 

Narodowego Gurvan Saikhan, czyli trzy piękna Gobi. 

Przy wjeździe do Parku Narodowego zwiedzamy 

znajdujące się tam muzeum, odkrytych przez 

archeologów jaj dinozaurów, kości, szkieletów 

dinozaurów. Następnie zostawiamy samochody  

i idziemy dalej pieszo nad tak zwany  Wąwóz Sępów. 

Dno wąwozu pokryte jest przez cały rok śniegiem  

i skute lodem. Wracamy do bazy turystycznej, wspólna 

kolacja i nocleg.. 

DZIEŃ 7 

Udajemy się w stronę tak zwanych (śpiewających 

wydm) czyli Khongoriin Els. Miejsce to należy do 

jednych najbardziej spektakularnych wydm w Mongolii 

i na świecie, dochodzących do 200 m wys, 12 km szer,  

i około 100 km dł. W powietrzu zauważymy 

charakterystyczny świst wydający przesuwający się 

przez wiatr piasek. Będziemy mieli okazje obserwować 

niesamowite widoki na pustynię, szczególnie wspaniałe 

przy zachodzie słońca. W porze dnia odwiedzimy 

rodzinę hodującą wielbłądy i mieszkającą w tych 

surowych warunkach, dla chętnych przejażdżka na 

wielbłądach, także możliwe będzie spróbować mleko 

wielbłąda. Odpoczynek i nocleg w jurtach. 

DZIEŃ 8 

Rano 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 

najważniejsze i po raz pierwszy odkrycia skamieniałości 

dinozaurów  przez amerykańskiego paleontologa Roya 

Chapmana w 1920 r. Obserwujemy szczególnie 

wspaniały krajobraz piaszczystych wzgórz  

w pomarańczowo i czerwonym kolorze. Można 

powiedzieć że zobaczymy tam jeden z najpiękniejszych 

zachodów słońca na ziemi. Kolacja i nocleg w jurtach. 

DZIEŃ 9 

Po nowych a zarazem niesamowitych doświadczeniach 

wyruszamy i wyjeżdżamy powoli z obszaru pustyni 

Gobi, stopniowo znikają nam z oczu  piaski pustyni  

a pokazują nam się rozległe trawiaste obszary, 

jedziemy przez wąwóz przy górach Delger Khangai nad 

rzeką Ongi, Niedaleko Rzeki znajdują się 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 1937r a 

w tej chwili odnawiane powoli przez kilku mnichów. 

Zwiedzamy klasztory. Odpoczynek, nocleg  

w obozowisku. 

 
 

DZIEŃ 10 

Rano śniadanie a następnie przejazd  do dawnej stolicy 

Mongolii Karakorum o dzisiejszej nazwie Kharahorin 

po drodze obserwujemy przestrzenie usiane stadami 

kóz, owiec, krów, jaków, koni, wielbłądów a w górze 

jastrzębi, orłów, sokołów i innych ptaków. Położona 

nad rzeką Orchon dawna stolica imperium została 

założona w 1220 roku przez Chingis Khana, zwiedzanie 

ruin zamku, możliwość robienia zdjęć w narodowych 

strojach Mongolskich, zdjęcia z orłem, wielbłądem, 

zakupy małych suwenirów, pamiątek. Zwiedzamy 

muzeum Karakorum a następnie klasztor Erdene Zuu 

otoczonego 108 białymi słupami pierwszej świątyni 

buddyjskiej z mnichami działającej do dzisiaj. Kolacja. 

Nocleg w jurtach w obozowisku. 

DZIEŃ 11 

Śniadanie,  wykwaterowanie i jedziemy w stronę 

jeziora Ugii Nuur. Po drodze zajeżdżamy aby złożyć 



wizytę w muzeum ludów tureckich żyjących na tych 

ziemiach długo przed Chingis Khanem w 5-6 wiekach 

naszej ery. Zwiedzamy i ruszamy w dalszą drogę, po 

przybyciu zakwaterowanie w obozowisku nad 

brzegiem jeziora. Obiad, następnie przejażdżka konno 

nad brzegiem jeziora. Kolacja i nocleg w jurtach. 

DZIEŃ 12 

Śniadanie,  wykwaterowanie i jedziemy w stronę 

jeziora Ugii Nuur. Po drodze zajeżdżamy aby złożyć 

wizytę w muzeum ludów tureckich żyjących na tych 

ziemiach długo przed Chingis Khanem w 5-6 wiekach 

naszej ery. Zwiedzamy i ruszamy w dalszą drogę, po 

przybyciu zakwaterowanie w obozowisku nad 

brzegiem jeziora. Obiad, następnie przejażdżka konno 

nad brzegiem jeziora. Kolacja i nocleg w jurtach. 

DZIEŃ 13 

Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Warszawy 

przez Moskwę. 

 

CENA: 6 470 PLN + 1 290 EUR 

I rata: 800 PLN 

II rata: 6 470 PLN x 700 EUR kurs sprzedaży Pekao SA na 

35 dni terminem wyjazdu (minus I rata) 

III rata: 590 EUR uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę 

TERMINY: 

05.06 - 17.06.2022 

02.07 - 14.07.2022 

  04.08 - 16.08.2022* 

25.08 - 06.09.2022 

*wysoki sezon - dopłata 970 PLN + 150 EUR 

 

CENA ZAWIERA 

- przelot na trasie Warszawa - Ułan Bator - Warszawa 

- noclegi w hotelach 3 i 4*  w Ułan-Bator  i bazach 

turystycznych (w jurtach) . 

- wyżywienie: śniadania, obiady/pikniki i kolacje na 

całej trasie 

- wszystkie przejazdy i  transfery samochodami 

terenowymi z klimatyzacją i z doświadczonymi 

kierowcami 

- opiekę pilota polskojęzycznego pilota-przewodnika 

na terenie całej trasy w Mongolii 

- bilety wstępu 

- przejażdżki na wielbłądach, koniach i łodziach 

- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR 

CENA NIE ZAWIERA 

- zwyczajowe napiwki ok. 50 USD 

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 65 EUR 

- wiza: 60 EUR x kurs sprzedaży Pekao SA na 35 dni 

przed terminem wyjazdu  


