
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Mongolië 



Begeleide rondreis Mongolië 

14 dagen 

Vertrekdatum: 16 augustus 2023 

PROGRAMMA 

Woord vooraf 
Een reis door Mongolië is een bijzonder boeiende ervaring. Enkel in Ulaanbatar zijn er hotels in de klassieke 
zin van het woord. Buiten Ulaanbatar wordt gelogeerd in ger-kampen. Deze typische Mongoolse 
tentenkampen hebben meestal gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen. Wij kiezen voor optimaal 
comfort en logeren waar mogelijk in kampen met privé-sanitair. Dit houdt in dat u in de ger-kampen op dag 
3,4,8,9, 11 en 12 beschikt over privé-sanitair. Enkel op dagen 5,6,7 is er gemeenschappelijk sanitair. 
 

Dag 1  Brussel – Ulaanbatar 

Vertrek uit Zaventem naar Ulaanbatar.  

 

Dag 2  Ulaanbatar 

Aankomst in Ulaanbatar.  Bezoek aan het nationaal historisch museum, een perfecte introductie tot het land. 

We maken een wandeling door het stadscentrum en brengen een bezoek aan het Gandan-klooster. Hotel 

Nine. (M-A) 

 

Dag 3  Ulaanbatar – Khovsgul-meer 

Vlucht naar Murun en rit naar het Khovsgul-meer, de befaamde ‘blauwe parel’ van Mongolië. We komen er in 

de Mongoolse taiga terecht. In de buurt van Murun bezoeken we een groep ‘hertenstenen’, vermoedelijk 

grafmarkeerders of rituele plaatsen die in de Bronstijd werden opgetrokken. We overnachten in een ger-kamp 

nabij de oevers van het meer. (O-M-A) 

 

Dag 4  Khovsgul-meer 

We genieten de ganse dag van de landschappelijke pracht van dit schitterende gebied. Wandeling in de 

omgeving van het alpiene meer en kennismaking met de traditionele levenswijze van het Tsaatanvolk, een 

hele kleine etnische groep die nog steeds voor een deel afhankelijk is van hun kuddes rendieren en als 

nomaden in de regio rondtrekken. Picknick-lunch. Boottochtje op het meer. (O-M-A) 

 

Dag 5  Khovsgul-meer – Murun – Jargalant 

Een lange maar mooie rit zuidwaarts brengt ons via Murun, door het prachtige Khangai-gebergte en via de 

Tsagaan Burgas-pas, naar Jargalant. Regelmatig krijgen we schitterende landschappen voorgeschoteld. 

Overnachting in een ger-kamp.  (O-M-A) 

 

Dag 6  Jargalant - Terkhiin Tsagaan 

We rijden naar het Khorgo-Therkhiin Nationaal Park. Onderweg houden we halt bij een nomadenfamilie, waar 

we meer leren over de bijzondere levenswijze en gewoonten van de bevolking. Ons ger-kamp is gelegen aan 

het prachtige Terkhiin Tsagaan-meer, nabij de uitgedoofde Khorgo-vulkaan. De moerasgebieden rond het 

meer zijn een belangrijke broedplaats voor allerlei vogelsoorten. (O-M-A) 

 

Dag 7  Terkhiin Tsagaan 

In de buurt van het Witte Meer en de Horgo-vulkaan worden we getrakteerd op schitterende landschappen 

tijdens een wandeling of een tocht te paard. Zo bereiken we de kratermond van de uitgedoofde vulkaan en 

krijgen er een verbluffend zicht voorgeschoteld op eeuwenoude gestolde lavastromen, naaldbossen, rollende 

bergen en het meer. Picknick-lunch. Overnachting in een ger-kamp. (O-M-A) 



Dag 8  Terkhiin Tsagaan – Karakorum 

Rit naar Karakorum, de oude hoofdstad van het Mongoolse rijk onder Djengis Khan, gelegen in de Orkhon-

vallei. Onderweg houden we halt in het stadje Tsetserleg, hoofdstad van de provincie Arhangaj én een ooit 

een belangrijk cultureel en commercieel centrum. Hier bezoeken we het mooie Zayiin Gegeen-klooster, dat 

een interessant museum herbergt. Karakorum was ooit een administratief en handelscentrum op een 

strategisch knooppunt van handelsroutes in Centraal-Azië. Overnachting in een ger-kamp. (O-M-A) 

 

Dag 9  Karakorum 

We ontdekken het 16de-eeuwse Erdene Zuu-klooster (“honderd schatten”), het eerste boeddhistische 

klooster van Mongolië. De verschillende tempels zijn volledig omwald door muren waarop 108 stoepa’s 

werden aangebracht. We kunnen de monniken aanschouwen in hun dagelijkse bezigheden en eventueel hun 

gezongen gebeden beluisteren. Buiten de kloostermuren nemen we een kijkje bij de 'schildpadsteen'. We 

brengen ook een bezoek aan het kleine, maar zeer interessante museum en aan de bazaar. Overnachting in 

een ger-kamp. (O-M-A) 

 

Dag 10  Karakorum - Ulaanbatar 

Een rit van  ongeveer 5 uur brengt ons terug naar Ulaanbatar. Na de lunch bezoeken we het recent geopende 

Genghis Khan-museum. Dit indrukwekkende museum herbergt een uitzonderlijke collectie kunst en 

artefacten uit de Mongoolse geschiedenis. Hotel Nine (O-M) 

 

Dag 11  Ulaanbatar - Khongor 

Vlucht naar de Gobi-woestijn. Wandeling door de Yolyn Am-vallei, waar een nauwe kloof een groot deel van 

het jaar bedekt blijft met een dikke laag ijs, omringd door hoog oprijzende flanken en groene weiden. Hier 

kijken we uit naar steenbokken of roofvogels die hopelijk ons pad kruisen. Picknick-lunch. Overnachting in 

een ger-kamp. (O-M-A) 

 

Dag 12  Khongor - Bayanzag 

De Khongor-zandduinen zijn de grootste duinenketen van het land. Deze 120 km lange aaneenschakeling van 

sikkelduinen en transversale duinen vormt een prachtig beeld tegen het decor van de achterliggende donkere 

bergketen. We kunnen de zogenaamde ’zingende duinen’ van dichterbij exploreren, te voet of voor wie wil, per 

kameel. Picknick-lunch. Nadien vatten we de tocht aan naar Bayanzag, ook wel de Vlammende Klippen 

genoemd. Hier vonden paleontologen bijna complete dinosaurus-skeletten en gefossiliseerde dino-eieren, 

wat de plaats van onschatbare historische waarde maakt. De naam is bovendien niet gestolen: de steile 

rotsklippen kleuren bij het licht van de ondergaande zon vlammend rood en geven het geheel een onaards 

zicht. Overnachting in een ger-kamp. (O-M-A) 

  

Dag 13  Bayanzag - Ulaanbatar 

We vliegen terug naar Ulaanbatar, waar we een bezoek brengen aan het Winterpaleis van Bogd Khan, de 

laatste Mongoolse koning. Verder bezoeken we Zaisan Memorial Hill, een herdenkingsmonument in typische 

Soviet-stijl. Vanop de heuvel hebben we een mooi uitzicht over de hoofdstad. 's Avonds wonen we een 

folkloreconcert bij waarbij we ook kennis maken met de typische Mongoolse keelzang, Khoomii genaamd. 

Dit type gezang werd door Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.  Hotel Nine. 

(O-M-A) 

 

Dag 14  Ulaanbatar – Brussel 

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De meeste Dromen-reizen zijn toegankelijk voor reizigers met een normale fysieke conditie. Een paar 

programma’s zijn echter – om uiteenlopende redenen - avontuurlijker te noemen. Soms reizen we (deels) 

met terreinwagens omdat het wegennetwerk niet al te best is. Dit betekent dat reizigers tegen een stootje (of 

een putje) moeten kunnen en dat korte trajecten toch lang kunnen duren. Soms trekken we door 

onherbergzame of weinig toeristische gebieden waar de accommodatie en eetgelegenheden eenvoudig tot 

zeer eenvoudig zijn. In een aantal programma’s zijn wandelingen voorzien die ietsje zwaarder zijn dan 

gewoonlijk. Voor velen maakt dit de reis net speciaal, maar sommigen voelen zich hier misschien minder 

goed bij. Reizen aangeduid met een jeep-symbool zijn daarom enkel geschikt voor doorwinterde reizigers 

met een positieve ingesteldheid die beperkter comfort weten te relativeren. Aarzel niet ons te contacteren als 

u hierover vragen zou hebben. 

 

Concreet voor deze reis: Buiten Ulaanbatar wordt gereisd met terreinwagens en/of terreinminibussen over 

veelal onverharde wegen. Op dagen 5,6,7 wordt gelogeerd in ger-kampen met gedeeld sanitair. Dat wil zeggen 

dat toiletten en wasgelegenheid zich in sanitaire blokken bevinden (aparte blokken voor mannen en vrouwen). 

Er wordt gelogeerd in tenten met vaste bedden. 

 

 

Inbegrepen in de prijzen 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels/gers (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

 

Niet inbegrepen in de prijzen 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Visumkost (online visumaanvraag) 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 
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