Langtur i Orkhon dalen

På hesteryg ved siden af nomader gennem det vidunderlige landskab i Orkhondalen - er der bedre mådre at opleve det
rigtige Mongoliet?
•
•
•
•
•

Rundtur i Orkhondalen, et World Heritage Site i det centrale Mongoliet
3 dages pack trail i Naiman Nuur Park, et meget øde område
3 gæstenætter i Yurts hos nomadefamilier - en anderledes livsstil
Egne sadler tilpasset både europæiske "rumper" og den mongolske hest
13 vidunderlige dage med helpension

Denne camping ridetur fører dig til de fjerneste steder i dalen med komforten fra en ledsagebil, der medbringer bagage og
forsyninger (undtagen 3 dage med pack yaks i Naiman Nuur Park).
Med din engelsktalende oversætter og guidet af autentiske nomader på eventyr i hjertet af Mongoliet ...
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Orkhondalen
Program
Dag 1: Ulan Bator
Velkommen til Mongoliet!
Din engelsktalende turguide venter på dig i Ulan Bator lufthavn ved ankomsten af Aeroflot SU330-flyet (det normale
ankomstfly, der er planlagt til at lande kl. 07.05). Herfra er der gruppetransfer til startstedet.
Frokost (ikke inkluderet).
Besøg på Gandantegchinlin klostret og National Museum of Mongolian History.
Middag i Ulan Bator og overnatning på Dream Hotel (2 stjernet) eller tilsvarende

Dag 2 : Ulan Bator - Kharkhorin (Karakorum)
Morgenmad og transfer til Karakorum, Mongoliets gamle hovedstad. Picnic undervejs.
Dette er en lang dag på vejen (6-7 timers kørsel - afhængigt af vejenes tilstand), men om aftenen vil du være fremme ved
Orkhondalen, World Heritage site. Så er du klar til at starte din ridetur i morgen!
Besøg i Erdene Zuu klostret.
Efter besøget slår vi lejr op i ørkenen ved indgangen til Orkhondalen og nyder en god middag.

Dag 3: Tur rundt i Orkhondalen
Efter morgenmaden møder du nomade hyrderne og hestene, der vil være dine ledsagere under denne ridetur i det centrale
Mongoliet.
Vi begynder vores rideventyr i de nordlige bjerge i den berømte Orkhondal.
Til frokost nyder vi en picnic medbragt af vores supportvogne. Vi skal ikke medbringe nogen oppakning på hestene, så vi
kan nyde mange gode galopper!
Efter turen slår vi lejr i ørkenen til middag og overnatning.

Dag 4: Orkhondalen
Efter morgenmaden fortsætter vi vores ridetur i Khangai-bjergene.
Picnic frokost medbragt af vores supportbiler.
Efter turen slår vi igen vi lejr i ørkenen.

Dag 5: Orkhondalen og Tovkhon klostret
Efter morgenmaden rider vi til Tovkhon klostret, et af de væsentligste buddhistiske klostre i Mongoliet. Vi når klosteret på
vores heste i en højde af 2400 moh.
Picnic frokost.
Vi rider ned ad bjergene igen til Orkhondalen. Udsigten er vidunderlig ud over den store dal med træklædte bjerge i
baggrunden. Denne region er kendt som vuggen til nomade livsstilen i Mongoliet.
Efter turen slår vi igen lejr i ørkenen til middag og overnatning.

Dag 6: Orkhondalen og Orkhon vandfaldene
Efter morgenmaden rider vi til de berømte Orkhon vandfald.
Vi fortsætter vores ridetur i opstrøms delen af dalen, hvor landskabet bliver vildere og vildere.
Denne region har sorte gamle lavastrømme, som kontraster til det hvide rindende vand fra Orkhon-floden og minder os om
Mongoliets vulkanske fortid.
Picnic frokost.
Vi når frem til lærkeskoven med de imponerende Naiman Nuur bjerge foran os.
Efter turen slår vi igen lejr i ørkenen.
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Dag 7: Rideventyr i Naiman Nuur parken (med pack yaks)
I de næste 3 dage vil vores trail have et helt andet tempo: Efter de vidt åbne stepper rider vi nu i meget vilde og
fjerntliggende landskaber: Naiman Nuur Natural Park, der betyder "De 8 Søers Park".
Pakokser bærer vores grej og dine personlige ejendele i disse tre dage, da det smukke og isolerede område ikke er
tilgængeligt for køretøjer.
Vi pakker bagage og campingudstyr på Yak okserne og starter vores stejle tur op i bjergene.
Picnic frokost.
Vi overnatter 2 nætter i gæste Yurts (op til 5 personer pr. Yurt) hos en nomade familie, der bor i denne meget fjerntliggende
park. De er Yak okse opdrættere.

Dag 8: Naiman Nuur Park
I dag rider vi i de smukke skovklædte bjerge og opdager de vidunderlige naturskønne søer i Naiman Nuur parken, et af de
smukkeste steder i Mongoliet.
Middag og overnatning i gæste Yurts.

Dag 9: Naiman Nuur Park mod Orkhondalen
Vi forlader Naiman Nuur parken med vores "pack yaks" for at ride tilbage til Orkhondalen.
Vi rider gennem stejle bjerge og vil givetvis sætte pris på vore bjergsikre heste og vores yak driveres evner!
Vi slår lejr op tæt på yak opdrætterens yurt.
Middag og nat i telte.

Dag 10: Hel dag med en nomadefamilie
Vi tilbringer denne sidste dag i Orkhondalen med en nomade familie.
Dagen er viet til opdagelsen af den traditionelle livsstil for nomaderne i Mongoliet. Vi kan deltage i familiens daglige
aktiviteter.
I dine rejsepapirer finder du enkle tip, der letter kontakt med din værtsfamilie.
I løbet af dagen, kan vi stadig tilbringe et par timer i sadlen, hjælpe dem med at samle besætningerne eller bare tage en tur
for at udforske omegnen.
Middag og aften i en "gæsteyurt" tæt på vores nomadfamilies yurts.
Komforten er mere enkel end i yurtlejrerne, da der ikke er brusebad, men du vil opleve den virkelige nomade livsstil i
Mongoliet ...

Dag 11: Orkhondalen - Kameltur i klitterne - Nat i en yurt i Bayan Gobi ørkenen
Morgenmad og transfer til Khogno Khan Park (4 timers kørsel - afhængig af vejenes tilstand). Khogno Khan landskabet
ligner meget Gobiørkenen i det sydlige Mongoliet.
Picnic frokost.
Besøg i Ovgon Khiid klosteret og kameltur i Elsentasarhaï klitterne.
Under denne sidste nat på stepperne, nyder vi magien i en turist gerlejr (yurt camp) i ørkenen.
At tilbringe natten i en traditionel yurt med mongolske møbler er også en vidunderlig oplevelse, man ikke må gå glip af ...
Middag og aften i yurt lejren (op til 5 ryttere pr. Yurt, brusebad i en separat bygning).

Dag 12: Khogno Khan Park - Ulan Bator
Morgenmad og tidlig afgang til Ulan Bator, hvor vi ankommer om eftermiddagen.
Picnic frokost.
Resten af eftermiddagen er dedikeret til shopping i centrum, hvor du finder traditionelt tøj og kunsthåndværk.
Om eftermiddagen deltager du i et show med traditionelle danse, musik og sange fra Mongoliet, især den fantastiske
Khoomei.
Middagen er ikke inkluderet, så du frit kan vælge blandt de forskellige spisemuligheder, som Ulan Bator byder på.
Overnatning på Dream hotel eller lignende (2 *- dobbelt- eller tresengs værelse).

Dag 13: Afrejse
Efter morgenmaden er der transfer til lufthavnen og afrejse, med fly der afgår efter kl 7:00
Obs.: Programmet kan undtagelsesvis ændres på grund af lokale forhold.
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Langtur i Orkhondalen - turfakta
Turens varighed:
13 dage med 8 dage på hest, 12 nætter.

Indkvartering:
To nætter på hotel i Ulan Bator. 3 nætter i gæste Yurts ved en nomade familie, en nat i yurt camp og 6 nætter i telte i
teltlejre.

Pension:
Helpension fra middag på ankomstdagen til morgenmad på afrejsedagen, undtaget middag dag 12 i Ulan Bator.

Ridningen:
Du rider i rimelig raskt tempo, da vi ikke skal medbringe bagage på hestene. Se mere om ridestilen her

Heste:
Du skal ride på heste, der er trænet til og ofte deltager i de traditionelle Nadaam Races. Det er fremadgående og
udholdende heste

Rideerfaring:
min 4. Du skal være erfaren rytter og i god form, da vi dels skal være mange timer i sadlen hver dag, dels ofte rider i et rask
tempo.
De tre dage i Naiman Nuur parken er tempoet meget moderat, da vi dels rider bjerge, dels har pakokser med til at bære
vores fornødenheder.

Vægtgrænse:
Hestenes størrelse og strabadserne på turen gør, at der på denne tur er en vægtgrænse på 90 kg.

Gruppe og guide:
Vi er min 4 (2 mod small group supplement) og max 10 ryttere med engelsktalende oversætter. Der er gode lokale
nomadeguide(r, der leder selve turen). Grupperne er som regel internationale.

Bagage:
Bagagen transporteres i firhjulstrækker mellem de forskellige overnatningssteder og den støder til gruppen hver dag til
frokost og til aften. De tre dage i Naiman Nuur parken kan man ikke komme frem med motordrevne køretøjer og vi må
basere os på Yak okser, der bærer vores bagage og fornødenheder.

Tøj og udstyr:
Vandresko eller støvler med gummisåler (ikke glatte ridestøvler), ridehjelm, en regnjakke, varmt og vindtæt tøj forår og
efterår, gode solbriller, solcreme, toiletsager og din evt. medicin. Bagagen pakkes bedst i bløde tasker af hensyn til
transporten mellem lejrene.

Klima:
Mongoliet har typisk fastlandsklima med korte, varme somre, lange, kolde vintre og store temperaturudsving. Der falder ikke
meget nedbør. Når nedbøren alligevel kommer, er det ofte i form af skybrud eller snestorme. Det bedste rejsevejr finder du i
maj-oktober. I den øvrige del af året er det meget koldt med sandsynlighed for pludselige snestorme.

Indkøb:
Prisniveauet er lavt i forhold til Danmark. Du kan med fordel købe kunsthåndværk, tøj og især hatte, cashmere uld.
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Elektricitet:
De har 230V/50Hz. Det er ikke nædvendigt at medbringe adapter. På selve turen er du uden for "lands lov og ret" og der er
ingen elektricitet. Tag derfor en powerbank med, så du kan holde din mobil og dit kamera opladet.

Valuta:
Vi anbefaler, at du medbringer US dollar, som kan veksles til mongolske tugrik ved ankomsten. Du kan ikke købe tugrik
hjemmefra og du kan heller ikke veksle tilbage uden for Mongoliet. Husk derfor at veksle tilbage i US dollar eller Euro inden
afrejsen.
Kreditkort kan kun anvendes på hoteller og i antikvitetsforretninger i hovedstaden. Der er hæveautomater i Ulan Bator

Telefon og internet:
Der er enkelte hoteller i hovedstaden, der har internetadgang. Ellers må det siges, at dækning for mobiltelefon og internet
ikke er særlig god, og slet ikke uden for Ulan Bator.

Hygiejne:
Du skal bo primitivt, så vi anbefaler at medbringe toiletpapir eller vådservietter og evt. hånddesinfektionsgel. Du skal ikke
drikke vandet fra vandhaner, kun flaskevand. Du skal også være forsigtig med frisk frugt og rå grønsager, hvis du vil undgå
"turistmave".

Takt og tone:
Mongolerne er et nomadefolk, der af natur er venlige og imødekommende over for fremmede. Meget få taler engelsk, men
vi har en guide med, der er god til at oversætte mellem mongolsk og engelsk. Det er høfligt at bede om lov til at fotografere
personer og deres hjem, og man får som regel ja og et stort smil.
Der er specielle traditioner og regler, som bør iagttages, når man besøger en familie i deres Yurt. Det findes beskrevet i dine
rejsepapirer.

Drikkepenge:
Drikkepenge er ikke inkluderet i rejsens pris og er ikke udbredt i Mongoliet. Det forventes at give lidt drikkepenge til
lokalguider og chauffører. På de fleste restauranter er det velset at lægge 10% til regningen, hvis du har været tilfreds med
servicen.

Ikke inkluderet i prisen:
Rejse til Ulan Bator, alkoholiske drikke og læskedrikke, frokost på ankomstdagen, middag dag 12, drikkepenge

Turkode:
MN 131-02
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Rundtur i Orkhondalen - rejsefakta
Transport:
Fly til Ulan Bator. Der er afgange fra København med 1 stop i Moskva undervejs. Rejsetid omkring 11 timer. Du ankommer
bedst med Aeroflot SU330 flyet, der sædvanligvis lander tidlig morgen i Ulan Bator.
Ved afrejse er der morgenmad og transfer til lufthavnen i tide for fly, der afgår efter 07:00

Transfer:
Der er gratis gruppetransfer fra og til lufthavnen i Ulan Bator, koordineret med Aeroflot flyets ankomst.

Pas og visum:
Du skal have turistvisum for at rejse ind i Mongoliet, og dit pas skal være gyldigt mindst 6 måneder efter planlagt
hjemmerejsedato. Visum koster omkring 660 kr. og det tager omkring 14 dage at få det.
Hippo Tours kan ikke holdes ansvarlige for manglende visum og dermed nægtelse af indrejse

Vaccinationer:
Der er pt ingen krævede vaccinationer. Statens Seruminstitut anbefaler dog vaccination mod Hepatitis A og Difteri. Vi
anbefaler, at du undersøger med egen læge eller på hjemmesiden her, om der er sket ændringer i anbefalingerne.

Valuta:
Den lokale valuta er Tugrik (MNT). Medbring Euro eller USD til veksling ved ankomst. Der kan kun benyttes kreditkort
ganske få steder i hovedstaden.

Rejseforsikring:
Det er påkrævet, at du har en gyldig rejseforsikring, der dækker dig i tilfælde af sygdom, ulykke og behov for hjemtransport.
Vi anbefaler også, at du tegner afbestillingsforsikring.
Vi er gerne behjælpelig med at tegne forsikringerne.

Turkode:
MN 131-02

Vi tager forbehold for fejl og mangler mht. det udskrevne.
Hjemmesiden vil være stedet at se den sidst gældende opdatering.
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