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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ 



1                       ΜΟΓΓΟΛΙΑ - 9 ημ. 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Η Μογγολία είναι ένας τόπος πλασμένος από θρύλους και μύθους, που ζει στη σκιά των 

τουριστικών γιγάντων όπως η Κίνα και η Ρωσία. Είναι η μόνη χώρα της Ασίας που διαφέρει απ’ 

όλες τις άλλες. 

Γιατί στις τελευταίες, το βάρος των επισκέψεων πέφτει στα μνημεία, στα παλάτια και τους ναούς 

των χωρών αυτών, ενώ στη Μογγολία η δύναμη βρίσκεται στην απεραντοσύνη της στέπας και 

στη λευκή κουκκίδα –την χαρακτηριστική σκηνή γκερ των νομάδων– που σπάει το απέραντο 

πράσινο. Βρίσκεται ακόμα στο μαγνητισμό που αποπνέει το αυστηρό τοπίο αλλά και στα μάτια 

των αλόγων που καλπάζουν ελεύθερα. Ένας άλλος κόσμος που ευτυχώς υπάρχει ακόμα.! 

Με το ταξίδι αυτό βγάζουμε από την ομίχλη την γη που βασίλεψε ο Τζένγκις Χαν. Μαζί με 

τα κορυφαία μνημεία -όπως τα Θιβετιανά Μοναστήρια Γκαντέν και Ερντένε Ζου- θα 

επισκεφθούμε νομάδες που ακόμα εκτρέφουν άλογα και βακτριανές καμήλες. Θα 

περιπλανηθούμε ανάμεσα στους βραχώδεις σχηματισμούς στον Εθνικό Δρυμό του Τερέλζ, 

εκεί που αρχίζουν τα Σιβηριανά δάση και θα αναζητήσουμε τα προϊστορικά άλογα 

Πρεζβάλσκυ στον φυσικό τους χώρο στο πάρκο Χουστάι. Με το Γραφείο μας θα 

ανακαλύψετε μια χώρα που δεν φανταζόσαστε ότι υπάρχει! 

 

 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

➢ Ιδανικές Πτήσεις με Turkish Airlines 

➢ Διαμονή σε ξενοδοχείο 4*sup στην Ουλάν Μπατόρ και παραδοσιακές μογγολικές 

γιούρτες 

➢ Ξενάγηση στο βουδιστικό μοναστήρι Γκάνταν και στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

➢ Επίσκεψη σε παραδοσιακή φάρμα, όπου θα παρακολουθήσουμε το στήσιμο της 

μογγολικής γκερ αλλά και το άρμεγμα της φοράδας, με … «προαιρετική 

γευσιγνωσία» κουμίς! 

➢ Ξενάγηση στο Καρακορούμ και το μοναστήρι Ερντέρνε Τζου 

➢ Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Χουστάι και ενημέρωση για την ξεχωριστή και μοναδική 

αγέλη άγριων προϊστορικών αλόγων Πρζεβάλσκυ που ζουν εκεί 

➢ Βόρεια Μογγολία και περίπατος στα κωνοφόρα δάση της περιοχής Τερέλζ 

➢ Συνάντηση με κτηνοτρόφους…. γιακ των Ιμαλαΐων 
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Το Κεντρο-Ασιατικό Οροπέδιο 

Η Μογγολία εκτείνεται στο κεντροασιατικό οροπέδιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 μέτρων. 

Αυτό δεν είναι εύκολα αντιληπτό γιατί τριγύρω δεν υπάρχουν βουνά  Όμως το πρωί και το 

βράδυ κάνει κρύο ακόμη και το καλοκαίρι. Ντυθείτε ανάλογα. 

 

Η μογγολική γιούρτα Γκερ 

Η παραδοσιακή γιούρτα 

(τουρκική λέξη που στα  

μογγολικά λέγεται γκερ) είναι 

χαρακτηριστική λυόμενη σκηνή 

που μεταφέρεται από τόπο σε 

τόπο από τους νομαδικούς λαούς 

της Κεντρικής Ασίας (Μογγόλους, 

Καζάχους, Κιργίσιους και 

Τουρκμένιους). Έχει μικρές 

διαφορές από λαό σε λαό και 

απαρτίζεται τυπικά από έναν 

ξύλινο σκελετό, τσόχα από μαλλί 
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κατσίκας, προβάτου ή και βακτριανής καμήλας και εξωτερικό λευκό κάλυμμα από καμβά–

καραβόπανο. Τα ξύλα μιας και δεν υπάρχουν στην στέπα και στα λιβάδια που κινούνται τα 

κοπάδια, τα αγοράζουν από το εμπόριο. Είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να στήνεται ή να 

αποσυναρμολογείται μέσα σε δύο ώρες. Για τους ταξιδιώτες είναι μοναδική εμπειρία να 

περάσουν μερικές νύχτες σε μογγολικές γκερ και για πολλούς αποτελεί το πιο συναρπαστικό 

στοιχείο ενός ταξιδιού στη Μογγολία. 

 
 

Τα προϊστορικά άλογα Πρεζβάλσκυ 

Ένα σπάνιο είδος αλόγου που ως εκ θαύματος ανακαλύφθηκε ότι υπήρχε ακόμη, χάρις στις 

έρευνες επί μήνες του γεωγράφου, φυσιοδίφη και Ρώσου συνταγματάρχη Νικολάϊ Πρεζβάλσκυ. 

Υπήρχαν πληροφορίες για την ύπαρξη αυτών των αλόγων με την ασυνήθιστη εμφάνιση από 

αιχμαλώτους του 15ου αιώνα που είχαν μεταφερθεί στη Μογγολία. Τελικά το 1881 ο 

Πρεζβάλσκυ είχε την ευτυχία να είναι ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε τις αγέλες αυτών των 

αλόγων και έκανε γνωστή την παρουσία τους στον κόσμο. Όχι, τα άγρια άλογα δεν είχαν την 

τύχη των μαμούθ! 
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ΜΟΓΓΟΛΙΑ  
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΠΑΣ 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ημέρα 1η:Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Ουλάν Μπατόρ 

Απογευματινή πτήση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Μογγολία. 

 

Ημέρα 2η: Ουλάν Μπατόρ 

Άφιξη τον πρωί στην Ουλάν Μπατόρ (Ουλανμπάταρ στο μογγολικά), την μοντέρνα 

πρωτεύουσα της χώρας που μεταμορφώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. 

Μετά τις διαδικασίες βίζας μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα το αφήσαμε 

σκόπιμα ελεύθερο για να ξεκουραστείτε από την διηπειρωτική πτήση. Μπορείτε όμως να 

πάρετε μια γεύση της πόλης περπατώντας στην κεντρική πλατεία που δεσπόζει το άγαλμα του 

εθνικού ήρωα Σουχέ Μπατόρ. 

 

Ημέρα 3η: Ουλάν Μπατόρ 

Η πρωινή μας ξενάγηση είναι μεστή και περιεκτική. Το Βουδιστικό μοναστήρι Γκάνταν, το 

θαυμάσιο μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα απολιθώματα της Πλειστόκαινης περιόδου και 

τους σκελετούς των Δεινοσαύρων που διατήρησε ανέπαφους το ξηρό κλίμα της ερήμου 

Γκόμπι, καθώς και το ανάκτορο μοναστήρι του Μπογκντάν Χαν του τελευταίου βασιλιά των 

Μογγόλων πριν της ενσωμάτωση της μισής χώρας στην Κίνα και την ένταξη της άλλης 

μισής στη Σοβιετική επιρροή, είναι τα αξιοθέατα που θα μας απασχολήσουν σήμερα . 
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Ημέρα 4η: Ουλάν Μπατόρ - 

Μπαγιανγκόμπι 

Το πρωί αναχωρούμε για την απόλυτη 

γαλήνη της στέπας της Κεντρικής 

Μογγολίας. Άφιξη στην περιοχή 

Μπαγιανγκόμπι όπου το ίδιο απόγευμα 

θα επισκεφθούμε τοπική φάρμα για να  

μυηθούμε στα ήθη και έθιμα των 

νομάδων της περιοχής. Θα 

παρακολουθήσουμε το στήσιμο μιας 

μογγολικής γκερ (σκηνής) άρμεγμα 

φοράδας και οι πιο τολμηροί θα γευτούμε 

κουμίς φτιαγμένο από γάλα αλόγου. 

Διανυκτέρευση σε παραδοσιακές 

μογγολικές γκερ! 

 

 

Ημέρα 5η: Μπαγιανγκόμπι - Καρκορούμ 

Η οδική μας διαδρομή είναι αποκαλυπτική καθώς κατευθυνόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του 

Καρκορούμ. Αχανή καταπράσινα λιβάδια όπου ζώα, περήφανοι Μογγόλοι καβαλάρηδες και 

καταυλισμοί με γκερ (γιούρτες) εναλλάσσονται συνεχώς συνθέτοντας ένα άκρως 

υπερρεαλιστικό αλλά σύναμμα υποβλητικό σκηνικό. Η σημερινή μας ξενάγηση στο 

Καρακορούμ είναι αποκαλυπτική της ιδιοσυγκρασίας του αγέρωχου λαού της στέπας. Το 

μοναστήρι Ερντέρνε Τζου με το ναό του Δαλάι Λάμα, αθάνατο μνημείο της Βουδιστικής 

κληρονομιάς της περιοχής, τα ερείπια της μυθικής πρωτεύουσας του Τζέγκις Χαν από όπου 

διοίκησε τη μεγαλύτερη εδαφικά αυτοκρατορία στη παγκόσμια μεσαιωνική ιστορία, καθώς και 

η ανάμιξή μας με τους νομάδες κατοίκους της περιοχής είναι οι δραστηριότητες που θα 

μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας. Η δε διαμονή μας είναι ακόμη πιο θεαματική αφού θα 

κοιμηθούμε κι εμείς σε Γκερ, όπως άλλωστε και η πλειονότητα των κατοίκων της χώρας. 
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Ημέρα 6η: Καρκορούμ - Χουστάι 

Ταξίδι στην προϊστορία! Έχετε ακούσει για τα άλογα Πρζεβάλσκυ; Πιθανότατα όχι. Αυτό το 

δυσκολοπρόφερτο (πολωνικής προέλευσης) όνομα ανήκει στον συνταγματάρχη και φυσιοδίφη 

του ρωσικού στρατού που τα ανακάλυψε στις στέπες της Μογγολίας το 1881. Μέχρι τότε 

θεωρούνταν ότι είχαν εκλείψει από τον πλανήτη μαζί με τα μαμούθ. Η ανακάλυψη αυτών των 

υπέροχων προϊστορικών ζώων -που γενετικά δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά άλογα μια 

και χωρίστηκαν φυλετικά πριν 160.000 χρόνια- έκανε τον επιστημονικό κόσμο εκείνης της 

εποχής να ανατριχιάσει. Σήμερα στο Εθνικό Πάρκο Χουστάι ζει η μοναδική αγέλη άγριων 

προϊστορικών αλόγων στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης ελευθερίας. Από το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης του πάρκου θα μάθουμε περισσότερα και με λίγη τύχη θα δούμε μερικά από τα 

άλογα που ζούνε ελεύθερα στην επικράτειά του. Διανυκτέρευση σε γκερ στην περιοχή Χουστάι. 

 

Ημέρα 7η: Χουστάι - Τερέλζ 

Αν σας άρεσε μέχρις εδώ κάντε υπομονή. Τα καλά… αρχίζουν σήμερα! Κατευθυνόμαστε 

οδικώς στη Βόρεια Μογγολία στην περιοχή Τερέλζ. Εδώ αρχίζουν τα απέραντα σιβηριανά δάση 

σε ευθεία αντίθεση από την μέχρι τώρα μογγολική άδενδρη στέπα. Παράλληλα μας περιμένουν 

τα σουρεαλιστικά τοπία των γιγάντιων βράχων που συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Θα 

περπατήσουμε ανάμεσα στους βράχους και τα κωνοφόρα δάση, θα έρθουμε σε επαφή με τους 

κτηνοτρόφους που εκτρέφουν… γιακ των Ιμαλαΐων και γιατί όχι, μπορείτε αν θέλετε να πάτε 

βόλτα καβάλα σε αυτά τα τριχωτά βοοειδή βλέποντας τον κόσμο με άλλα μάτια. Διανυκτέρευση 

σε γκερ στο Τερέλζ. 

 

Ημέρα 8η:Τερέλζ - Ουλάν Μπατόρ 

Ολοκληρώνουμε τις επισκέψεις στο Εθνικό πάρκο Τερέλζ και νωρίς το απόγευμα επιστέφουμε 

στην γνώριμη Ουλάν Μπατόρ για την τελευταία διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 9η:Ουλάν Μπατόρ - Αθήνα 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα. Άφιξη αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.   



 

ΜΟΓΓΟΛΙΑ - 9 ημ.                          8 

 
ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 
 

 

 

Το  Ταξίδι σας προσφέρει: 

 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις Turkish Airlines 

➢ Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στην Ουλάν Μπατόρ & παραδοσιακές μογγολικές γκερ στην 

ενδοχώρα 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά στην Ουλάν Μπατόρ και πλήρη διατροφή στην επαρχία 

➢ Μεταφορές με τοπικά πούλμαν για τις διαδρομές του προγράμματος 

➢ Εισόδους κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων σε όλα τα επισκεπτόμενα μέρη σύμφωνα με το 

πρόγραμμα 

➢ Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

➢ Αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Κων/πολη 15.30 17.00 

Κων/πολη – Ουλάν Μπατόρ 19.10 10.05 

Ουλάν Μπατόρ – Κων/πολη 11.05 17.25 

Κων/πολη - Αθήνα 19.10 20.45 

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμ/νή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

ΜΟΓΓΟΛΙΑ 

 

9 ημέρες 

FΒ 

16/7 

& 

8/8 

4*sup & 

παραδοσιακές 

μογγολικές γκερ 

1.490 +460 +840 
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× Βίζα εισόδου στη χώρα, 85€ 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 
 
 
 
 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

• Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα 

• Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που 

θα αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

αναχώρηση του ταξιδιού 

 

 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.roundtravel.gr καθώς και στα 

έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 

 

 

http://www.roundtravel.gr/

