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1.750€ Pax 4 

1.900€ Pax 2 

 
GC 1881 

Mongòlia- Desert del Gobi  

(8 dies) 

 

Desert del Gobi (dunes de sorra de Khongor, Vall dels Voltors i Bayanzag), Kharkhorin, Vall d'Orkhon.  Senderisme suau per 

meravellosos paisatges, passeig en el veritable cavall mongol, anar en camell bactrià de dos geps, visitar una família de criadors 

de cavalls, demostració de vida nòmada, conèixer una família de criadors de camells, i molt més ... 

 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 

 

 
 

 

 
 

Dia 1.- Arribada a Ulan Bator i trasllat a l'hotel. Exploració de la 

capital 

Dia 2 .- Trasllat a Banyagobi. Visita decampament nòmada. A les 

muntanyes de Khugnukhan es visitarà el monestir d’OVgon.Visita 

d’una família de viver de camells. Passeig amb camell i nit en 

campament 

Dia 3.- Visita de Kharkhorin, l’antigua capital del Gran Imperi 

Mongol. Visita del monestir d’Erdenezuu. Visita de la Cascada de 

Orkhon. Està situada a l’històrica Vall d’Orkhon 

Dia 4.- Creuant les estepes camí de Saikhanii Tugul, es visita el 

monestir d’Ongi. Visita a una família criadora de cavalls. Nit en 

campament gers 

Dia 5.- Desert del Gobi - Posta de sol des de les dunes cantaires. Les 

dunes de sorra de Khongor son algunes de les dunes de sorra blanca 

més grans i més impresionants de Mongòlia. Nit en campament gers 

Dia 6.-Senderisme a la Vall dels voltors i Bayanzag. Es pendrà el 

camí dels penyassegats flamejants per fer senderisme. De camí 

veurem paisatges àrids de l'estepa amb molts ramats de camells i 

famílies de nòmades ramaderes. A la tarda s’arriba a les capritxoses i 

antigues formacions de roca vermella, Bayanzag 

Dia 7.- Tornada a la capital en vol intern. Visita del monestir 

Gandam i el museu nacional d’Història. Tarda lliure i sopar 

espectacle. 

Dia 8.- Tornada a la ciutat d’orígen 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: Allotjament en hotel (Ulan Bator) i en campaments acondicionats durant la ruta. 

Pensió completa, guia de parla hispana per tot el viatge, trasllats arribada i sortida, 

transport en 4x4 durant la ruta, Entrades segons itinerari, muntar a cavall i camell, Vol 

intern 

 

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

viatge (opcional), Visat.  

 

NOTA IMPORTANT: Ruta, dies i Hotels flexibles a gust del viatger. 
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Ger (campament)  

 

Monestir Erden Zuu  

 

Bayanzag 

 

 Cavalls   

 

Cascada Orhom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunes de Khongor (desert del Gobi) 

 

 


