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Information
Turkode: MON-1 

Rejseform: Cykelferie med guide, 
kok og følgevogn

Varighed: 18 dage / 17 nætter

Cykeldage: 13-14 dage 
Turen arrangeres som gruppetur  

eller individuelt i åbne grupper

Startdato åbne grupper:  
Se prisliste

Indkvartering: 2 nætter på 4* hotel 
12 nætter i Ger camp 

3 nætter i telt

Gruppestørrelse: Min. 5 deltagere 
Max. 16 deltagere

Minimumsalder: 14 år

SAMLET LÆNGDE: ca. 425 km

Dag 1. Ankomst til Ulaanbaatar og Mongoliet
Velkommen til Mongoliets hektiske hovedstad, der 
ofte blot kaldes “UB”. Indlogering på 4* hotel og 
afslapning til frokost. Om eftermiddagen byrundtur 
til nogle af UB’s seværdigheder, hvoraf i flæng kan 
nævnes: Sukhbaatar-pladsen, Gandan klosteret 
med sin enorme Buddha-statue, National-Historisk 
museum med dinosaurfund fra Gobi-ørknen, minde-
bjerget Zaisan med fantastisk udsigt over hele byen 
eller Bogd Khans Vinterpalads, hvor Javzandamba, 
Mongoliets sidste khan og overhoved for Lamaerne, 
boede. (F-A)

Dag 2. Khustain Nuruu Nationalpark
Den oprindelige, vilde, mongolske Takhi-hest uddø-
de i Mongoliet i 1990’erne og levede kun i nogle få 
europæiske zoologiske haver, indtil Prezwalski-pro-
jektet fik den mongolske hest tilbage til Mongoliet. 
Oplev den vilde hest i sine naturlige omgivelser i den 
store nationalpark. Overnatning i Ger Camp Hustai 
NP. (M-F-A)

Dag 3. Elsen Tasakhai (ca. 50 km)
Idag køres ca. 230 km i bil til de Gobi-agtige sand-
klitter ved Elsen Tasarkhai. Efter ankomst udforskes 
omgivelserne på cykel, eller man kan bare nyde 
området. Cykeltur på ca. 50 km og overnatning i 
turist-ger camp. (M-F-A)

Dag 4. Ugii Søen (ca. 30 km)
Vi kører til Ugii søen og udforsker omgivelserne på 
cykel. Overnatning i turist-ger camp. (M-F-A)

Dag 5.  (ca. 50 km)
Erdenezuu Kloster og Taikhar-stenen
Efter morgenmad kører vi til Taikhar, og på vejen 
gøres holdt ved klostret Erdenezuu, der blev byg-
get på ruinerne af Mongoliets gamle hovedstad 
Kharakhorin - en by, der er bygget af Djengis Khans 
søn Ogedei som hovedstad for det nye, mongolske 
storimperium i det 13. århundrede. Taikhar-stenen, 
der er berømt for sin unikke form, ligger i Ikh Tamir 
Soum i Arkhangai aimag, en central provins nær 
Khoid Tamir-floden. (M-F-A)

Dag 6.  (ca. 40 km)
Terkh og den hvide sø Tsagan
Langs med flere floder og Hanui Chuluut bevæger vi 
os dels på cykel og dels i minibus fra den ekstremt 
rene Tsagan-sø i mere end 2.000 meters højde. Vi 
møder yakoksehyrder og heste og nyder et smukt 
landskab med fyrre- og lærketræer. Cykeltur på ca. 
40 km og overnatning i turist-ger camp. (M-F-A)

En ikke-krævende rute,  
med følgevogn

Landet med den evige blå himmel
På denne tur oplever I et for de fleste ukendt land med en 
smuk natur, vildt og frit dyreliv og det mongolske nomade-
folks traditionelle, hjertelige og imødekommende livsstil. 
Cykelturen fører os gennem de smukkeste landskaber i 
den nordlige og centrale del af Mongoliet med dybe bjerg-
kløfter, klare blå floder og søer, udstrakte grønne steppe 
og sneklædte bjergtinder - og en lang  
række uforglemmelige minder.

MONGOLIET PÅ CYKEL, 18 DAGE

Den oprindelige, vilde, mongolske hest uddøde i 1990’erne, men 
kan nu igen opleves i sit rette element og hjemland. 

Cykeltur blandt hjertelige nomader 
og steppens vilde natur
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Forklaringer:
I teksten er angivet hvilke måltider 
der er inkluderet i prisen. (M = Mor-
genmad, F = Frokost, A = Aftenmad). 
Se desuden prislisten for yderligere 
information.

Cykelruter: 
Som nævnt i programmet. Det er 
muligt at vælge individuelle ruter og 
sværhedsgrad, ligesom det er muligt 
at springe cyklingen over og køre med 
i følgevognen.

Følgevogn(e): 
Jeep og russisk minibus. Bruges både 
til bagagetransport og transfer af del-
tagere og cykler mellem camps og 
deletaper.

Guide: 
Lokal engelsktalende guide følger 
altid med. Tysktalende guide i stedet 
muligt på forespørgsel.

Se priser, rabatter og mere information på www.memorytours.dk

Dag 7.  (ca. 15 km)
Den hvide sø Tsagan og Khorgo-vulkanen
Hele dagen udforsker vi området ved Tsagan - den 
hvide sø og bestiger Khorgo vulkankrateret, der er 
mere end 200 m bredt og 100 m dybt. I vil have 
god tid til at slappe af ved den maleriske sø eller 
evt. ride en tur på hesteryg i området (valgfrit, mod 
tillæg). Cykeltur på ca. 15 km og overnatning i turist-
ger camp. (M-F-A)

Dag 8. Sangiin Dalai Lake (ca. 30 km)
Denne lille men smukke sø er et særligt sted, der er 
kendt for sit fugleliv og tempelruiner. Overnatning i 
telt. (M-F-A)

Dag 9. Uliin Davaa bjergpas  (ca. 25 km)
Om morgenen kører vi til bjergpasset Uliin Davaa og 
foretager stille og roligt en lang stigning op til pas-
set i 2.410 meters højde og en fantastisk udsigt 
over Khoridol Saridag bjergkæden. Overnatning i 
telt. (M-F-A)

Dag 10. Darkhad Depression, (ca. 30 km)
rensdyrfolk og shamaner
Efter morgenmaden kører vi til Darkhad Depression 
i det nordlige Mongoliet. Et bjergområde med præ-
rier, skove og mere end godt 300 søer, inkl. en glet-
chersø, der siden forhistorisk tid har givet området 
et fjernt og mystisk skær, og hvor de lokale fortsat 
praktiserer deres shamanistiske traditioner. Over-
natning i turist-ger camp. (M-F-A)

Dag 11. Jigleg bjergpas (ca. 20 km)
På cykel og i bil til Khoridol Saridag bjergene fra Rin-
chenlhumbe til Jiglegiin Davaa-passet. Overnatning 
i telt. (M-F-A)

Dag 12 og 13. Khovsgul Sø 
Vi kører til den smukke, store ferskvandssø Khovs-
gul i det nordlige Mongoliet. Vejens tilstand afhæng-
er af vejret, af og til kan dele af vejen være mudret 
og svær at køre på. Overnatning 2 nætter i Ashihai 
Ger camp. (M-F-A)

Dag 14. Uran Togoo Vulkanen  (ca. 35 km)
Efter morgenmad cykles til den smukke Uran Togoo-
vulkan. Overnatning i turist ger camp. (M-F-A)

Dag 15. Amarbayasgalant Kloster  (ca. 20 km)
Om morgenen kører vi til buddhistklosteret Amar-
bayasgalant fra det 17. århundrede. Klostret ligger 
smukt i en meget malerisk egn. Overnatning i turist 
ger camp. (M-F-A)

Dag 16.  (ca. 40 km) 
Mongolian Secret History Ger Camp 
Efter morgenmad kører vi til Mongolian Secret 
History Ger Camp, der er beliggende i et meget 
smukt område på vej tilbage til UB. Efter ankomsten 
hertil er der mulighed for at cykle i de smukke omgi-
velser. Overnatning i turist ger camp. (M-F-A)

Dag 17. Ulaanbaatar 
Om morgenen kører vi til UB, hvor vi kan nyde at se 
en optræden med National Costume Performance 
og folkemusikkoncert med Torgo Salon. Om aftenen 
er der farvel-afslutningsmiddag på restaurant. Over-
natning på hotel. (M-F-A)

Dag 18. Afrejse 
En fantastisk tur gennem Mongoliets historiske 
landskaber med åndeløst smukke naturscenerier 
afsluttes med transfer til Chinggis Khaan lufthavn-
en for hjemrejse.Interiør Ger

Oplev fantastisk cykeltur til 
landet med den evige blå himmel


