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MONGOLIA
Połączeni z naturą
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Wyrusz w życiową podróż
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Butikowe Biuro 
Podróży Alternatywnych

„Miejsca nabierają znaczenia 
poprzez doświadczenie i przemia-
nę, jaką za sobą niosą. Wierzę, że 
podróż sama w sobie jest zmianą, 
kiedy tylko zostawi się swoje wy-
obrażenie o niej”
 
Renata Sabela, 
założycielka Soul Travel

etyczne wyprawy
autentyczne ceremonie i rytuały
niecodzienne aktywności w naturze
butikowe hotele i ekologiczne kempingi
lokalna kuchnia
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Mongolia
Połączeni z naturą

Związek z naturą to nierozerwal-
ny element tożsamości Mongołów. 

Pomiędzy Ojcem Niebem a Matką Zie-
mią, znajduje się Człowiek oraz cała 
plejada bytów materialnych i niemate-
rialnych. To lokalne bóstwa, duchy kra-
jobrazu, miejsca mocy i energii. 

Podczas wyprawy do Mongolii do-
świadczymy natury wszystkimi zmysła-
mi i przekonamy się, jak jej mieszkańcy 
łączą religie, lokalne wierzenia i wiekowe 
tradycje, tworząc autorski sposób na 
zachowanie życiowej harmonii. Naszą 
podróż do Mongolii uświetni tradycyjny 
mongolski festiwal sportowy – Naadam. 

Będziemy blisko ludzi. Zamieszkamy na 
stepie, w jurtach, tuż obok rodziny ko-
czowników. Poznamy lamajskich mni-
chów i lokalnych szamanów, którzy 
wprowadzą nas w świat duchów, za-
mieszkujących skały i drzewa. 

nocleg w tradycyjnych jurtach na 
terenie obozowiska nomadów – 
wspólne posiłki, rozmowy i uczest-
nictwo w codziennych obowiązkach

spotkanie z rodzinami koczowni-
czych pasterzy reniferów (Tsata-
anów)

eksploracja Karakorum (stolicy Im-
perium Mongolskiego w XIII wieku)

uczestnictwo w narodowym świę-
cie (sportowym Festiwalu Nadaam) 
i celebracja zwycięstwa wspólnie 
z zawodnikami 

uczestnictwo w lokalnych cere-
moniach i szamańskich rytuałach 
wśród dziewiczej przyrody i świętych 
miejsc 

indywidualne spotkania z lokalnym 
szamanem

trekking przez parki narodowe (m.in. 
do wygasłego wulkanu, jaskiń, na 
szczyty i wydmy)

relaks w gorących, leczniczych źró-
dłach Tsenkher i nad brzegiem naj-
głębszego jeziora w Mongolii 

Atrakcje wyprawy:
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Pół-Polak, pół-Rosjanin, wielokrotnie 
wędrował po syberyjskich bezkresach. 

Przemierzał m.in. Ałtaj, Tuwę, Chakasję, 
a przede wszystkim Buriację.

Z wykształcenia antropolog i filozof, dok-
torant Artes Liberales UW.

Odwiedził ponad 50 krajów, w pierwszą 
samotną podróż wyruszając w wieku 18 
lat. Odbył m.in. roczną wyprawę przez 
Azję, mieszkał samotnie w tajdze, przez 
2 miesiące przemierzał autostopem 
Syberię. Do tej części świata, z Buriacją 
i Morzem Syberii na czele, wraca naj-
chętniej. Z jeziorem Bajkał i wyspą Ol-
chon łączy go szczególna więź.

Przewodnik - 
Alexandre 
Szura Bruni
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Mongolia leży w środkowowschod-
niej Azji. Sąsiaduje z Rosją od półno-
cy, a z Chinami od wschodu, zachodu 
i południa. Klimat Mongolii jest surowy, 
umiarkowany o typie kontynentalnym. 
To oznacza gorące lata i mroźne zimy. 
Podczas naszej wyprawy do Mongo-
lii, pogoda będzie sprzyjać eksploracji 
mongolskich bezkresów. Temperatury 
w Mongolii w lipcu są najwyższe – śred-
nio wskazują 22°C. 

Rytm podróży do Mongolii wyznaczać 
będą szamańskie rytuały pośród dziewi-
czej natury, buddyjskie mantry niesione 
przez wiatr, rozmowy z pasterzami przy 
wieczornych ogniskach, fale najgłęb-
szego jeziora Mongolii i rozgwieżdżone 
niebo nad naszymi głowami. 

Po międzykontynentalnym przelocie do 
Ułan Bator, ruszymy na południowy za-
chód przez rozległe, mongolskie stepy. 
Po dotarciu do Parku Narodowego Kh-
ogno Khan, zagościmy w jurtach u lokal-
nej rodziny koczowników. Wykorzystamy 
ten czas na rozmowy, wspólne gotowa-
nie, codzienne rytuały i spotkania z lo-
kalnym szamanem. Park, prócz nietypo-
wego połączenia stepu i tajgi, skrywa 
w sobie wiele wyjątkowych miejsc, ta-
kich jak ruiny klasztoru Erdene Khambiin, 

Rytm podróży

Mongolia – 
mapa i pogoda
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czy świętą skałę Khadagt Khoshuu. 

Jadąc dalej na zachód zatrzymamy się 
w dawnej stolicy Karakorum, gdzie za-
nurzymy się w historię Wielkiego Impe-
rium i najstarszej świątyni lamajskiej – 
Erdene Dzuu. Tutaj też weźmiemy udział 
w inauguracji lokalnej wersji narodowe-
go święta Naadam. Następnie udamy 
się do Tsenkher i zanurzymy się w go-
rących źródłach, które ukoją nasze ciała 
i przygotują na dalsze doznania. 

Od tej pory, obierając kierunek na pół-
noc, zatrzymamy się przy świętej skale 
Thaikar Chuluut, wespniemy się na wul-
kan Khorgo i dotrzemy do miejscowości 
Moron, gdzie będziemy kontynuować 

celebrację Festiwalu Naadam. Trzy naj-
ważniejsze, mongolskie dyscypliny spor-
towe – zapasy, łucznictwo i wyścigi kon-
ne – zapewnią nam niezwykłe emocje. 

Po obserwacji na żywo sportowych ry-
walizacji, udamy się nad jezioro Chubsu-
guł, które nazywane jest siostrą Bajkału. 
Tutaj spędzimy kilka dni, aby naładować 
baterie wśród natury, doświadczyć sza-
mańskiego rytuału, a przy sprzyjających 
warunkach spotkać się z lokalnymi pa-
sterzami reniferów. Podczas specjal-
nej ceremonii zobaczymy, jak szaman 
wchodzi w trans i nawiązuje kontakt 
z duchami przodków. Chętni udadzą się 
na osobiste spotkanie z szamanem. 
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Ger Camp 
i obozowiska

Szamanizm
w Mongolii

Poza miastami i większymi wioska-
mi, Mongołowie mieszkają na stepach 
i w tajdze w charakterystycznych na-
miotach, zwanych ger. To rodzaj okrągłej 
jurty z płaskim dachem, której drewniany 
szkielet jest pokryty różnymi tkaninami. 
Taka konstrukcja chroni przed palącym 
słońcem i mroźnym wiatrem. Na środ-
ku jurty znajduje się piec, który służy do 
przygotowywania posiłków, podgrzania 
herbaty i ogrzewania pomieszczenia. 
Podczas naszej wyprawy do Mongo-
lii, poza zakwaterowaniem w hotelach 
w Ułan Bator i Moron, będziemy korzy-
stali  z ger kempingów. Gdy dotrzemy 
do koczowników w Parku Narodowym 
Khogno Khan, zamieszkamy w gościn-
nych jurtach, tuż obok jurt gospodarzy 
– rodziny nomadów. Zasiądziemy razem 

do wspólnych posiłków i będziemy to-
warzyszyć im w codziennych aktywno-
ściach.

Praktyki szamańskie w Mongolii są opar-
te na kulcie przyrody. Wierzy się, że du-
chy przodków żyją w lesie jako zwierzęta, 
które dają wskazówki żyjącym. Oddaje 
się cześć również górom, a w miejscach 
wyjątkowych przyrodniczo, tworzy się 
tzw. kopce Owoo, gdzie zawsze warto 
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zostawić podarek dla pobliskich bóstw 
czy duchów w podzięce za wstawien-
nictwo lub w ramach przeprosin za na-
ruszanie ich spokoju. 

Szamani odprawiają rytuały, które 
pomagają w codziennym życiu, np. 
w przygotowaniach do polowań i przy-
woływaniu deszczu. Każdy może indywi-
dualnie poprosić szamana o radę, czy 
też wróżbę, np. z kości owiec. Za większą 
opłatą – w postaci kozła, wódki, mleka 
bądź jedwabnych materiałów – sza-
man może odprawić rytuał wypędzania 
złych duchów lub przygotować cere-
monię dla całej wioski. 

Ceremonie podczas wyprawy do Mon-
golii będą wykonywane w naturze, na 
terenie odwiedzanych przez nas parków 
narodowych – Khogno Khan i Chubsu-
guł. Odwiedzimy święte miejsca – ska-
ły, góry i Drzewa Matki. Wszystkie one 
są przekaźnikami energii pomiędzy 
niebem, jądrem ziemi, przestrzenią po-
wietrzną i nami.

To park narodowy ustanowiony przez 
państwo ze względu na jego wartość 
historyczną, kulturową i środowiskową. 
Szczególnie interesujący jest jego eko-
system: spotykają się tutaj step z taj-
gą, a wzdłuż wzniesienia Khogno Khan 
ciągnie się 5-kilometrowy pas wydm. 
U podnóża góry Khogno Khan znajdują 
się ruiny lamajskiego Erdene Khambiin 
Khiis z XVII wieku, a samo wzniesienie jest 
objęte kultem. Zarówno lamajscy mni-
chowie, jak i wyznawcy szamanizmu od-

Park Narodowy 
Khogno Khan
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wiedzają tutejsze święte miejsca, m.in. 
skałę Khadagt Khoshuu i Drzewo Matkę, 
gdzie odprawia się ceremonie ku czci 
przyrody. Park Narodowy Khogno Khan 
będzie dla nas miejscem bliskiego spo-
tkania z rodzinami pasterzy-nomadów, 
którzy latem na pobliskich łąkach roz-
kładają swoje jurtowe obozowiska i wy-
pasają zwierzęta. Tutaj także spotkamy 
się z lokalnym szamanem, który swoim 
rytuałem przybliży tajemnice lokalnych 
wzniesień i otaczającej nas przyrody. 

Święto narodowe i tradycyjny mongol-
ski festiwal sportowy, którego historia 

Festiwal Nadaam

sięga czasów samego Chyngis-hana. 
Nazywany również festiwalem trzech 
gier – łucznictwa, zapasów i wyścigów 
konnych. Najhuczniej obchodzony jest 
w Ułan Bator, wśród tysiąca widzów, po-
lityków i zagranicznych delegatów. To 
święto państwowe, więc zawody i mniej-
sze festiwale odbywają się w całej Mon-
golii. To okazja do spotkania rodów oraz 
znajomych, wspólnych celebracji, śpie-
wów oraz sprawdzenia fizycznej spraw-
ności. My będziemy mogli przypatrywać 
się sportowym zmaganiom w kame-
ralnej atmosferze, w miejscowościach 
Karakorum i Moron, na terenie stadionu 
i na otwartych terenach stepów mon-
golskich. 
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Ruiny dawnej stolicy Imperium Mongol-
skiego, założonej przez samego Czyngis-
chana w 1220 r., leżą nad rzeką Orchon. 
Wraz z pobliskim, najstarszym i najlepiej 
zachowanym w całym kraju klasztorem 
lamajskim Erdene Dzuu, są częścią kra-
jobrazu kulturowego doliny rzeki Orchon, 
wpisanej na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Tutaj poszukamy ducha 
dawnej świetności Mongolii, ale też przy-
glądniemy się sportowym zmaganiom, 
organizowanym w ramach narodowe-
go Festiwalu Naadam. 

Karakorum Gorące źródła 
Tsenkher

Park Narodowy Terkh

Park Narodowy 
Jeziora Chubsuguł

Prowincja Arkhangai słynie z wulkanów, 
które swoją podziemną aktywnością 
podgrzewają lokalne wody do tempe-
ratury 86 stopni. Stąd też na północnym 
zboczu gór Khangai, SPA z gorącymi 
źródłami jest dostępne przez cały rok. 
To będzie nasz przystanek w drodze na 
północ Mongolii. Zanurzymy się w lecz-
niczych, gorących źródłach z widokiem 
na zalesione wzgórza i klify.

Okolice jeziora Terkhiin Tsagaan są 
usiane wzgórzami, które stanowią głów-
ny element krajobrazu krainy Changaju. 
Wśród tych wzgórz znajduje się wygasły 
wulkan Khorgo. Jego krater, z małym je-
ziorkiem w środku, będzie celem naszej 
pieszej wędrówki w Parku Narodowym 
Terkh. To miejsce naturalnego połącze-
nia dwóch świętych dla Mongołów ele-
mentów świata przyrody – gór i ognia. 
Po drodze zobaczymy wiele kopców 
ofiarnych ułożonych z kamieni wulka-
nicznych i odwiedzimy znajdujące się 
w okolicy jaskinie. 

Jezioro Chubsuguł (Khövsgöl Nuur – 
dosłownie „jezioro z wielką wodą”) jest 
największym słodkowodnym jeziorem 
w Mongolii pod względem zasobów 
wody i drugim co do wielkości (2760 
km²). Ze względu na bliskość Bajkału je-
zioro bywa nazywane „Małym Bajkałem” 
lub jego siostrą. Chubsuguł znajdu-
je się w północno-zachodniej Mongolii, 
u podnóża wschodnich Gór Sajanów 
na wysokości ok. 1645 m n. p. m. To tu-
taj, nad jeziorem Chubsuguł, przyjdzie 
nam spędzić noc w wygodnych jurtach, 
delektować się dziewiczą przyrodą, spo-
tkać pasterzy reniferów i raz jeszcze do-
świadczyć szamańskich rytuałów. 
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Wylot z Warszawy do stolicy Mongo-
lii – Ułan Bator, z przesiadką w jednym 
z miast Azji.

Przylot do stolicy w godzinach popo-
łudniowych. Zakwaterowanie w hotelu 
w Ułan Bator. Czas wolny na odpoczy-
nek i adaptację do nowej strefy czaso-
wej. Popołudniowy spacer do centrum. 
Kolacja w hotelu.

Po śniadaniu w hotelu przejedziemy 
malowniczą trasą do Parku Narodowe-
go Khogno Khan. Będziemy jechać przez 
zielone wzgórza i bezkresne łąki, na któ-
rych pasą się konie i owce. 

Zagościmy u lokalnej rodziny mongol-
skich koczowników, która mieszka w jur-
tach i na co dzień zajmuje się hodowlą 
zwierząt. Dzień spędzimy na uczestnic-
twie w codziennych aktywnościach no-
madów, takich jak opieka nad zwierzę-
tami i produkcja przetworów mlecznych. 
Wspólnie spędzony czas to okazja do 
niespiesznych rozmów i poznania życia 
nomadów od kuchni, także dosłowie, bo 
posiłki spożyjemy wspólnie z naszymi 
gospodarzami. Lunch, kolacja i nocleg 
w gościnnych jurtach odwiedzanej ro-
dziny. 

Dzień 1: Warszawa - 
Ułan Bator

Dzień 2: 
Ułan Bator

Dzień 3: Ułan Bator - 
Park Narodowy Khogno 

Khan (300 km, 5 h)
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Dzień 4: 
Park Narodowy Khogno 

Khan  (do 40 km)

Od samego rana będziemy odkrywać 
przyrodnicze i kulturalne piękno zakąt-
ków Parku. U podnóża góry Khogno Khan 
znajdują się pozostałości lamajskiego 
klasztoru z XVII wieku – Erdene Khambiin. 
Tutaj nasz przewodnik wprowadzi nas 

w burzliwą historię buddyzmu tybetań-
skiego Mongolii. Odwiedzimy święte 
miejsca dla wyznawców szamanizmu – 
skałę Khadagt Khoshuu i Drzewo Matkę. 

Tego dnia spotkamy się z szamanem, 
który wprowadzi nas do świata duchów 
przyrody. Po lunchu w lokalnym kempin-
gu, udamy się na spacer po wydmach 
Khogno Tarna. Kolacja i nocleg w go-
ścinnych jurtach odwiedzanej rodziny. 
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Po śniadaniu pożegnamy rodzinę mon-
golskich koczowników i udamy się na 
południowy wschód do miasta Karako-
rum. Była stolica Wielkiego Mongolskie-
go Imperium to dziś niewielkie miastecz-
ko, ruiny dawnego pałacu i najstarszy 
zachowany klasztor lamajski w Mongolii 
– Erdene Dzu. Tutaj poszukamy ducha 
dawnej świetności Mongolii i spotkamy 
rezydujących w klasztorze mnichów. 

Na ten dzień przypada inauguracja Fe-
stiwalu Naadam. Będziemy uczestniczyć 

Po wczorajszych sportowych emocjach 
czeka nas całodniowy relaks. Dziś obie-
rzemy kierunek na północ Mongolii. Za-
trzymamy się nad rzeką Tamir i zaży-
jemy kąpieli w naturalnych, gorących 
źródłach Tsenkher. Lunch, kolacja i noc-
leg w ger kempingu przy źródłach.

Dzień 5: 
Khogno Khan - Karako-

rum (90 km, 2 h)

Dzień 6: 
Karakorum - Tsenkher 

(100 km, 2 h)

w ceremonii otwarcia, a następnie kibi-
cować sportowcom w wyścigach kon-
nych, zapasach i strzelaniu z łuku. Lunch, 
kolacja i nocleg w ger kempingu w Ka-
rakorum.

16
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Dzień 8: Park 
Narodowy Terkh

Dzień 7: Tsenkher - 
skała Taikhar - Jezioro 

Terkhiin Tsagaan  
(200 km, 5-6 h)

Dzień 9: 
Park Narodowy 
Terkh - Moron   

(350 km, 10-12 h)

Śniadanie w pięknych okolicznościach 
przyrody Parku Narodowego Białego 
Jeziora. Ten dzień poświęcimy na nie-
spieszną eksplorację okolic i wypoczy-
nek nad jeziorem. To czas na nałado-
wanie baterii przed kolejną, najdłuższą 
trasą podczas naszej wyprawy do Mon-
golii. Lunch, kolacja i nocleg w ger kem-
pingu nad Jeziorem Terkhiin.

Dalej podążamy na północ. Po drodze 
zatrzymamy się przy świętej skale Ta-
ikhar, gdzie lokalni mieszkańcy zanoszą 
swoje prośby do lokalnych bóstw i du-
chów natury. Następnie przejedziemy 
nad dziką rzekę Chuluut. Z głębokiego 
klifu będziemy obserwować pływające 
w rzece ryby. Również tego dnia udamy 
się na wędrówkę do wygasłego wulkanu 
Khorgo w Parku Narodowym Terkh i ja-
skiń w jego pobliżu. Lunch na świeżym 
powietrzu. Kolacja i nocleg w ger kem-
pingu nad Jeziorem Terkhiin.

Wczesnym rankiem wyruszymy w cało-
dniową trasę do miejscowości Moron. 
Jest to droga po górzystym terenie pa-
sma Khangai, częściowo asfaltowa, ale 
w większości szutrowa i polna. Miniemy 
wysokie górskie przełęcze, rzeki, skaliste 
i leśne wzgórza. W miejscach szczegól-
nych będzie czas na postój, odpoczy-
nek i odetchnięcie górskim powietrzem. 
Ostatni przystanek po drodze to połu-
dniowy brzeg rzeki Delger, przy stosie ka-
mieni Ovoo, który jest poświęcony bogu 
natury. Lunch na trasie. Kolacja i nocleg 
w hotelu w Moron. .
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Dziś będziemy celebrować drugi dzień 
Festiwalu Naadam. Nie tylko jako kibice, 
ale dołączymy też do wspólnego świę-
towania z konnymi zawodnikami w ich 
jurtach. Czyli weźmiemy udział w zaku-
lisowych celebracjach, po ukończeniu 
Festiwalu. Co ciekawe, w zawodach jeż-
dżą już 4-letni dżokeje. Dodatkowa ka-
tegoria wiekowa zawodników to 4-9 lat. 

Podczas spaceru po miasteczku odwie-
dzimy skromne lokalne muzeum, któ-
re skrywa niezwykłe eksponaty – jedne 
z najstarszych i najlepiej zachowanych 
rytualnych strojów szamańskich. Niektó-
re z nich liczą sobie ponad 200 lat. Lunch 
w lokalnej restauracji. Kolacja i nocleg 
w hotelu w Moron.

Rano przejedziemy w stronę jeziora 
Chubsuguł. Po drodze zatrzymamy się 
w dolinie Uushig przy kompleksie pomni-
ków jeleni i grobów w kręgach datowa-
nych na III wiek p.n.e. Jezioro znajduje się 
w Parku Narodowym Chubsuguł, z nie-
zwykle zróżnicowanym krajobrazem, na 
który składają się wysokie pasma gór-
skie z ośnieżonymi szczytami, bujna taj-
ga, wiele rzek i strumieni. 

W wiosce Arbulag złożymy wizytę Drze-
wie Matce, które jest czczone przez lo-
kalnych mieszkańców i szamanów. Na 
lunch dojedziemy do ger kempingu, 
gdzie zakwaterujemy się na kolejne dni.  

Po południu spotkamy się z lokalnym 
szamanem, który odprawi rytuały i po-
święci nam swój czas. Przebieg ceremo-
nii leży w naszych rękach – każdy będzie 
mógł zwrócić się do szamana z prośbą 
o wróżbę, poradę lub oczyszczenie swo-
jego otoczenia ze złej energii. Kolacja 
i nocleg w ger kempingu nad jeziorem 
Chubsuguł. 

Dzień 10: Festiwal 
Naadam w Moron

Dzień 11: 
Moron - Jezioro 

Chubsuguł (145 km, 2-3 h)

Dzień 12: 
Park Narodowy Jeziora 
Chubsuguł (piesza wę-

drówka: 6-7 h)

Śniadanie w pięknych okolicznościach 
przyrody, a po posiłku eksploracja oko-
lic. Na terenie Parku przebywają rodzi-
ny koczowniczych pasterzy reniferów 
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– Tsataanowie. W miesiącach letnich, 
jeżeli warunki na to pozwalają, przeno-
szą swoje obozy bliżej wiosek na jezio-
rem Chubsuguł. Przy takiej okazji, bę-
dziemy mieli możliwość odwiedzenia ich 
obozu złożonego z charakterystycznych 
namiotów tipi.

Udamy się też na wędrówkę na szczyt 
Khisaa. To doskonałe miejsce, aby spoj-
rzeć z góry na rozległe jezioro, wyspy 
wyróżniające się na jego tafli i objąć 
wzrokiem majestatyczne pasmo gór-
skie Sajanów. Lunch zjemy na świeżym 
powietrzu. Powrót do ger kempingu na 
kolację.

Dzień 15 i 16: 
Ułan Bator - Warszawa

Czas wolny spędzony według własnych 
upodobań. Przewodnicy chętnie pod-
powiedzą ciekawe propozycje. Przed 

Po śniadaniu, wcześnie rano przejedzie-
my na lotnisko w Moron. Przelot do Ułan 
Bator. Transfer z lotniska do hotelu. Od-
poczynek przed powrotem do Polski.

Wykwaterowanie i przejazd na lotnisko. 
Przelot Ułan Bator - Warszawa, z prze-
siadką w jednym z miast w Azji. Przylot 
do Warszawy następnego dnia.

Uwaga: możliwość zmiany kolejności 
w programie z przyczyn niezależnych od 
organizatorów.

Dzień 13: 
Park Narodowy 

Jeziora Chubsuguł 

Dzień 14: 
Chubsuguł - 

Moron - Ułan Bator 
(145 km, 2-3 h, lot: 1 h)

powrotem do Ułan Bator szczególnie 
polecamy relaks nad lazurową taflą je-
ziora Chubsuguł. A, jeśli ktoś zapragnie 
dalszej eksploracji – przewodnicy są do 
dyspozycji. Lunch, kolacja i nocleg w ger 
kempingu nad jeziorem Chubsuguł. 
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Wszyscy uczestnicy otrzymają: 
• własną fotoksiążkę ArtiBook ONE 30×20 (60 stron) 

do utrwalenia wspomnień 
• stałą zniżkę na zakupy w sklepie Artibo, 

ważną do końca roku

Upominki 
dla uczestników wyprawy
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Data:  03 - 18.07.2022 (16 dni)
Grupa: 6 - 12 osób
Cena: 4000 PLN + 2870 USD
Po zniżce: 4000 PLN + 2570 USD
Oszczędzasz 300 USD rezerwując wyprawę do 30 maja!

Wpłata zaliczki w wysokości 4000 PLN jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca.

Wliczone w koszty wyprawy: 

przelot wewnętrzny na trasie Moron - Ułan Bator (maks. waga bagażu: 15 
kg, nadbagaż dodatkowo płatny: 4 $ za 1 kg)

zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką w hotelu 4* w Ułan Bator 
(2 noce), 2 hotelu 3* w Moron (2 noce), w ger kempingach (7 nocy), w jur-
tach koczowników (2 noce)

prywatny transport samochodami 4x4: jeep lub minivan (komfort: 3 uczest-
ników w samochodzie)

odżywcza lokalna i międzynarodowa kuchnia (wszystkie śniadania, obiady, 
kolacje), 2 razy piknik w terenie

wejścia do muzeów, obiektów kulturalnych i na tereny przyrodniczych ob-
szarów chronionych

udział w ceremoniach szamańskich

opieka polskojęzycznego przewodnika Soul Travel, Szury Bruni

opieka anglojęzycznego lokalnego przewodnika

procedura pozyskania wizy, wszelkie dokumenty i pozwolenia

ubezpieczenie KL – 100 000 EUR, NW – 16 000PLN, BAGAŻ – 1600 PLN

składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy

5% dochodów wspiera lokalne projekty
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bilety lotnicze (Warszawa - Ułan Bator - Warszawa)

dopłata do pokoju jednoosobowego w Ułan Bator, Moron oraz na do ger 
kempingu jednoosobowego to 470 USD (nie ma możliwości noclegu jed-
noosobowego w jurcie (2 noce) 

napoje do posiłków i wydatki natury osobistej 

na opłaty do wejść do Parków Narodowych, specjalne pozwolenia, część 
posiłków oraz napiwki należy przeznaczyć 370 USD (płatne na miejscu)

Niewliczone w koszty wyprawy:

Organizator: 

Informacje i zapisy: 

Soul Travel   
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 
Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA o numerze 1272110596

www.soultravel.pl 
info@soultravel.pl (zalecany kontakt) 
tel: + 48 501 023 258 - Renata Sabela
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