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         Rondreis Mongolië - Het land van Chengis Khan – 14 dagen – reiscode MR.01 
 

 

     
 

Startdatum : iedere dag mogelijk tussen 1 juni en 15 september 

Vervoer : privé-vervoer 

Overnachtingen : hotel en gerkamp 

Start en eindpunt : Ulanbaatar 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Ontdek het adembenemend mooie Mongolië. Ontmoet het volk van herders en ruiters. Geniet 

van het magnifieke landschap. Met eindeloze grasvlakten, zacht glooiende heuvels, woest 

gebergte en tientallen meters hoge zandduinen. Hier en daar zie je een ger, een traditionele 

nomadentent, staan. Je gaat op bezoek bij de locals en maakt kennis met het traditionele 

nomadenleven. Je gaat op zoek naar de paarden van Przewalski, ziet bijzondere vogels en 

komt ongetwijfeld wilde kamelen tegen. Ook de culturele bezienswaardigheden komen volop 

aan bod. Reis met ons mee in het voetspoor van de legendarische Chengis Khan! 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D = inclusief lunch 

 

Dag 1: Aankomst in Ulanbaatar 

 

Ontvangst op het vliegveld van Ulanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Je wordt naar je hotel 

gebracht in het centrum van Ulanbaatar. Mongolië heeft drie miljoen inwoners, waarvan maar 

liefst 1,8 miljoen mensen in Ulanbaatar wonen. De stad heeft desondanks een gemoedelijke 

sfeer. In het centrum wordt het straatbeeld gedomineerd door grote, logge panden uit het 

communistische tijdperk én moderne high-tech gebouwen, terwijl in de buitenwijken mensen 

deels nog in traditionele ger’s wonen.  

 

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: Ulaanbaatar naar Baga Gazriin Chuluu (OLD) 

 

Reistijd: ca. 4-5 uren 

 

Na het ontbijt word je opgehaald bij je hotel en ga je samen met je chauffeur op pad naar de 

groene steppen en bergen van midden-Gobi. Zorg ervoor dat je voldoende Mongoolse Tugrug 

bij je hebt, onderweg is er weinig gelegenheid om geld te wisselen of geld te pinnen.  

 

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

en kuddes schapen tegen. Na ca. 60 kilometer kom je in de midden-Gobi regio aan. Vanaf hier 

gaat de geasfalteerde weg over in onverharde zandpaden. Veel mensen denken bij de Gobi  
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aan eindeloze zandvlaktes. Dit is echter niet het geval. Een derde deel van Mongolië bestaat 

uit de Gobi en slechts drie procent hiervan bestaat uit zandwoestijn. Het landschap van de 

midden-Gobi is uitermate afwisselend, met vlakke steppes, groene heuvels, semi-woestijn, 

zandduinen, hoge bergen, zoutmeren en bizarre rotsformaties.  

 

Onderweg ontmoet je de eerste nomaden. 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 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.  

 

In de middag kom je aan in Baga Gazriin Chuluu, met haar unieke berglandschap met bizar 

gevormde rotsformaties. De bergen van Baga Gazriin Chuluu zijn heilig voor de Mongoolse 

bevolking. Vanuit sjamanistische tradities gelooft men dat hier meerdere goden wonen. Het 

gebied is een paradijs voor liefhebbers van wildlife (o.a. vos, wolf, grond-eekhoorn, marmot, 

gazelle, wilde kameel, Gobi-beer), exotische vlinders (mei/juni), vogels (o.a. monniksgier, 

condor, adelaar, kraanvogel, buizerd, uil, havik), planten, bloemen en kruiden. 

 

Geniet van het landschap en de bezienswaardigheden. Vraag je chauffeur om je er naar toe te 

brengen of maak er een wandeling van. Een aantal tips: 

 

• Mur Lama cave, een natuurlijke verborgen ruimte tussen de bergen (nb: het is geen grot). 

Je vindt hier de ruïnes van een in de 16e eeuw door vijanden vernield klooster. Als je 

hogerop klimt kom je in een wonderlijk landschap terecht met een bijzondere, mystieke 

sfeer. Omdat hier de energie van de mediterende monniken nog aanwezig zou zijn is het 

een zogenaamde krachtplek voor de Mongolen. En, het is maar dat je het weet: als je boven 

bent en het waait hard dan zijn de goden niet blij met je aanwezigheid. Als het slechts 

lichtjes waait of windstil wordt dan heten de goden je welkom. Als je dan ook nog een slang 

ziet heb je helemaal geluk: de slang is het symbool dat de goden je de rest van je leven 

goed gezind zijn.  

• Ga op zoek naar de in de bergen gegraveerde teksten van mediterende monniken, naast de 

meditatiegrotten uit de 7e en 8e eeuw en uit de tijd van Chengis Khan. 

• Je vindt in de omgeving een aantal Hunnu dynasty tombs. De Hunnu waren heer en 

meester in Mongolië tussen de 3e eeuw BC tot aan de 2e eeuw AC 

• Maak een wandeltocht door de omgeving. Houdt er rekening mee dat de bergen heilig zijn 

voor de nomaden. Mongolen zeggen bijvoorbeeld dat als je een steen meeneemt van deze 

plek de goden vijf jaar huilen. 

• Baga Gazriin Chuluu is een waar paradijs voor vogelaars. Ga op pad voor het spotten van 

vogels als de slangenarend, monniksgier, Mongoolse buizerd, etc.  

• In de vroege zomer, afhankelijk van het weer, vind je hier een explosie aan bloemen én 

vlinders, zo mooi om te zien.  

• Breng een bezoek aan de nomaden in de omgeving. De mensen zijn zeer hartelijk en zullen 

je graag in hun ger ontvangen. 

 

Gerkamp 

 

Dag 3: Baga Gazriin Chuluu naar de Flaming Cliffs van Bayanzag (OLD) 

 

Reistijd: ca. 6-7 uren  
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Met een beetje geluk zie je, als je Baga Gazriin Chuluu uitrijdt, de nesten van de monniksgier 

op de toppen van de rotsen zitten. Nadat je de bergen uit bent kom je de eerste kamelen 

tegen. De Bactrian camels trekken in kuddes door de Gobi, de meeste kuddes zijn het  

eigendom van een nomadenfamilie, maar er komen ook veel wilde kamelen in dit gebied voor.  

 

Bij de rode zandstenen rotsen van Bayanzag werden in 1922 de eerste dinosauruseieren 

gevonden door de Amerikaanse paleontoloog Roy Chapman. Ook vond hij er dinosaurusbotten, 

het overtuigende bewijs dat hier ooit gigantische beesten rondstruinden. Nu is er een klein 

museum gewijd aan de dinosaurussen van Bayanzag. Ook als je geen ‘dinofiel’ bent is het een 

fascinerende plek. De bizar gevormde rotsformaties hebben hun naam te danken aan de  

schitterende kleuren van de kliffen tijdens zonsopkomst en zonsondergang. 

 

Gerkamp 

 

Dag 4: Bayanzag naar Yolyn Am (OLD) 

 

Reistijd: ca. 2 uren 

 

Je reist naar Yolyn Am in de Vallei van de Adelaars. Het landschap bestaat uit eindeloze vlaktes 

van steen en zand, afgewisseld met schitterende rotsformaties. ’s Middags maak je een hike  

(ca. 2 km) door de spectaculaire kloof van Yolyn Am. Hier is een klein natuurwonder te vinden. 

In de kloof ligt namelijk het hele jaar een ijsvlakte en dat midden in de Gobi-woestijn! In de 

winter kan het ijs een dikte hebben van 10 m en 10 km de vallei in lopen. Het heeft dan bijna 

iets weg van een gletsjer. In de zomer smelt het ijs deels weg en ligt er alleen in de kloof nog 

ijs, in de meest mooie vormen. Tip: ga in de namiddag op zoek naar adelaars, lammergieren 

en andere roofvogels, die hier in grote aantallen voorkomen 

 

Gerkamp 

 

Dag 5 : Yolyn Am naar Khongoriin Els (OLD) 

 

Reistijd: ca. 4 uren 

 

Je gaat op pad naar de Zingende Duinen van Khongoriin Els in het Gurvan Saikhan National 

Park. Hier vind je de meest spectaculaire zandduinen van Mongolië. Ze kunnen wel 200 meter 

hoog worden en strekken zich uit over een afstand van maar liefst 180 kilometer. De duinen 

hebben hun naam te danken aan het melodische geluid van de door de wind voortgeblazen 

zandkorrels. In de middag ga je de duinen beklimmen. Een kwestie van twee stappen naar 

boven en meteen weer één stap naar beneden glijden. Je maakt ook een tocht per kameel 

door de woestijn. Houd je goed vast, een kameel hobbelt nogal!  

 

Gerkamp 

 

Dag 6: Khongoriin Els naar Ongin Khiid (OLD) 

 

Reistijd: ca. 6-7 uren 

 

Langzaam aan veranderd het landschap weer en kom je in de heuvels van Ongin Khiid terecht. 

In de middag breng je een bezoek aan de ruïnes van Ongin Khiid (vervoer inclusief, entree 

exclusief). Ongin Khiid kreeg vanaf de 6e eeuw de functie van kloosterstad en bereikte het 

hoogtepunt van haar macht in de 16e en 17 eeuw. Er woonden tegen die tijd meer dan 1000 

monniken, bekend om hun kennis van de astrologie en geneeskunst. Er is een bron in de 

buurt. De locals zeggen dat het water geneeskrachtig is als je het vóór zonsopgang drinkt. 
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Gerkamp 

 

Dag 7: Ongiin Khiid naar Orkhon Valley (OLD) 

 

Reistijd: ca. 5-6 uren  

 

Zodra je de heuvels van Ongin Khiid uitrijdt kom je terecht in een licht glooiend steppe 

landschap met hier en daar een ger, kuddes paarden, schapen en kamelen. Natuurlijk steek je 

weer even aan bij een nomadenfamilie, voor een praatje en de inmiddels bekende paarden-

melkdrank. Gemiddeld zit er zo´n 2 procent alcohol in de drank. De nomaden drinken het de 

hele dag door, minstens twee liter per dag. Doordat ze het over de hele dag verdelen en er 

aan gewend zijn, raken ze er niet aangeschoten van. De nomaden zeggen er sterk en gezond 

van te worden en het wordt met name aanbevolen aan zogende vrouwen omdat het voor een 

uitstekende melkproductie voor de baby zorgt. Dat de baby vervolgens via de moedermelk ook 

een beetje alcohol meekrijgt vinden ze geen probleem, de baby wordt op deze manier toch ook 

lekker sterk en gezond van de gefermenteerde drank?  

 

Na een poosje verlaat je het gebied van de midden-Gobi en kom je in centraal-Mongolië 

terecht. Het landschap veranderd vrij plotseling van laag gelegen grasland naar steeds hoger  

wordende weidse heuvels en bergen. Je gerkamp ligt vlak naast de wild stromende Orkhon-

rivier, te midden van bergen variërend van 2000 tot 2900 meter, in het Khangai Nuruu NP.  

Langs de rivier vind je in de rotsen petrogliefen uit de bronstijd en hunnu-graven.  

 

Gerkamp 

 

Dag 8: Orkhon Valley naar Tsenkher (OLD) 

 

Reistijd: ca. 3-4 uren  

 

Vandaag reis je verder naar Tsenkher. De bergen worden ruiger met tussendoor grasland. In 

het voorjaar en het begin van de zomer is het hier één grote bloemenzee. De route is flink 

hobbelig en de paden (voor zover er paden zijn) gaan regelmatig dwars door kleine riviertjes. 

In deze regio kom je, naast het open graslandschap, steeds meer naaldbossen tegen.  

 

Tsenkher staat bekend om haar geneeskrachtige, mineraalhoudende heetwaterbronnen 

(entree exclusief). Het bronwater komt met een temperatuur van bijna 90 graden celcius uit 

de grond borrelen. De meeste gerkampen hebben twee bronbaden, eentje waarvan men het 

water heeft laten afkoelen tot ca. 60 graden celsius en eentje waar het water is afgekoeld tot 

ca. 40 graden. Het water bevat onder andere zwavel, wat goed schijnt te zijn voor je huid. Het 

warme water heeft eveneens een weldadige uitwerking op longen en spieren.  

 

Gerkamp 

 

Dag 9: Tsenkher via Karakorum naar Ugii Nuur (OLD) 

 

Reistijd: ca. 4-5 uren  

 

Neem vanochtend eerst een warmwaterbad, een fijne manier om je dag te beginnen. 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 grotendeels  
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verwoest. Het huidige Kharkhorin dateert uit de Sovjettijd en je zult hier dan ook weinig meer 

aantreffen van de glorieuze stad van weleer.  

 

Je bezoekt de belangrijke bezienswaardigheid van Mongolië, het Erdene Zuu-klooster (vervoer 

inclusief, entree exclusief). In 1586 werd begonnen met de bouw van dit immense klooster dat 

ooit bestond uit meer dan 60 tempels en waar zo’n 1000 monniken woonden. Ook dit klooster 

werd echter verwoest en er zijn nu nog slechts drie (móóie) tempels over. Het gehele complex 

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

verwoestingen is een bezoek aan het klooster zeer de moeite waard. Ook al omdat er veel 

beelden, tsam-maskers en thangka’s (religieuze doeken) bewaard zijn gebleven. Tijdens de 

verwoestingen werden deze voorwerpen door de monniken in de bergen verstopt.  

 

Aansluitend reis je door naar het zoetwatermeer Ugii Nuur. Het meer staat bekend om de vele 

vogelsoorten die je hier kunt spotten. Een prachtige plek om de avond door te brengen. 

 

Gerkamp 

 

Dag 10: Ugii Nuur naar Khogno Khan Uul (OLD) 

 

Reistijd: ca. 2-3 uren 

 

In de vroege ochtend maak je een rondrit rond het meer. Een aantal vogelsoorten die je 

mogelijk zult 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.  

 

Aansluitend reis je naar het práchtige Khogno Khan Uul Nature Reserve. Het kamp ligt diep in 

het reservaat, tegen een fantastische 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. Breng 

een bezoek aan één van de nomadententen in de buurt. De locals zullen je gastvrij ontvangen. 

Vergeet ook de zonsondergang over de zandduinen niet! 

 

Dag 11: Khogno Khan Uul (OLD) 

 

Tip: 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 heilige rituelen. Het gebied is een zogenaamde 

‘krachtplek’. Je zult begrijpen waarom deze móóie plek hiervoor uitgezocht is.  

 

Optioneel 1: Kameeltocht door de zandduinen van Khogno Khan Uul – ca. 2 uren 

 
Een deel van het natuurreservaat wordt in beslag genomen door tientallen kilometers lange 

zandduinen, afgewisseld met struiken en rotsen. Je stapt op je kameel bij het gerkamp en rijdt 

op je schommelende ‘woestijnschip’, onder begeleiding van de eigenaar van het dier door het 

unieke landschap van Khogno Khan. Het is belangrijk om deze optie voorafgaand aan je reis te 

boeken, zodat je zeker weet dat er kamelen en een begeleider voor je klaarstaan. 

 

Optioneel 2: Paardrijden door de heuvels en zandduinen van Khogno Khan Uul – ca. 3 uren 
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Onder begeleiding van de eigenaar van het paard stap je op voor een móóie tocht door de 

schitterende omgeving. Geniet van de weidse en ruige natuur en maak kennis met het leven 

van de nomaden! Ook hiervoor geldt dat je van te voren moet boeken, zodat er een paard en 

begeleider voor je beschikbaar zijn. De paarden worden namelijk gehuurd van de Mongoolse 

nomaden en moeten dus speciaal voor jou naar het gerkamp worden gebracht.  

 

Gerkamp 

 

Dag 12: Khogno Khan Uul naar Khustain National Park (OLD) 

 

Reistijd: ca. 3 uren  

 

In de vroege middag reis je naar het Khustain National Park, bekend geworden vanwege het 

przewalskipaard. De takhi, zoals de Mongolen het przewalskipaard noemen, is het enige nog 

bestaande wilde paard ter wereld. In de namiddag ga je samen met een safarigids naar het 

Khustain NP voor een gave gamedrive safari, op zoek naar het przewalskipaard (vervoer, 

entree en gids inclusief). 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 

financiële 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 13: 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 3: 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 14: Vertrek Ulanbaatar (O) 

 

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

er een einde aan je reis. Een hele bijzondere ervaring rijker! 
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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 

 

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

    Prijs per persoon     € 1825     € 1725 € 1675 € 1625 1575 

 

    Toeslag éénpersoonskamer/ger     € 360 p.p 

 

    Meerprijs Engelssprekende gids van dag 2 t/m dag 13     € 1350 per gids 

 
 

Prijs optioneel 

 

    1     Kameeltocht – ca. 2 uren     € 20 p.p.  

    2     Paardrijtocht – ca 3 uren     € 25 p.p.  

    3 State Opera Theater     € 35 p.p. 

 

Prijs inclusief 

 

• Privé-vervoer in Mongolië zoals genoemd in de reisbeschrijving inclusief tax en brandstof 

dag 1: privé-vervoer vliegveld Ulanbaatar - hotel Ulanbaatar 

dag 2: privé-vervoer hotel Ulanbaatar - gerkamp Baga Gazriin Chuluu 

dag 3: privé-vervoer gerkamp Baga Gazriin Chuluu - gerkamp Bayanzag 

dag 4: privé-vervoer gerkamp Bayanzag - gerkamp Yolyn Am 

dag 5: privé-vervoer gerkamp Yolyn Am - gerkamp Khongoriin Els  

dag 6: privé-vervoer gerkamp Khongoriin Els - gerkamp Ongin Khiid 

    dag 7: privé-vervoer gerkamp Ongiin Khiid - gerkamp Orkhon Valley   

dag 8: privé-vervoer gerkamp Orkhon Valley – gerkamp Tsenkher 

dag 9: privé-vervoer gerkamp Tsenkher - gerkamp Ugii Nuur 

dag 10: privé-vervoer gerkamp Ugii Nuur - gerkamp Khogno Khan Uul 

dag 12: privé-vervoer gerkamp Khogno Khan Uul - gerkamp Khustain National Park 

dag 13: privé-vervoer gerkamp Khustain National Park - hotel Ulaanbaatar 

dag 14: privé-vervoer gerkamp Ulanbaatar - vliegveld Ulanbaatar 

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

• Elf overnachtingen in gerkampen op basis van twee- of driepersoons ger  

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

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

verzekeringen voor de chauffeur)  
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• Safari Khustain National Park inclusief safarigids 

• Entree National Parks 

• Mongoolse Khorkhog BBQ 

• Alle 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 €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. 

 

   
  

 

 

http://www.nativetravel.nl/
mailto:info@nativetravel.nl

