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Des de  

1.848 € 

 
GC 1881 

Mongòlia central (14 dies) 

El millor de Mongòlia 

 

Les inabastables estepes mongoles es combinen en aquest viatge amb les majestuoses dunes del Gobi o amb els seus 

espectaculars parcs naturals. Una ruta pensada per dormir en campaments perfectament acondicionats i conèixer d’aprop 

aquest fascinant país centre asiàtic.  

 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 
 

 
 
 

 
 

Dia 1.- Arribada a Ulan Bator i trasllat a l'hotel. Excursions de mig 

dia o complet disponibles 

Dia 2 .- Visita del Parc Nacional de Terelj. Paisatge alpí i possibilitat 

de fer senderisme, passejades a cavall, escalada. Retorn a l’hotel. 

Dia 3.- Ruta cap al desert del Gobi. De camí es visitarà el llac Baga 

Gazriin Chuluu i les ruïnes del temple Suma Khunk Burd. Es passarà 

la nit en els tradicionals campaments mongols. 

Dia 4.- Visita de la formació rocosa de Tsagaan Suvarga 

Dia 5.- Ruta a la Vall de l’Àguila, duna bellesa impresionant 

Dia 6.- Ruta a les dunes de Khongor. Es podrà pijar a la duna més 

alta de Mongòlia. 

Dia 7.-Ruta cap a Bayanzag. Visita al cementiri de dinosaures del 

Gobi i als penyassegats “flaming”. Visita a una família que cria 

camells 

Dia 8.- Ruta cap a Ongyn Khiid 

Dia 9.- Ruta cap a Karakorum (antiga capital de l’imperi mongol) 

Dia 10.- Visita d’Erdene-Zuu, el monestir més impactant de 

Mongòlia amb excel.lents iconografies budistes del segle XVI. Visita 

de les ruïnes de Karakorum, capital de l’imperi mongol al s. XIII. 

Lleure a les fonts termals de Tsenher. 

Dia 11.- Ruta al llac Ugiy. Observació d’aus a les ribes del llac 

Dia 12.- Ruta a la reserva Khustain. Observació de cavalls salvatges. 

Dia 13-14.- Retorn a Ulan Bator. Dies lliures 

Nota: Durant el mes de juliol hi ha la possibilitat d’assistir al famós 

festival tradicional de Naadam 

Preus i condicions 

 
 

Inclou: Allotjament en hotel (Ulan Bator) i en campaments acondicionats 

durant la ruta. Pensió completa als campaments i esmorzar a Ulan Bator, 

guia de parla anglesa per tot el viatge, trasllats arribada i sortida, transport 

en 4x4 durant la ruta, taxes d’entrada als parcs i museus, gestions. 

 
No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per al teu viatge) 

despeses personals, assegurança de viatge (opcional), Visat.  

 

NOTA IMPORTANT: Ruta, dies i Hotels flexibles a gust del viatger. 



 

Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

Ger (campament)  
 

Festival Naadam  

Parc Natural de Terelj 

 
Monestir de Erdene Zuu  

 

Llac Ugiy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunes de Khongor (desert del Gobi) 

 

 


