Mongolia

MONGOLIA
INFORMACJE O MIEJSCU – link do filmu z wyjazdu

Stary zwyczaj głosi, że przy wejściu do jurty nie można
nadepnąć na próg ponieważ stanowi on rodzaj granicy
pomiędzy bezpieczeństwem i spokojem wnętrza domu oraz
jego mieszkańców, a nieznanym i pełnym czyhających
zagrożeń światem zewnętrznym. Zasady tej przestrzega się
do dziś i jeśli zostaniecie zaproszeni przez gospodarza do
jego domu, w dobrym tonie jest przestrzeganie tego
zwyczaju.
Mongołowie mają zwyczaj częstować wszystkim co tylko
posiadają w momencie wizyty. Warunkiem koniecznym jest
przyjęcie poczęstunku (nawet jeśli kilka minut wcześniej
zjedliście olbrzymią ilość gotowanej baraniny).
Mongolię zamieszkuje około 2,7 miliona mieszkańców.
Większość ludności cywilizowanej skupia się w miastach.
Pozostali, to przede wszystkim koczownicze plemiona, które
zajmują się hodowlą. Etnicznie społeczeństwo nie jest bardzo
zróżnicowane, ale rdzenni Mongołowie stanowią ok. 89%
ludności. Pozostali to około 6% Kazachów i 5% innych
narodowości.

INFORMACJE O GRUPIE

min.12 osób, max.16 osób
9/16 lipiec 2020

Noclegi wg. programu

Wiza wymagana dla obywateli RP
Tugrik (MNT); 1 PLN = 609 MNT
Warszawa – 12:00, Ułan Bator – 19:00
Link

Link

-

Aeroflot (wliczony w cenę)
09.07,12:45 – 05:40+1 Warszawa – Ułan Bator
16.07, 07:10 – 11:45, Ułan Bator - Warszawa
Bagaż podręczny 10 kg, rejestrowany 23 kg

Dzień 1/2, 9/10 lipca, czw./pt.
- 10:40 Spotkanie z opiekunem VQ na lotnisku Chopina w Warszawie
- Lot do Ułan Bator via Moskwa. Łączny czas podróży 11h 15m.
12:45 – 15:40 Warszawa – Moskwa, czas lotu 2h
18:35 – 05:40 Moskwa – Ułan Bator (+1, lądowanie 10.09), czas lotu 6h
- Festiwal Naadam i wyścigi konne w dolinie Khui Doloon Khudag
Wprost z lotniska przejedziemy na przepiękne pola położone w niedalekiej
odległości od Ułan Bator. Tutaj wtopimy się w tłum tysięcy Mongołów
przybywających tu rokrocznie na gonitwę koni. To wydarzenie to wielki
festyn, a dla wybranych świadectwo honoru. To, że dziecko bierze udział w
wyścigu jest dla rodziny wielkim powodem do dumy.

- Przed południem wracamy do Ułan Bator. Tutaj check in w 4* hotelu. Czas
na chwilę przerwy. Nie zasypiajcie! Aby jet lag był mniej dotkliwy, musimy
dotrwać do końca dnia.
- Zapraszamy na lunch w lokalnej restauracji.
- Po lunchu przejedziemy na Stadion Centralny, gdzie będziemy mogli
podziwiać zawody w łucznictwie.
- Zapraszamy na powitalną kolację oraz słynne Throat Singing.
Śpiewanie gardłem robi wrażenie na każdym kto po raz pierwszy styka się z
tą umiejętnością. Warto posłuchać, podobnie jak warto zobaczyć całość
występów.
- Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 3, 11 lipca, sobota
- Dzień dobry. Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji
- Naadam! Naadam! Naadam!
Zapraszamy na ceremonię otwarcia Festiwalu Naadam. Całość odbywać się
już będzie na stadionie narodowym w stolicy Mongolii, Ułan Bator.
Turniej rozpoczyna walka zapaśników z chętnymi śmiałkami z trybun. Wszak
wielu z nich miałoby ochotę na arenie wypróbować w zmaganiach zwinność
i spryt, skoro zapasy Mongołowie trenują już w wieku dziecięcym. Frajdę
dziecięcych zapasów można porównać do frajdy jazdy europejskiego
dziecka rowerkiem na trzech kółkach. Później, już całkiem serio zapaśnicy
walczą ze sobą do skutku, bez ograniczeń czasowych i przy asyście swoich
nawołujących do boju sekundantów. Po widowiskowej, nagradzanej
owacjami i wykrzykami walce zwycięzca odprawia rytualny taniec,
demonstrując siłę przed rywalami, a przed publicznością swoje walory oraz
wykwintny, połyskujący strój zapaśniczy.
- W trakcie dnia zapraszamy na lunch.
- Po lunchu przejedziemy do Pałacu Zimowego ostatniego wielkiego chana
Mongolii, Bogd-chana. Stąd udamy się do Muzeum Narodowego. Dobrze
jest tu zajrzeć przed wyjazdem na pustynię Gobi, gdzie na własne oczy
odkryjemy nomadyczne korzenie ludów Mongolii.
- Późnym popołudniem wracamy do hotelu. Po chwili relaksu zapraszamy
na kolację w restauracji.

Dzień 4, 12 lipca, niedziela
- Wczesna pobudka i śniadanie w hotelowej restauracji
- Przejazd na lotnisko. Czeka nas 1.5 godzinny lot w stronę południowego
Gobi.
- Park Narodowy Gobi Gurvan Saikhan i Dolina Yol.
Po wylądowaniu wsiadamy do terenowych aut i ruszamy w drogę.
Pierwszym przystankiem po pokonaniu 45 km będzie Dolina Yol.
Tutaj w trakcie godzinnego trekkingu dotrzemy do … lodowca. Pomiędzy
szczytami górskimi zachowała się zmarzlina. W trakcie dnia piknik lunch.
Stąd ruszamy do naszego obozu oddalonego o kolejne 50 km.
Noce będziemy spędzać w tradycyjnych obozach nocując w jurtach. To
„domki” zbudowane w oparciu o drewnianą konstrukcję. Są na tyle
solidne, że ludzie mieszkający w stepie, spędzają w nich cały rok.
Amplituda temperatur waha się od +30 do -30 st.C.
- W stepowym campie zapraszamy na wspólną kolację. Głównym menu są
potrawy mięsne. To najczęściej baranina, ale także dużo warzyw. Po kolacji
zapraszamy na podziwianie magicznej panoramy nocnego nieba.

Dzień 5, 13 lipca, poniedziałek
- Śniadanie w obozie na pustyni. Po śniadaniu check out z obozu.
- Śpiewające Wydmy Khongor, Nomadzi
Przed nami 170 km trasy, którą pokonamy terenowymi autami. Po lunchu
dotrzemy do wysokich na 300 metrów piaskowych wydm Khongor. Wejście
na ich szczyt jest nie lada wyzwaniem, a wspólne zbieganie jeszcze większą
zabawą. Panorama rozpościerająca się z ich szczytów jest niesamowita.
W trakcie dnia zobaczycie z bliska jak żyją lokalni nomadzi, w jaki sposób
przyrządzają jedzenie, jak pędzą lokalny alkohol. Zachęcamy Was do
degustacji kobylego mleka. Dziś spróbujecie także swoich sił w trakcie
jazdy na wielbłądach. Pikinik lunch w trakcie dnia.
Późnym popołudniem przejdziemy ponownie w stronę wydm na zachód
słońca. Kolor piasku i słońca sprawia, że wszystko dookoła ma barwę złota.
- Dziś zatrzymamy się w obozie położonym właśnie nieopodal wydm.
Wieczorem zapraszamy na kolację i kolejny wspólny wieczór w otoczeniu
dzikiej przyrody.

Dzień 6, 14 lipca, wtorek
- Śniadanie w obozie na pustyni. Po śniadaniu check out z obozu.
- Khavtsgait Petroglyphs i region Bayanzag (Red Flaming Cliffs).
Po śniadaniu wyruszymy w stronę gór Khavtsgait oddalonych ok 140 km od
obozu. Po wspinaczce na szczyty dotrzemy do starożytnych rycin wyrytych
na skałach. To najprawdopodobniej dzieło plemion zamieszkujących te
okolice. Ryciny datowane są na ok 3-5 tys lat przed Chrystusem.
Stąd wyruszmy w słynny region Bayanzag/Red Flaming Cliffs. To tutaj
odnaleziono pierwsze skamieliny dinozaurów i ich jaj. Do dziś część
zapalonych turystów sprawdza swoje szczęście szukając pozostałych
skamielin. Stąd wyruszamy w dalszą drogę do obozu oddalonego o 70 km.
Droga ciągnąca się po horyzont, równiny, pustkowia, przepiękna i surowa
przyroda, cisza…. W trakcie drogi możemy spotkać rodziny nomadów
wędrujące ze stadami koni, owiec, wielbłądów. Większość z nich w ten
właśnie sposób przeżywa życie.
Miejscami, w których warto się zatrzymać są stupy usypywane z kamieni z
flagami modlitewnymi u szczytów. Ludzie żyjący w zgodzie z tradycją
buddyjską traktują te miejsca jako lokalne pola mocy. Dorzucając swój
kamień składają hołd lokalnym energiom.
- Wieczorem zapraszamy na tradycyjną mongolską kolację, którą
przyrządza się na gorących kamieniach.

Dzień 7, 15 lipca, środa
- Śniadanie w obozie na pustyni. Po śniadaniu check out z obozu.
- Po śniadaniu wracamy na lotnisko w Dalangazad skąd wracamy do Ułan
Bator.
- W zależności od godziny przelotu (siatka połączeń nie jest jeszcze znana)
zaproponujemy Wam mniej lub bardziej intensywny dzień w Ułan Bator.
- W trakcie dnia lunch i pożegnalna kolacja.

Dzień 8, 16 lipca, czwartek
- Śniadanie
- Wczesne śniadanie w hotelu, check out i wyjazd na lotnisko.
- Lot powrotny. Łączny czas podróży 10h 40m.
07:05 – 08:40 Ułan Bator – Moskwa, czas lotu 6h 35m
10:40 – 11:45 Moskwa – Warszawa, czas lotu 2h 05m
Dziękujemy J

Pakiet zawiera
- program i atrakcje wg. opisu
- opłaty wjazdowe na teren Parków Narodowych
- transfery terenowymi autami poza Ułan Bator
- lot wewnętrzny (finalny lot do potwierdzenia przez linie Hunnu Air)
- noclegi wg. programu w 2.osobowych jurtach i hotelu 4*
- pełne wyżywienie bez napojów
- woda na transferach poza Ułan Bator
- opiekę lokalnego przewodnika
- opiekę przedstawiciela VQ
- koszt wizy turystycznej
- ubezpieczenie turystyczne
- platforma www i sms

Pakiet nie zawiera
- prywatnych wydatków (napoje, pay tv, inne)
- kosztów nie wymienionych w ofercie

Warunki szczegółowe umowy
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 28 STYCZNIA
2. Grupę stanowi minimum 12 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 12 osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 30 STYCZNIA 2020 VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj. minimum 12
osób zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum, VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100% wpłaconych zaliczek. Zwrot środków
zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej

Zawarcie umowy i płatność
1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
– akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy
– płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24.

Warunki płatności i anulacji
1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
– warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 28 STYCZNIA
– rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ
2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
– 70% ceny płatne do dnia 29 lutego 2020
– koszt anulacji do dnia 29 lutego wynosi 30% ceny wyjazdu
– koszt anulacji od dnia 1 marca wynosi 100% ceny wyjazdu
3. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku uczestnik
jest zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.

