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  Mongoolse Nomaden en de Wilde Paarden van Przewalski – 4 dgn – reiscode MTM.01 

 

     
 

 

Startdatum : iedere dag mogelijk tussen 1 juni en 15 september 

Vervoer : privé-vervoer 

Overnachtingen : hotel en gerkamp 

Start en eindpunt : Ulanbaatar 

 

 

Reisbeschrijving 
 
Een korte afwisselende reis waarin je kennismaakt met het échte Mongoolse leven. Je reis 

start in de hoofdstad Ulanbaatar. Vervolgens ga je op pad naar het Khustain National Park. 

Hier kun je urenlang door het woeste landschap dwalen, lopend of op de rug van een paard.  

Af en toe staat er een witte ger in het weidse land. Je bezoekt tijdens deze bouwsteen twee 

keer een nomadenfamilie, gaat naar de prehistorische stonemen, kunt een paardrijtocht 

maken, krijgt een traditionele Khorkhog-BBQ aangeboden bij een nomadenfamilie. En last but 

not least ga je op safari, op zoek naar de laatste wilde paarden, het Przewalski-paard! 

 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = Ontbijt L = Lunch D = Diner 

 

Dag 1: Aankomst Ulanbaatar (O) 

 

Je wordt opgehaald van het treinstation van Ulanbaatar door je Mongoolse gids. Hij of zij staat 

op het perron en heeft je naam op een bordje staan zodat je elkaar makkelijk herkent. Als 

eerste word je naar een restaurant gebracht voor het ontbijt. Vervolgens ga je op pad.  

 

Samen met een gids ga je op pad voor een interessante stadstour. Ganden Khiid is het 

belangrijkste boeddhistische klooster van Mongolië. Met kleurrijke tempels, monniken in rode 

gewaden, gebedsmolens én het 26 meter hoge Migjid Janraisig beeld. Bij het grote Sukhbaatar 

plein vind je het parlementsgebouw, de opera, het beroemde beeld van Dzengis Khan en de 

Mongolian Stock Exchange. Het winterpaleis van Bogd Kahn doet tegenwoordig dienst als een 

museum, met door de laatste koning van Mongolië verzamelde objecten. Als het om de tijd kan 

bezoek je ook nog Choijin Lama Temple. Verstopt tussen grauwe Sovjet-panden zijn deze 

tempels een oase van architectuur en oude geschiedenis.  

 
Hotel 
 

Dag 2: Ulanbaatar naar Khustain National Park (OLD) 

 

Zodra je de stad uitrijdt ben je in de ongerepte natuur van Mongolië en kom je de eerste ger’s 

en kuddes schapen tegen.  

 

Je brengt een bezoek aan een nomaden-familie, te midden van rollende groene heuvels, het  

landschap waar Mongolië zo bekend om is. Ze volgen hun kuddes en hebben dus geen vaste 

woonplaats. Ze laten hun vee (paarden, yaks, schapen, geiten en kamelen) grazen en trekken 

vervolgens weer verder. Nomaden wonen in traditionele ger’s, een tent die om een houten 

geraamte wordt getrokken. Het is het traditionele huis van alle nomadische volkeren van de 

Centraal-Aziatische steppes omdat het heel makkelijk verplaatst kan worden. Bijna de helft van  
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de Mongoolse bevolking is in meer of mindere mate nomadisch. De inrichting van de ger is 

bijna altijd gelijk: bedden langs de kanten, een kist met religieuze voorwerpen achterin, een 

lage tafel en in het midden een kachel. Hele families leven in deze ene ruimte en het idee van 

privacy is de meeste Mongolen dan ook volkomen vreemd.  

 

De familie die je bezoekt doet mee aan het community based Mongol Nomadic Experience 

project. Door dit community project zijn de nomaden in staat om hun manier van leven te 

laten zien aan reizigers én kunnen ze extra inkomen verdienen. De familie laat je zien hoe ze 

leven, hoe ze hun schapen en yaks melken, welke producten ze van de melk bereiden, hoe ze 

het vilt maken voor hun nomadententen en nog veel meer. Een bijzondere belevenis! 

 

Na de kennismaking met de nomaden krijg je een lunch aangeboden in een gerkamp in de 

buurt. Vervolgens reis je weer verder naar het ca 55 kilometer verderop gelegen Khustain  

National Park. Het gerkamp waar je vandaag overnacht ligt direct naast het Khustain NP.  

 

Khustain National Park is bekend geworden door het Przewalskipaard. De takhi, zoals de 

Mongolen het paard noemen, is het enige nog bestaande wilde paard ter wereld. In de 

namiddag ga je naar het Khustain NP voor een gave gamedrive safari, op zoek naar het 

przewalskipaard. Eind jaren zestig kwam het dier in Mongolië niet meer voor. Dankzij speciale 

fokprogramma’s leven buiten Mongolië nu ca. 1500 Przewalskipaarden en in 1992 zijn ze, op 

initiatief van de Stichting tot Behoud en Bescherming van het Przewalskipaard en met steun 

van de Nederlandse overheid, in drie parken in Mongolië uitgezet. In Khustain leven nu zo’n 

250 wilde paarden. Het is een van de meest succesvolle projecten qua bescherming van een 

met uitroeiing bedreigde soort. Tip: neem een verrekijker mee! 

 

Gerkamp 

 

Dag 3: Khustain National Park naar Ulanbaatar (OL) 

 

Na het ontbijt reis je door naar Ungut, één van de grootste collectie prehistorische stone-men 

in Mongolië. Ook maak je een tussenstop bij de merkwaardige Turkse grafstenen die hier 

overal verspreid in het landschap staan. De grafstenen zijn soms versierd met inscripties en 

afbeeldingen en zijn tussen 500 tot 800 na chr. opgericht door één van de eerste grote rijken 

van de Turkse volkeren, het Rijk der Göktürken. Aansluitend word je naar een nomadenfamilie 

gebracht. Als je wilt kun je hier een mooie paardrijtocht maken door de natuur (ter plaatse te 

betalen, ca 10 euro). De lunch is een traditioneel Mongoolse Khorkhog-BBQ, die wordt 

klaargemaakt door je gastfamilie.  

 

In de middag word je naar je hotel gebracht in het centrum van Ulanbaatar. De rest van de 

dag kun je op eigen gelegenheid van de Mongoolse hoofdstad genieten. 

 

Optioneel 1: State Opera theater show met diner 

 

In de avond krijg je een geweldige voorstelling in het Tumen Ekh theater aangeboden. Je gaat 

genieten van traditionele instrumenten, nationale liederen en de beroemde Mongoolse keel 

zang. Dit spektakel duurt circa een uur. Vervolgens kun je genieten van een diner. Een 

geweldige afsluiting van je reis door Mongolië. 

 

Hotel 

 

Dag 4: Vertrek Ulanbaatar (O) 
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Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het treinstation van Ulanbaatar gebracht voor de 

doorreis per Trans Mongolië Express. Een bijzondere ervaring rijker! 

 

 

 

Belangrijk om te weten 

 

Standaard gaat er een Mongoolssprekende chauffeur met je mee. Zorg er in dit geval voor dat 

je een Engels-Mongools woordenboek bij je hebt zodat je een beetje met je chauffeur kunt 

communiceren. Een perfecte mogelijkheid voor mensen die graag zo goedkoop mogelijk door 

Mongolië willen reizen. 

 

Als je graag een Engelssprekende gids mee wilt dan kan dat. De gids zal je van alles kunnen 

vertellen over de bezienswaardigheden, natuur en het leven van de nomaden. Het maakt je reis 

extra interessant. Een voordeel is ook dat de gids je in contact brengt met de lokale bevolking 

en voor je kan vertalen. 

 

 

 

Prijs van deze reis 

 

Op aanvraag. 

 
 

Prijs optioneel 

 

    1 State Opera Theater     € 35 p.p. 

 

 

Prijs inclusief 

 

• Privé-vervoer in Mongolië zoals genoemd in de reisbeschrijving, incl. tax en brandstof 

• Eén overnachting in gerkamp op basis van twee- of driepersoons ger’s  

• Twee overnachtingen in middenklasse hotel op basis van twee- of driepersoonskamers.  

• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch D=diner) 

• Engelssprekende cultuurgids tijdens de excursies op dag 1 

• Mongoolssprekende chauffeur (inclusief alle maaltijden, overnachting, salaris, verzekeringen 

voor de chauffeur)  

• Safari Khustain National Park 

• Entree Khustain National Park 

• Bezoek nomaden (2x) 

• Mongoolse Khorkhog BBQ 

• Mongolian Nomadic Experience 

• Bezoek stonemen en deerstones 

• Tijdens de hele reis: lokale reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon) 

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

 

Prijs exclusief 

 

• Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooi, fris en alcohol, overige maaltijden, etc.) 

• Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring) 

• Boekingskosten à € 30 per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds) 
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• Visum Mongolië 

• (Inter)nationale vluchten en/of treintickets 

• Uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 

 

 
 

Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en 
mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis.  
Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn.  
Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder 
beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud  
of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene 
omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft  
vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of 
programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de 
uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding. 
 

 
 
 
Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze  
voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing.  
Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe. 
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