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  Familiereis - Adventure Mongolië – 15 dagen – reiscode MF.02 
 

     

 

 

Startdatum  : iedere dag mogelijk tussen 1 juni en 15 september  

Vervoer  : privé-vervoer  

Overnachtingen  : hotel en gerkamp  
Start en eindpunt  : Ulanbaatar  

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een supergave familiereis door Mongolië! Je ontdekt de monniken en dinosaurussen van 

Ulanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Vervolgens ga je naar het Gorkhi Terelj National Park. 

Je kunt hier op de rug van een paard klimmen, de schildpadrots bewonderen én raften. 

Aansluitend ga je op een spannende safari naar de laatste wilde paarden van de wereld, het 

Przewalskipaard. Via de oude ruïnes van Khar Bukh reis je door naar Gurvanbulag, waar je bij 

de nomaden logeert in een gerkamp. Je helpt mee bij het verzorgen van de dieren, maakt 

mooie hikes, bouwt je eigen ger, gaat mest verzamelen voor het vuur, proeft paardenmelk en 

nog véél meer. Bij het meer van Ogii Nuur kun je zwemmen en heel veel vogels spotten. Via 

de aangename warmwaterbronnen van Tshenker reis je door naar het indrukwekkende Erdene 

Zuu klooster. Interessant om te verkennen. Last but not least ga je naar Khogno Khan Uul 

Nature Reserve. Met ruige rotsen, heilige bergen, eindeloos groene heuvels en uitgestrekte 

zandduinen. Het natuurreservaat is een paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars. Je 

maakt hier o.a. een spannende tocht door de zandduinen, op de rug van een kameel. Een 

fantastische familiereis die je nooit meer vergeet! 

 

Hoogtepunten 

 

• Ulanbaatar: de hoofdstad van Mongolië. Je kunt er echte monniken, keelzangers, oude 

kloosters én dinosaurussen zien. 

• Gorkhi Terelj National Park: prachtig natuurgebied waar je o.a. kunt paardrijden, wandelen 

en raften. 

• Khustain National Park: magnifieke omgeving met gamedrive-safari naar de laatste wilde 

paarden ter wereld, het Przewalskipaard. 

• Via de oude ruïnes van Khar Bukh reis je door naar Gurvanbulag, waar je drie hele 

dagen bij de nomaden logeert in een comfortabel gerkamp. Je kunt meehelpen bij het 

verzorgen van de dieren, genieten van een Mongoolse Khorkhog-barbecue, mooie hikes 

maken, paardrijden, Mongoolse spelletjes doen, mest verzamelen voor het vuur, 

paardenmelk proeven, je eigen ger bouwen en nog véél meer. 

• Olgii Nuur: een prachtige plek om vogels te spotten zoals de Witstaart-arend, Mongoolse-

meeuw en Kroeskop-pelikaan. Je kunt natuurlijk ook een duik in het meer nemen. 

• Tsenkher: eenvoudige maar héérlijke hotsprings 

• Erdene Zuu: het belangrijkste klooster van het land, kleurrijke tempels, muur met 108 

stupa’s, aan de rand van de opgravingen van de historische stad van Chengis Khan 

• Khogno Khan Uul Nature Reserve: met ruige rotspartijen, heilige bergen, eindeloos groene 

heuvels en uitgestrekte zandduinen. Het natuurreservaat is een paradijs voor 

natuurliefhebbers en wandelaars. Je maakt hier o.a. een spannende tocht door de 

zandduinen, op de rug van een kameel. 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D = inclusief lunch 
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Dag 1: Aankomst in Ulanbaatar 

 

Je wordt opgehaald bij het vliegveld van Ulanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Je wordt naar 

je hotel gebracht in het centrum van de stad. Vervolgens heb je de tijd om lekker te relaxen. 

 

Samen met een gids ga je ’s middags op pad voor een interessante stadstour. Ganden Khiid is 

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

rode gewaden en gebedsmolens. Bij het grote Sukhbaatar plein vind je het parlementsgebouw, 

de opera en het beroemde beeld van Dzengis Khan, de vroegere heerser van het land. Als het 

om de tijd kan bezoek je ook nog de kleurrijke Choijin Lama Temple. ‘s Avonds kun je gezellig 

met elkaar uit eten in de stad. 

 

Hotel 
 

Dag 2: Ulanbaatar naar Gorkhi Terelj National Park (OLD) 

 

Reistijd: ca. 1 uur 

 

Na het ontbijt bezoek je het dinosaurus museum in Ulanbaatar. In Mongolië zijn veel fossielen 

van dinosaurussen gevonden. Er wordt gezegd dat er nog steeds veel dinosaurus-fossielen in 

de bodem verstopt liggen. Een spannend idee! 

 

Vervolgens ga je op pad naar het Gorkhi Terelj National Park. Zodra je de stad uitrijdt ben je in 

de vrije natuur van Mongolië en kom je de eerste nomadententen en kuddes schapen tegen. 

De nomaden volgen hun kuddes en hebben geen vaste woonplaats. Ze laten hun vee (paarden 

yaks, schapen, geiten en kamelen) grazen en trekken als het gras voor het vee op is weer 

verder. Nomaden wonen in ger’s, dit is een soort tent die om een houten geraamte wordt 

getrokken en heel makkelijk verplaatst kan worden. De inrichting van de ger is altijd gelijk: 

bedden langs de kanten, een altaartje achterin, een lage tafel en in het midden een kachel. 

 

Je bezoekt onderweg het Chengis Khan Statue Complex. Hier staat het ruiterstandbeeld van de 

beroemde krijgsheer Chengis Khan. Het standbeeld is 40 meter hoog en naar het oosten 

gericht, naar de geboorteplaats van Chengis Khan. 

 

In Terelj National Park verblijf je te midden van prachtig gebergte, groene steppen en rivieren. 

Je kunt er geweldige hikes maken, paardrijden, nomaden bezoeken, raften of gewoon lekker 

niets doen. Je slaapt in een echte Mongoolse nomadentent in een gerkamp, leuk! 

 

Gerkamp 

 

Dag 3: Gorkhi Terelj National Park (OLD) 

 

In het park vind je een aantal merkwaardig gevormde rotsen. Je brengt vandaag een bezoek 

aan de meest bijzondere: de Schildpad Rots. Aansluitend bezichtig je de Ariyabel tempel. Het 

staat bovenop een berg en is een leuke klim naar boven. Je bezoekt natuurlijk ook een 

nomadenfamilie. Hier kun je proeven van Mongoolse lekkernijen als Aaruul, Suutai-tsai en 

Boortsog. Ben jij ook zo benieuwd wat dit is? Je komt van alles te weten over het leven en 

cultuur van de nomaden. Je kunt natuurlijk ook je eigen plan trekken, onderstaande is te 

boeken via je gerkamp: 

 

• Reis per ossenkar dwars door de Terelj. 

• Maak een tocht per paard over de eindeloze groene steppen, van één uur tot een hele dag. 

• Maak een stoere raftingtocht over de Tuul Gol-rivier 
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Gerkamp 

 

Dag 4: Gorkhi Terelj National Park naar Khustain National Park (OLD)  

 

Reistijd: ca 3 uren  

 

Na het ontbijt ga je weer op pad. Khustain National Park is bekend door het Przewalskipaard. 

Het is het enige nog bestaande wilde paard ter wereld. In het natuurgebied van Khustain leven 

meer dan 250 wilde paarden. Je komt vandaag meer te weten over het National Park en de 

wilde paarden. In de namiddag maak je samen met een gids een spannende gamedrive safari 

en ga je op zoek naar het Przewalskipaard. Om deze tijd komen de dieren uit de heuvels naar 

de rivieren toe om te drinken. Je hebt dus een goede kans om ze te spotten. Soms van veraf, 

soms heel dichtbij. Tip: neem een verrekijker mee!  

 

Gerkamp  

 

Dag 5: Khustain National Park naar de Nomaden van Gurvanbulag (OLD)  

 

Reistijd: ca. 4-5 uren  

 

Vandaag reis je naar Gurvanbulag. Maar onderweg stop je eerst bij Khar Bhuk Balgas, hier 

vind je interessante overblijfselen van een middeleeuwse stad. Je bezoekt onder andere een 

oud fort, deze werd bewoond door de Kitan-stam, vandaar de bijnaam Kitan Balgas. In de 

middag kom je aan bij de nomadenfamilies in de buurt van Gurvanbulag. Je wordt welkom 

geheten door één van de gastfamilies. Vervolgens kun je lekker relaxen, de nomaden helpen 

bij het melken van de geiten of spelen met de nomadenkinderen, wát je maar wilt. Het 

gaat een onvergetelijke ervaring worden voor de hele familie! 

 

Gerkamp Nomaden 

 

Dag 6: Logeren bij de Nomaden (OLD) 

 

Je logeert de komende dagen bij je nomadenfamilie en mag meehelpen met de dagelijkse 

bezigheden. Zoals het melken van de geiten, het vilten van wol, het verzamelen van mest, het 

opdrijven van de schapen en het bereiden van de maaltijden. Natuurlijk is er ook alle tijd om 

je eigen gang te gaan en zelf de omgeving te verkennen. Je beslist zelf waar je aan mee wilt 

doen. NB: de activiteiten worden soms in een andere volgorde uitgevoerd en de activiteiten 

zijn deels afhankelijk van het seizoen. Onderstaande beschrijving geeft een goede indruk maar 

het kan in de praktijk dus soms net wat anders gaan. 

 

Vandaag leer je hoe je yoghurt moet maken. In Mongolië wordt dit ‘tarag’ genoemd. Tarag is 

een belangrijk voedingsmiddel voor de Mongolen. De yoghurt wordt meestal gemaakt van 

schapen- en koeienmelk en is heel lekker! Ook leer je hoe je wrongel moet drogen. Wrongel is 

de basis van kaas. De gedroogde wrongel, ook wel Aruul genoemd, meng je met suiker en 

wilde bessen en vervolgens snij je ze in mooie vormen en patronen. Natuurlijk mag je dit zelf 

ook proeven. Vergeet ook niet om een beetje van de zoute melkthee te drinken. Ieks! 

 

Je kunt ook leuke spelletjes spelen met de kinderen van de nomaden. Kies bijvoorbeeld voor 

het traditionele ‘Shagai’. Een leuk spel waarbij oude enkelbotjes van schapen worden gebruikt. 

Ook het met elkaar oplossen van raadsels is populair. 

 

Gerkamp Nomaden 
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Dag 7: Logeren bij de Nomaden (OLD) 

 

Vandaag kun je helpen om een ger op te zetten. Dat is best een flinke klus! Je leert hoe je een 

ger kunt opbouwen, waarom er een gat in het dak zit en nog veel meer. Ook kun je helpen bij 

het verzamelen van Argali, de gedroogde mest van dieren. De nomaden gebruiken de mest om 

vuur mee te maken voor het koken van eten. Vandaag krijg je een bijzonder diner; je gaat 

namelijk genieten van een échte Mongoolse Khorkhog-barbecue! Bij een Khorkhog-barbecue 

wordt het vlees samen met groenten gegrild tussen hete stenen. Dat wordt smullen! 

 

Gerkamp Nomaden 

 

Dag 8: Logeren bij de Nomaden (OLD) 

 

Je leert vandaag meer over de Mongoolse paarden. Mongolen gebruiken hun paarden nog altijd 

als vervoersmiddel. Om lange afstanden te overbruggen met het paard hebben Mongolen een 

speciale manier van paardrijden. Je leert hoe dit moet en maakt een mooie tocht. Heb je 

trouwens al eens paardenmelk geproefd? Onderweg kun je het proberen! 

 

Gerkamp Nomaden 

 

Dag 9: Gurvanbulag naar Ögii Nuur (OLD) 

 

Reistijd: ca. 2 uren 

 

Na een stevig ontbijt vervolg je je reis en rijd je in ongeveer 2 uur naar het Ögii Nuur meer. 

Dit zoetwatermeer heeft een oppervlakte van maar liefst 26 km² en zit vol met verschillende 

vogel- en vissoorten! Loop langs het meer en probeer zo veel mogelijk vogels te spotten! Je 

kunt ook kiezen voor een leuke boottocht (niet bij de prijs inbegrepen). En kunt natuurlijk ook 

een duik in het water nemen! 

 

Gerkamp 

 

Dag 10: Ögii Nuur naar de Hot Springs van Tsenkher (OLD) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

 

Tip: maak in de vroege ochtend een rondrit rond het meer met stops om vogels waar te 

nemen. Een aantal vogelsoorten die je kunt spotten zijn: Witvleugelstern, Mongoolse meeuw, 

Bontbekplevier, Witstaartarend, Wit-gevleugelde eend en de Kroeskop-pelikaan. Op de 

westelijke oever van het meer is een rivierdelta, waar je o.a. de Zwaangans, Tafeleend en 

Aziatische Snip tegen kunt komen. In de buurt van het gerkamp broeden o.a. de Rotsmus, 

Kleine Sneeuwvink en de Mongoolse buizerd. 

 

Tsenkher staat bekend om haar mineraalhoudende heetwaterbronnen. Het bronwater komt 

met een temperatuur van bijna 90 graden uit de grond borrelen. Je gerkamp heeft twee 

bronbaden, eentje waarvan ze het water hebben laten afkoelen tot zo’n 60 graden en eentje 

van ca. 40 graden. Je kunt hier dus heerlijk badderen. 

 

Gerkamp 

 

Dag 11: Tsenkher naar Karakorum (OLD) 

 

Reistijd: ca. 1,5 uren 
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Je reist door naar Kharkorin. De oude hoofdstad van het Mongoolse rijk is bij ons beter bekend 

als Karakorum. In 1220 verplaatste Dzengis Khan de hoofdstad van het Mongoolse rijk naar 

Karakorum. In 1260 besloot Kublai Khan, de kleinzoon van Dzengis, de hoofdstad opnieuw te 

verplaatsen en wel naar het huidige Beijing. Karakorum werd verlaten en later verwoest. 

 

Je bezoekt in Karakorum een belangrijke bezienswaardigheid, het grote Erdene Zuu-klooster. 

In 1586 werd begonnen met de bouw van dit klooster dat vroeger bestond uit meer dan 60 

tempels. De tempels die bewaard zijn gebleven zijn de moeite meer dan waard om te bekijken. 

Het gebied is ommuurd met 108 stoepa’s die om de 15 meter langs de muren staan. Het is 

bijzonder dat er zoveel mooie spullen bewaard zijn gebleven. Dit komt omdat de monniken 

zo slim waren om deze voorwerpen in de bergen te verstoppen voordat de indringers kwamen. 

 

Gerkamp 

 

Dag 12: Karakorum naar Khogno Khan Uul Nature Reserve (OLD) 

 

Reistijd: ca. 2 uren 

 

Je reist naar het práchtige Khogno Khan Uul. Dit nationaal park heeft een oppervlakte van 

maar liefst 47 km² en staat bekend om zijn legendarische bergen, de Khogno Khan Mountains. 

In het natuurgebied ontmoeten twee ecosystemen elkaar; de taiga en de steppe. Hierdoor 

heeft het park een uitzonderlijk gevarieerd landschap met zandduinen, steppes en bergen. 

 

Het kamp ligt diep in het reservaat, tegen een indrukwekkende rotspartij aan en met een mooi 

uitzicht over de groene heuvels. Je kunt wandeltochten maken en van dichtbij het leven van de 

Mongoolse nomaden meemaken. Als je de poort van het gerkamp uitloopt liggen rechts 

uitgestrekte zandduinen, achter je het machtige Khogno-gebergte, en links en voor je 

eindeloze groene heuvels. Je kunt de zandduinen opklimmen en jezelf er daarna van af laten 

glijden, leuk! Vergeet ook de zonsondergang over de zandduinen niet! 

 

Gerkamp 

 

Dag 13: Khogno Khan Uul Nature Reserve – Kamelentocht (OLD) 

 

Vandaag heb je een hele leuke ochtend voor de boeg. Je gaat namelijk een kamelentocht 

maken! Eerst krijg je uitleg over hoe je een kameel moet berijden. Wanneer de instructies 

duidelijk zijn klim je op je kameel. De kameel staat ook wel bekend als ‘het schip van de 

woestijn’. Als je op je kameel zit merk je wel waarom dit zo is. Je maakt een mooie tocht 

door de zandduinen. Onderweg kun je genieten van het indrukwekkende landschap. 

 

Tip voor de middag: Als je de hoofdpoort van het kamp uitgaat en naar links loopt, langs de 

rotsen, kom je op een gegeven moment bij een kleine stupa. Achter de stupa loopt een pad de 

bergen in. Het pad eindigt bij de ruïne van een 16e eeuws klooster. Het wordt regelmatig door 

Mongoolse sjamanen bezocht voor het uitvoeren van rituelen. Je zult vast begrijpen waarom 

deze móóie plek hiervoor uitgezocht is. 

 

Gerkamp 

 

Dag 14: Khogno Khan Uul Nature Reserve naar Ulanbaatar (O) 

 

Reistijd: ca. 4 uren 

 

Je wordt naar je hotel gebracht in het centrum van Ulanbaatar.  
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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 

leuke afsluiting van je reis door Mongolië. 

 

Hotel 

 

Dag 15: Vertrek Ulanbaatar (O) 

 

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld van Ulanbaatar gebracht. Hiermee 

komt er een eind aan jullie familiereis. Een heel bijzonder avontuur 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 families 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 

familiereis 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 

 

    Aantal reizigers     2 pers. 3-4 pers.     5-6 pers.     7-9 pers.    10-14 pers. 

    Kinderen 0 – 2 jaar     gratis gratis gratis  gratis  gratis 

Kinderen 3 – 7 jaar € 1260 € 1215 € 1155 € 1095 € 1065 

Kinderen 8 - 11 jaar € 1675 € 1620 € 1540 € 1460 € 1420 

Prijs 12+ en volwassenen € 2095 € 2025 € 1925 € 1825 € 1775 

 

    Toeslag éénpersoonskamer/ger     € 320 p.p 

 

    Meerprijs Engelssprekende gids dag 2 t/m dag 14     € 1450 per gids 

 
 

Prijs optioneel 

 

    1 Traditional Show     € 35 p.p 

 
 

Prijs inclusief 

 

• Vervoer overland in Mongolië zoals genoemd in de reisbeschrijving, incl. tax en brandstof 

dag 1: privé-vervoer vliegveld Ulanbaatar - hotel Ulanbaatar 

dag 1: privé-vervoer tijdens excursies in omgeving 

dag 2: privé-vervoer hotel Ulanbaatar - gerkamp Ghorki Terelj National Park 
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dag 3: privé-vervoer beschikbaar vooor excursies in omgeving 

dag 4: privé-vervoer gerkamp Ghorki Terelj National Park - gerkamp Khustain National Park 

dag 4: privé-vervoer tijdens safari 

dag 5: privé-vervoer gerkamp Khustain National Park - gerkamp Gurvanbulag 

dag 6: privé-vervoer beschikbaar vooor excursies in omgeving 

dag 7: privé-vervoer beschikbaar vooor excursies in omgeving 

dag 8: privé-vervoer beschikbaar vooor excursies in omgeving 

dag 9: privé-vervoer gerkamp Gurvanbulag - gerkamp Ögii Nuur 

dag 10: privé-vervoer beschikbaar vooor excursies in omgeving 

dag 10: privé-vervoer gerkamp Ögii Nuur - gerkamp Tsenkher  

dag 11: privé-vervoer gerkamp Tsenkher - gerkamp Kharkhorin 

dag 11: privé-vervoer tijdens excursies in omgeving 

dag 12: privé-vervoer gerkamp Kharkhorin - gerkamp Khogno Khan Uul Nature Reserve 

dag 13: kamelen 

dag 14: privé-vervoer gerkamp Khogno Khan Uul Nature Reserve - hotel Ulanbaatar 

dag 15: privé-vervoer hotel Ulanbaatar - vliegveld Ulanbaatar 

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

• Twaalf overnachtingen in gerkampen op basis van twee- of driepersoons privé-gers  

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

• Mongoolssprekende chauffeur (inclusief alle maaltijden, overnachtingen, salaris en 

verzekeringen voor de chauffeur)  

• Entree National Parks tijdens de reis 

• Entree museum op dag 2 

• Schildpadrots, Ariyabel en Mongoolse nomaden op dag 3 

• Safari Khustain National Park op dag 4 

• Ruines Khar Bhuk Balgas op dag 5 

• Activiteiten in nomaden-gerkamp op dag 5, 6, 7 en 8 

• Mongoolse Khorkhog BBQ in nomaden-gerkamp 

• Hotsprings gerkamp Tsenkher op dag 10 en 11 

• Entree Erdene Zuu op dag 11 

• Kamelentocht op dag 13  

• Excursies en activiteiten zoals genoemd in de reisbeschrijving  

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

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

 

Prijs exclusief 

 

• Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooi, wassen kleding, overige maaltijden, etc.) 

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

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

• 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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