Presentació
Mongòlia, coneguda com el país de “L’Etern cel blau”, és una regió remota de grans extensions, estepes
interminables i cels infinits; bressol de pobles nòmades i multitud de grups ètnics; cresol de cultures i
religions; posseïdora d’una gran varietat d’ecosistemes, des dels més àrids deserts del planeta, fins a grans
glaceres que cauen de cims de més de 4.000 m d’alçada, passant per grans llacs i frondosos boscos de
coníferes. Mongòlia és una terra mítica i llegendària des dels temps del famós Genghis Khan i encara ara,
manté vives tradicions budistes tibetanes, així com el xamanisme, l’animisme i les arrelades costums
d’alguns pobles nòmades.
Mongòlia té una extensió de 1.564.116 km2 (tres vegades les dimensions d’Espanya) i una població de
3.075.647 individus. És l’estat sobirà menys densament poblat del món, en el qual una tercera part dels
seus habitants continuen portant una vida nòmada. Un 90% de la població pertany a l’ètnia mongol, que
comparteix un mateix territori amb altres ètnies tals com els kazakhs i els tsaatan. La majoria dels mongols
són budistes, sent, juntament amb Butan, els dos únics països independents el quals predomina aquesta
«doctrina filosòfica i espiritual».
Durant la primera part d’aquest viatge realitzarem un llarg trajecte en cotxe que ens conduirà fins al nord
del país, creuant les enormes estepes centrals de Mongòlia fins arribar a la taigà, territori proper al llac
sagrat Khuvsgul, on habita un dels últims pobles nòmades més tradicionals del planeta, els tsaatan: una
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ètnia de pastors de rens amb els que conviurem i dels quals en coneixerem la seva realitat quotidiana i
tradicions, enmig d’una naturalesa de paisatges remots i salvatges i allunyats del tot de la civilització.
La segona part d’aquesta expedició es centrarà en explorar el cor de l’est de Mongòlia, molt a la vora de
les muntanyes Altái, les més altes del país, localitzades a l’extrem occidental i que formen la frontera
natural entre Mongòlia, Xina i Rússia, zona habitada per nòmades d’origen kazajo. Contemplarem un
paisatge caracteritzat per altes muntanyes, tundra, boscos, llacs i canons fluvials; una àrea molt rica en
fauna, amb algunes especies en perill d’extinció tals com l’argalí, la cabra salvatge, el lleopard de les neus
i el falcó sacre. Els habitants de la zona han aprés a treure profit de tota aquesta riquesa natural: durant
l’estiu i la tardor utilitzen les àguiles com a forma efectiva de localització i caça d’animals tals com les
llebres, les guineus o els cérvols.

Professor especialista

Francesc Bailón Trueba
Llicenciat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona, és
també escriptor i viatger especialitzat en les zones polars.
Des de l’any 1997 es dedica a l’estudi i la investigació del poble inuit. A
més a més, és col·laborador del National Geophic i guia cultural en multitud
de viatges a l’Àrtic.
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Programa detallat
Dia 1. Espanya – Mongòlia
Vol des de la nostra ciutat d’origen amb destí a Ulaanbaatar. Nit a bord.
Dia 2. Ulaanbaatar
Arribada a primera hora del matí a la capital de Mongòlia, trasllat al centre de la ciutat i check-in a l’hotel.
Desprès d’esmorzar, iniciarem la nostra visita per la ciutat d’Ulaanbaatar, construïda a la vora del riu
Tuul, antigament anomenada Urga, en honor al fill d’un gran senyor mongol. El nom actual li fou donat
desprès de la proclamació de la República Popular de Mongòlia i es tradueix com a “Heroi Roig”.
La ciutat està dividida en diferents barris, amb una gran diversitat entre ells que ens portaran a descobrir
des de grans edificis moderns fins a gers construïdes al centre de la ciutat. Visitarem la Plaça Sükhbaatar
i els seus edificis històrics. És la plaça central de la ciutat i fou anomenada així per honorar a Damdin
Sükhbaatar un dels líders de la revolució de Mongòlia (1921) que, a més, té una estàtua eqüestre
ubicada en aquest emplaçament, justament davant de l’anomenat Ordon Saaral (Palau del Govern),
construït l’any 1951, situat a la zona nord de la plaça i coronat per un gran monument tipus columnata
de Genghis Khan, Ögedei Khan i Kublai Khan que es va acabar de construir el 2006, just a temps per
poder commemorar l’aniversari dels 800 anys de la coronació de Genghis Khan.
Després ens arribarem fins al monestir de Ganden (Gandan Khiid) per conèixer la seva història. Aquest
monestir, que compta amb un buda daurat de 25 m, és un dels més importants del país i també una de
les seves atraccions turístiques més reconegudes.
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Tot seguit visitarem el magnífic Museu Nacional de Mongòlia. És una visita, sens dubte, obligada, a
més de molt autèntica, ja que ofereix una visió inigualable de la cultura dels mongols, que mostra des de
petroglifs de l’edat de pedra fins a peces representatives de l’època actual. També s’hi pot contemplar una
col·lecció de vestimentes cerimonials tradicionals que, sens dubte, va inspirar l’aparença dels personatges
de La Guerra de les Galàxies (preqüeles). A més a més, també destaquen les armadures mongoles del
segle XII i la correspondència (en llatí i persa) entre el papa Inocenci IV i Guyuk Khan.
Després de dinar visitarem el Museu Central de Dinosaures de Mongòlia per poder observar
dinosaures de totes les formes, dimensions i gustos, tots aquells que, en el passat, van habitar el desert
de Gobi. Les seves restes fòssils foren descobertes per primera vegada per l’explorador estatunidenc Roy
Chapman Andrews durant la dècada del 1920. La peça estrella d’aquest museu és el Tarbosaurus bataar
(un cosí del famós Tyrannosaurus rex) i el Saurolophus, més petit i amb la seva distintiva creta cranial.
El museu també conserva mostres del Velociraptor i del Protoceratops, a més d’un niu d’ous de
Oviraptor.
Tot seguit farem cap al Palau d’Hivern del Bogd Khan, un palau imperial ubicat al sud d’Ulaanbaatar.
Aquest palau és l’únic que queda de les quatre residències originals de la vuitena reencarnació de
Jebtsundamba Khutughtu, que més tard es va proclamar Bogd Khan o emperador de Mongòlia.

Acabarem la jornada pujant al mirador de Zaisan per contemplar el Memorial que constitueix un
homenatge dels mongols als soldats i al règim rus. Està situat al cim d’un turó, de tal manera que, des
d’allà, es pot albirar una perspectiva única de la ciutat d’Ulaanbaatar.
Dia 3. Ulaanbaatar – Kharkhorin
Un cop finalitzat l’esmorzar, deixarem enrere Ulaanbaatar i ens desplaçarem en un 4x4 en direcció sudoest fins arribar a Kharkhorin: l’antiga capital del Gran Imperi Mongol de Genghis Khan fundada l’any
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1220. Allà visitarem el Monestir Erdene Zuu (Cent Tresors), construït l’any 1586, i la primera Lamaseria
Budista (segle XVI) que fou la seu religiosa de major importància. En aquest impressionant complex
podem observar una arquitectura que s’estén en un recinte de 400 m2 envoltat per l’estepa. Dels seus
més de 100 temples, només n’han sobreviscut 3 fins als nostres dies; malgrat això, constitueix el vestigi
cultural més destacat del país. També visitarem el petit Museu de Kharkhorin que, probablement, és
un dels millors museus de Mongòlia si excloem els de la ciutat de Ulaanbaatar. Les seves exposicions
inclouen desenes d’artefactes datats dels segles XIII i XIV, a més d’eines de pedra prehistòriques,
ceràmica, bronzes, monedes, estàtues religioses i inscripcions realitzades en pedra.
Acabarem el dia a visitant el monument de la Tortuga i el símbol fàl·lic Boovon Khad, del segle
XVIII.
Dia 4. Kharkhorin – Tsetserleg – Malchin Ail – Estada amb família nòmada de l’estepa central
de Mongòlia
Desprès d’esmorzar iniciarem la nostra jornada de conducció a través de les impressionants estepes en
direcció nord-est fins a trobar-nos amb una família tradicional que viu en mig de l’estepa mogola.
Conviurem amb aquests pastors observant i participant en les seves tasques diàries tals com l’elaboració
de productes làctics (formatges, iogurts, nata, etc.). A més, ajudarem a recollir el bestiar (cavalls, yags,
ovelles, etc.), munyirem els animals i compartirem amb ells una típica barbacoa mongola. Serà una
experiència única amb gent molt amable i senzilla, disposada a compartir el que tenen.
L’allotjament serà en gers (tendes tradicionals dels nòmades de Mongòlia).
Dia 5. Malchin Ail – P. N. Khorgiin Togoo
Esmorzarem amb la nostra família nòmada i desprès ens encaminarem cap al nord per arribar a un indret
espectacular, quasi màgic, el Parc Nacional del Khorgo-Therkhiin Tsagaan Nuur, que constitueix
una de les panoràmiques més boniques del centre de Mongòlia. Aquest Parc es va constituir l’any 1997
per protegir el magnífic paisatge muntanyenc i les espècies de flora i fauna en perill d’extinció. Aquest lloc
està envoltat per les muntanyes Khangai, que assoleixen els 3.000 m d’alçada sobre el nivell del mar i
en una àrea relativament petita en la qual hi ha una dotzena de volcans extints. En alguns dels seus
cràters, encara avui dia, hi podem observar llacs cristal·lins molt petits.

Pujarem al cràter Khorgo Uul, amb una alçada de 200 m (20-25 minuts d’ascensió) que ens permetrà
observar, un cop al cim, unes vistes incomparables. Fou l’últim volcà actiu del país i es creu que la seva
última erupció es va produir uns 10.000 anys enrere.
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També tindrem l’ocasió de passejar per la riba del meravellós llac Terkhiin Tsagaan (“El gran llac
blanc”). Fa milers d’anys, una immensa massa de lava candents va bloquejar el llit del riu Terkh: l’aigua
que va quedar estancada fou la que va formar el llac que, avui dia, té 16 km de longitud, 20 m de
profunditat i ocupa un total de 61 km2. El llac està a una alçada de 2.060 m d’alçada i des d’allà es pot
veure com el riu Suman cau en una cataracta, des del mateix llac, travessant les roques per formar un
canó i diversos llacs més petits. Les aigües del riu són tan turbulentes que no es congelen ni tan sols quan
s’assoleix el fred més extrem. Al mig del llac Terkhiin Tsagaan hi ha una illa volcànica plena de nius fets
amb la Sam Khan, una herba molt fragant.
En aquest Parc tan espectacular val la pena estar pendent, també, del sorolls de la fauna que l’habita, ja
que és habitual escoltar el brunzit i els cants dels ocells a tothora. És un lloc perfecte per relaxar-se i
gaudir d’un impressionant entorn natural.
Com la nit anterior, l’allotjament es durà a terme en gers (tendes tradicionals dels nòmades de Mongòlia).
Dia 6 P. N. Khorgiin Togoo – Zuun Nuur – Mörön

Després d’esmorzar, a primera hora, ens arribarem fins al llac Zuun Nuur, que destaca per les seves
aigües salades, que es troba a uns 175 km de distancia del nostre allotjament. Al llarg del trajecte podrem
observar com el camí transcórrer, primer, vorejant el Terkhiin Tsagaan per desprès travessar la serralada
del Khangai i alguns passos de muntanya realitzant una ruta panoràmica per un entorn natural
incomparable. En punts determinats pararem per observar tombes de pedra neolítiques o de l’Edat
del Bronze ubicades al llarg del nostre camí.
Arribarem a Zuun Nuur cap al migdia i realitzarem un passeig per la riba del llac captant l’ambient de la
zona, harmònic, tranquil i silenciós. Amb una mica de sort, podrem albirar alguna família nòmada
assentada a la zona. És un lloc molt agradable per caminar i explorar.
Tot seguit, continuarem fins a Mörön, on arribarem a última hora de la tarda.
Dia 7. Mörön – Uuhgiin Uver – Ulaan-Uul – Estada amb famílies tsaatan
Havent esmorzat, sortirem, també a primera hora del matí, en direcció nord-oest en un trajecte que, si bé
serà llarg, ens permetrà realitzar algunes parades tècniques per estirar les cames, fer fotografies i dinar.
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A més, ens desviarem una mica per poder contemplar un impressionant cementiri de l’Edat de Bronze
amb tombes de pedres-esteles i amb dibuixos de cérvols esculpits: es creu que les antigues tribus de les
estepes tenien la creença de que, després de la mort, l’ànima abandonava el món terrenal per ascendir al
cel damunt d’un cérvol. Per tant, aquests animals tallats a la pedra tindrien, molt probablement, un
rerefons religiós o espiritual arrelat en aquest pensament religiós. Val la pena destacar que, de les 700
pedres de cérvol que s’han descobert arreu del món, 500 estan ubicades a Mongòlia, i la millor col·lecció
és, justament, la que es troba al cementiri que visitarem a Uuhgiin Uver, que constitueix un dels
jaciments arqueològics més importants del país, que acull restes d’entre 2.500 i 4.000 anys d’antiguitat.

Finalitzada la visita continuarem cap a Ulaan-Uul observant com el paisatge canvia altra vegada per
deixar enrere l’estepa i contemplar com van sorgint diferents llacs i llacunes que brillen entre una immensa
vall color maragda. Mirant amb cura podrem apreciar també taques blanques que conformen les gers dels
campaments nòmades que s’estenen, com flors blanques, en aquesta infinita pradera de color verd.
Finalment arribarem a la zona boscosa que acull els tsaatan. Aquí els rens pasturen entre la taigà envoltada
de muntanyes que poden assolir els 3.000 m d’altura per damunt del mar. Aquesta zona és idònia pel
pastoreig en una àrea en la què l’estiu és curt i l’hivern llarg i fred. En aquest indret idíl·lic però també dur
per a viure-hi, hi passarem dos dies convivint amb les famílies locals.
Allotjament en teepe (tendes tradicionals tsaatan).
Dia 8. Estada amb famílies tsaatan
Avui tindrem l’ocasió de gaudir d’un dia de calma i tranquil·litat per relaxar-nos en un entorn natural
incomparable al costat d’una de les ètnies nòmades més tradicionals que, encara ara, perduren al nostre
planeta. Podrem passejar amb rens, animals utilitzats pels tsaatan per desplaçar-se a través de la taigà.
En la pràctica, muntar un ren és més fàcil del què sembla en un principi ja que, sigui quin sigui el camí
que tenen el davant, avancen sense problema amb moviments ràpids i curts ja que és un animal que està
perfectament adaptat a aquest entorn.
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Al llarg de la jornada aprendrem com es desenvolupa el dia a dia dels pastors, detalls de la seva cultura,
dedicada íntegrament al ren, que transcorre a un ritme tranquil, on tothom té el seu lloc, un rol a
desenvolupar i uns hàbits propis. Podrem observar la seva peculiar adaptació a l’entorn que els envolta i
la seva convivència harmònica amb la natura mentre els ajudem a realitzar les seves tasques diàries:
recollir llenya, preparar aliments, munyir rens i elaborar mantega, formatge i iogurt amb la llet. Per tant,
en el fons, la jornada d’avui serà tranquil·la però desafinat, una autèntica experiència que ens permetrà
viure, breument, completament allunyats de la nostra zona de confort.
A més a més, també tindrem l’oportunitat de conèixer el món del xamanisme a través d’un autèntic
xaman tsaatan. És interessant saber que hi ha dos tipus de xamans: masculí (Zairan) i femení (Udgan).
Segons les creences dels tsaatan, un dona xaman és més poderosa que un home xaman.
Allotjament en teepe (tendes tradicionals tsaatan).
Dia 9. Famílies tsaatan – Llac Khövsgöl Nuur
Al matí gaudirem dels nostres últims moments de convivència amb les famílies tsaan i, després d’esmorzar
visitarem el P. N. del Llac Khuvsgul o Khövsgöl Nuur. Aquest és el llac d’aigua dolça més gran de
Mongòlia en volum i el segon més profund (267 m) de l’Àsia Central. Conté 1% de tota l’aigua dolça del
planeta i en ell hi desemboquen 46 rius però només 1, el riu Egiin Gol surt d’aquest llac. I no només això,
també es tracta d’un dels llacs més antic del món, ja que es calcula que deu tenir més de 2 milions d’anys.
De fet, és un lloc sagrat pels mongols ja que el consideren el “Llac Mare”.

Allotjament en gers (tendes tradicionals dels nòmades de Mongòlia).
Dia 10. Parc Nacional del Khövsgöl Nuur
Dia de descans i relaxació. Avui dedicarem tot el dia a gaudir de la zona del nostre campament a la riba
del llac Khuvsgul.
Al matí farem una caminada suau pel bosc per explorar el lloc fins a l’hora de dinar: farem l’àpat al
campament. Després, podem dedicar la tarda a descansar o a fer alguna activitat opcional com una
excursió amb llanxa pel llac o muntar a cavall.
Allotjament en gers (tendes tradicionals dels nòmades de Mongòlia).
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Dia 11. P. N. del Khövsgöl Nuur – Mörön – Ulaanbaatar
Gaudirem de les nostres últimes hores dins del parc i, havent esmorzat, ens desplaçarem fins a Mörön per
agafar un vol (1.5 h) que ens retornarà a la capital.
Trasllat privat fins a l’hotel i tarda lliure per descansar o realitzar algunes compres per la ciutat.
Si hi ha temps, es podrà assistir a una representació de música i balls tradicionals de Mongòlia conegut
com Khumii Show.
Dia 12. Ulaanbaatar – Ölgii
Al matí, farem cap a l’aeroport per agafar un vol (3 h) amb destí a Ölgii, capital de la única província de
religió musulmana localitzada a l’oest del país.
Un cop allà ens reunirem amb els nostres guies locals kazakhs i iniciarem les nostres visites de la jornada
al Museu d’Ölgii, ja que ofereix una descripció bàsica de la cultura kazakh i de la geografia de BayanÖlgii. A més a més, allà s’hi conserva una col·lecció de balbals (figures de pedra turques) al pati exterior.
Tot seguit, ens encaminarem cap al mercat local, el “bazar”, ple de productes típics de Kazajstán.
L’extens mercat ofereix fruita fresca, verdures, productes làctics i carn (cavalls, cabres, ovelles, etc.,),
tenint en compte que tota la carn segueix els preceptes del Halal. També s’hi pot trobar roba i brodats
tradicionals kazakhs. Als petits establiments que envolten el mercat s’hi ven de tot, des de caixmir de
gama alta fins a materials de construcció.

Desprès de dinar, anirem, amb cotxe, fins el magnífic Llac Tolbo, ubicat a uns 50 km al sud d’Ölgii.
Aquest llac d’aigua dolça està situat a 2.080 m sobre el nivell del mar, ocupa una extensió de terra de 185
km2 i presenta una costa nua d’arbres, amb molt pocs mosquits i molta gent i famílies locals que s’agrupen
a la riba per acampar-hi durant l’estiu.
Tindrem temps per passejar per la vora del llac abans de tornar a Ölgii per pujar al mirador Nairandal,
des d’on podrem contemplar la posta de sol amb vistes a la ciutat d’Ölgii.
Allotjament en gers i/o casa tradicional d’una família kazakh.
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Dia 13. Festival de l’Àguila Daurada
Després d’esmorzar assistirem al Festival de l’Àguila Daurada del poble kazajo: és tracta d’un
espectacle únic que segur que constituirà una experiència única pel viatger. Cal tenir en compte que, de
tots els caçadors amb àguiles del món, el 80% viu en aquesta regió de Bayan-Ölgii.
Avui en dia, fins a 250 caçadors d’àguiles kazakhs encara practiquen la caça amb àligues a Mongòlia
occidental, mantenint viva aquesta tradició que es va transmetent de generació en generació.
El Festival es sol celebrar sempre el primer cap de setmana d’octubre. Es du a terme a uns 8 km fora de
la ciutat d’Ölgii, a Bugat Sum. Essencialment consisteix en un torneig de 2 dies que inclou diferents
competicions. Al voltant de 70 caçadors d’àguiles de l’àrea hi participen davant d’un jurat. El camp de
competició no és més que un gran espai marcat amb una cinta de seguretat, una carpa que acull el jurat
i un petit escenari: l’escenografia és molt senzilla perquè l’atenció recau en la cacera real.
Cap a les 10h el Festival comença amb una mena de desfilada de moda: els caçadors apareixen muntant
els seus cavalls, amb les seves pells d’hivern resplendents, brodades, mentre branden els seus ocells. Es
jutja, justament, la seva posada en escena, la seva vestimenta.
Les diverses competicions i exhibicions del Festival, inclosa una anomenada Shakhyru, en la qual l’àguila
ha d’atrapar un bocí de pell de guineu llançada des de la part posterior d’un cavall al galop, es van succeint
al llarg del cap de setmana. També es realitzen jocs tradicionals de cavalls, entre d’altres. Dues de les més
emocionants són el Kokpar (un estira i arronsa amb una pell d'animal entre dos genets) i el Tenge Ilu (una
competició en la qual els genets han de baixar en picat per recollir un tros de material de terra al galop).

A més a més, alguns vilatans que venen artesanies kazakhs i roba tradicional, així com barrets.
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Malgrat que la tradició es remunta a uns 2.000 anys d’antiguitat, la pràctica de la caça de l’àguila es va
acabar sota el domini soviètic; es va celebrar altra vegada l’any 1999. No obstant, per contemplar l’activitat
de cacera real, és millor contemplar-la fora del festival, ja que llavors es practica no com una exhibició en
una competició sinó com un mitjà de subsistència.
Finalitzarem aquesta emocionant jornada assistint, durant la nit, a un concert de música tradicional que
es realitza al Teatre Nacional del Kazajstán.
Allotjament en ger i/o casa tradicional d’una família kazakh.
Dia 14. Festival de l’Àguila Daurada – Estada amb caçadors d’àguiles kazakhs
Després d’esmorzar farem cap, altra vegada, al Festival per observar alguns jocs tradicionals com el Kyz
Kuar ("persecució de noies", un home i una dona van a cavall mentre la dona assota a l'home perquè deixi
anar les regnes del cavall) o un joc que consisteix a collir flors muntant a cavall.
El Festival culmina el diumenge, quan s’allibera a una guineu viva (a vegades es un cadell de llop) com a
esquer perquè el cacin les tres àguiles principals. Finalment, s’atorguen premis al guanyador de cada
esdeveniment i també es premia a l’home, dona o nen millor vestits.

Desprès de dinar ens encaminarem cap a Ölgii passant per paisatges variats entre ondulants turons,
verdes valls amb rius, i grans extensions on pasturen els ramats de iacs, camells i ovelles blanques, i on
s'assenten nombroses gers. En aquest territori el 80% de població són kazakhs, mentre que aquesta ètnia
només constitueix el 5% de la població en la resta de país. Als peus de la imponent serralada de l'Altai viu
una altra minoria ètnica, els tuvan, descendents de turcs i que a dia d'avui encara practiquen el
xamanisme. Els tuvan no són més de 2.000 individus habiten aquesta regió muntanyosa disseminats per
les seves terres.
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Mongòlia. Expedició pastors de rens (tsaatan) i caçadors amb àguiles (kazajos).
Arribada a Sogoot, on ens trobarem amb la nostra família kazakh.
Allotjament en ger i/o casa tradicional d’una família kazakh.
Dia 15. Estada amb els caçadors kazakhs
Tindrem dues jornades gairebé completes per conviure amb els nostres amfitrions i compartir la seva
manera tradicional de vida i els seus costums. Acompanyats pel nostre caçador podrem veure aquesta
complicitat, aquesta simbiosi entre l'home i la seva àguila. Però com els caçadors se senten molt orgullosos
d'aquesta herència cultural, haurem de guanyar-nos la seva confiança perquè ens brindi més detalls del
seu coneixement per poder experimentar d'una manera més intensa aquesta vivència.

Assistirem a les reunions de l'equip de caçadors, on ells discutiran quines són les zones més propícies per
a la caça, segons les temperatures, els règims dels vents i la presència de depredadors. Prendrà llargues
hores de discussions abans de tancar els preparatius i un pla de caça.
Durant la nit tindrem una activitat més distesa amb cançons cantades, mentre es prenen alguns plats
locals kazakhs.
Allotjament en ger i/o casa tradicional d'una família kazakh.
Dia 16. Estada amb els caçadors kazakhs – Ölgii
En el moment en que surt el sol, els caçadors ja estaran preparats al sector on s’organitza la cacera.
L’activitat es realitza a cavall, de manera que l’aventura començarà en forma d’una mena d’horda salvatge.
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Mongòlia. Expedició pastors de rens (tsaatan) i caçadors amb àguiles (kazajos).
Tindrem l’oportunitat de presenciar tots els seus moviments i compartirem una experiència única per
nosaltres que, per ells, forma part de la seva rutina diària.
Les àguiles cacen llebres, guineus, llops joves i antilops, segons la temporada.
Viurem uns moments incomparables que ens quedaran gravats a la retina per sempre.
A la tarda tornarem cap a Ölgii.
Dia 17. Ölgii – Ulaanbaatar
Després d’esmorzar ens traslladarem fins a l’aeroport d’Ölgii per agafar el vol de ens retornarà a
Ulaanbaatar. Arribada a la capital i trasllat al nostre allotjament al centre.

Temps lliure per passejar, descansar i fer les últimes compres i, si tenim temps, potser realitzar alguna
visita que ens hagi pogut quedar pendent en el city tour del primer dia.
Dia 18. Ulaanbaatar – Espanya
Després d’esmorzar, a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport internacional de Genghis Khan, a uns 15 km
del centre de la ciutat, per agafar el nostre vol amb destí a casa.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

13

Mongòlia. Expedició pastors de rens (tsaatan) i caçadors amb àguiles (kazajos).
Agència Gestora

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
 E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Mongòlia” i indicant clarament les dades
de cada participant que s’inscriu (nom i cognoms,
e-mail i telèfon de contacte).
 Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. Allà
cal marcar l’opció “Inscripció a una activitat”,
emplenar les dades personals i indicar el destí del
viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013
352 o 695 528 467.
 Presencialment: a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens posarem
en contacte amb tots els preinscrits per tal de portar a
terme els tràmits de reserva (primers pagaments i
requeriments de documentació).
Notes Importants
1. El guia adaptarà el programa i activitats en funció del
grup.
2. L’ordre i el contingut de l’itinerari poden variar.
Adaptarem la ruta i el seu contingut en funció de les
condicions de cada moment. No disposarem dels horaris
dels vols fins uns mesos abans de realitzar el viatge,
degut a això el programa pot patir alguns canvis;
sempre es procurarà alterar-lo el mínim possible.
3. Sempre s’intentarà que l’allotjament en gers es faci
en tendes tradicionals, però en alguna ocasió pot ser
que hagi de ser en tendes per turistes.
4. Durant la nostra estada amb els pobles nòmades
potser sorgeix la possibilitat d’assistir a festes locals i
altres esdeveniments; això sempre dependrà del
moment i de la realització dels mateixos.
5. L’estada amb els tsaatan implicarà certes
incomoditats
derivades
de
l’escassetat
d’infraestructures, per tant cal tenir-ho present per
poder-nos adaptar un cop allà.
6. La cacera amb àguiles de la guineu, llebre o altres
animals durant el Festival de l’Àguila Daurada o quan
acompanyem als caçadors kazajos pot ferir la sensibilitat
del viatger. Cal tenir present que és una tradició
mil·lenària i part de l’estil de vida d’aquest poble.
7. La primera part del trajecte implica llargues jornades
en cotxe que poden resultar per la seva durada.
8. Serà crucial la cooperació de tots els viatgers.

Preus per persona:
Grup 8 pax: 3.600 €
Grup 9 pax: 3.400 €
Grup 10 pax: 3.225 €
Suplement habitació individual: 375 €
Serveis inclosos
 Trasllats des de i cap a l’aeroport-allotjamentaeroport.
 Vols domèstics Mörön – UB i UB – Ölgii – UB.
 Allotjament en hotels a Ulaanbaatar, Kharkhorin i
Mörön en règim d’allotjament i esmorzar.
 Allotjament en gers o cases locals o tendes tepee,
segons programa.
 Tot el transport terrestre privat.
 Xófer local.
 Guia de parla castellana.
 Guia antropològic coordinador de l’equip X-PLORE.
 Dos cuiners acompanyants durant la primera part
del trajecte (Ulaanbaatar – Mörön).
 Pensió completa (excepte als dinars a
Ulaanbaatar).
 Entrades a les reserves, museus i Parcs Nacionals,
segons programa.
 Carta d’invitació i papers necessaris per la
tramitació del visat.
 Kit de primers auxilis.
Serveis no inclosos
 Vol internacional a Ulaanbaatar.
 Visat (95 € per persona).
 Vestimenta/equipament individual, bossa de
viatge, roba, etc. (es pot contactar amb nosaltres
per rebre consell en relació a les millors opcions).
 Assegurança de viatge.
 Propines.
 Extres personals.
 Excés d’equipatge.
 Altres serveis no indicats a l’apartat “Serveis
inclosos”.
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