PROGRAM: MONGOLIA – FOTTUR PÅ
SLETTELANDET
9 frokoster, 9 lunsjer og 9 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Istanbul – Ulan Bator
Avreise fra Oslo med Turkish Airlines via Istanbul med nattfly til Ulan Bator.

Dag 2

Ulan Bator
Lunsj, middag
Storby og historie
I dag starter eventyret! Vi lander i Mongolias hovedstad Ulan Bator, en storby med drøyt 1
million innbyggere. Byen var opprinnelig en nomadisk buddhistisk klosterlandsby grunnlagt i
1639 – men det er først i de siste hundre årene byen har vokst. Det (for oss) litt underlige
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navnet betyr «røde helt». Byen har hatt mange navn før, men dette fikk den først i 1924, da
Mongolia ble folkerepublikk.
Vel, det var dagens historieleksjon, du skal få mye mer av landets historie når du er der!
Etter velkomstlunsjen vår skal vi nemlig på en halvdags byrundtur med Nasjonalhistorisk
museum, Sükhbaatar torg (tidligere kjent som Chinggis torg) og Choijin Lhama Temple – et
buddhistisk kloster og museum. Her fins fantastisk buddhistisk kunst og en spennende
gavebutikk.
Etter middag blir vi kjørt til hotellet vårt.

Dag 3

Ulan Bator – Karakorum
Frokost, lunsj, middag
Klosteret på slettelandet
Etter frokost forlater vi storbyen og kjører mot Karakorum. På mongolsk er navnet
Kharakorum og var et gammelt palass og sted som tjente som «hovedstad» for Det
Mongolske rike en periode på 1200-tallet. Området rundt er jordbruksland og var en gang
rikt på mineraler som kunne utvinnes ved gruvedrift.
Vi skal legge bak oss ca. 36 mil i dag (en del på ikke-asfaltert vei). Vel framme i teltleiren
spiser vi lunsj og får installert oss. Du har kanskje hørt at tradisjonelle mongolske telt blir kalt
jurt eller en gér? En gér er ganske romslig og reist opp av smale bjelker, med et arnested i
midten. Disse tåler storm og kulde, og mongolene har bodd i disse teltene i tusener av år.
Dette blir et bra overnattingssted!
Men før vi tar kvelden, skal vi besøke klosteret.
Erdenezuu-klosteret – et fullt fungerende kloster under konstant restaurering. Målet er å få
klosterets tidligere storhet tilbake. Her fantes 100 templer innenfor veggene, som
omslutter et område på 400 ganger 400 meter, og opptil 1000 munker hadde sitt hjem
her. Men klosteret ble ødelagt under uroligheter i 1937. Bare veggene og tre templer står i
dag. Erdenezuu er likevel et av Mongolias mest fascinerende steder, og dere har gode
sjanser til å få se munkene i bønn. Vi skal legger inn en stopp ved Karakorum-museet, det
beste museet utenfor Ulaanbaatar.
Hester er viktig for mongolene på slettene, kanskje har du lest Maja Lundes nye bok
Przewalskis hest? Forfatteren bodde i telt ute på steppene i nasjonalparken Hustai, og hun
har uttalt: – Dette er et land som er ekstremt forskjellig fra Norge med et enormt dyreliv.
Jeg tenkte at sånn må verden ha vært før menneskenes store inntog. (Aftenposten, 14. sept
2019).
I dag skal vi oppleve å ri på dette slettelandet. En stor opplevelse venter! Du kan godt bli
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med på ridetur selv om du ikke har ridd før – vi tar det med ro.
Etter klosterbesøket finner vi roen i teltleiren vår, og vi sovner til lyder av – absolutt stillhet…

Dag 4

Orkhon Waterfall
Frokost, lunsj, middag
Klosteret på toppen av fjellet
Etter frokost er vi klare for nok en økt på veien. I dag skal vi kjøre til Orkhon Waterfall men
vi tar først en stopp ved Tuvkhun-klosteret. Vi må gå et stykke for å komme opp til klosteret
som ligger 2312 meter over havet. Vi nyter en lunsj i det grønne, før vi kjører videre til
Orkhon Waterfall. Overnatting i gir-camp i nærheten av fossen. Ellers forbereder vi oss til å
begynne vandringen i morgen. Vi har en transport etappe i bil på ca 120 km.
Distanse: ca 10 km Varighet: ca 3 timer Høydemeter: +/- 300 m

Dag 5

Orkhon Waterfall – Buurug Jurt Camp
Frokost, lunsj, middag
Vi tar beina fatt!
I dag begynner fotturen vår. Vi besøker Uurt-kløften, Orkhon-elven, og den røde fossen i
Orkhon-dalen. Den røde fossen ligger i historisk betydningsfulle Orkhon-dalen, der elven
renner en utrolig 1120 km nordover før den kommer til Selenge-elven. Også kalt
Ulaantsutgalan, ble fossen dannet av en unik kombinasjon av vulkanske utbrudd og jordskjelv
for over 20.000 år siden.
På vår vandring i dag går vi gjennom områder med vulkanske bergarter. Vi bærer kun
dagstursekken mens bagasjen blir fraktet med yaks.
Visste du forresten at Mongolia er et av verdens høyest beliggende land? I tillegg er det
også et av verdens tynnest befolkede land, og følelsen av endeløse vidder får du virkelig når
vi vandrer på de ensomme steppene. Nyt naturen og det skiftende lyset mens vi vandrer.
Vi slår opp teltleiren vår ved Buurug og nyter middag til vill og vakker natur.
Distanse: ca 25 km Varighet: ca 6 timer inkludert lunsjpause Høydemeter: +/- 100 m
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Dag 6

Huis Eight Lake
Frokost, lunsj, middag
Møt nomadene
Etter en god natts søvn og frokost, er vi klare for dagens fottur. Vi begynner å gå mot Huis
Eight Lake. Denne dagen vil vi gå gjennom områder med en del trær og forskjellige
bergarter før vi kommer til innsjøen Lake House. Under vår vandring inntar vi pikniklunsj, før
vi kommer fram til stedet vi skal sette opp teltene for natta, ved en nomadefamilie. Vi tar en
kort spasertur til Duruu Lake på ettermiddagen.
I området vi skal gå igjennom i dag, bor det nomader som driver med hesteoppdrett, så her
er det gode muligheter for å se hvordan de bor og lever. Vårt hektiske, moderne samfunn
blir fjernt når vi gløtter inn i hverdagen til disse menneskene og ser hvordan de lever tett på
natur og dyr. En virkelighet som er langt fra vår …
Nærmere halvparten av den mongolske befolkningen bor i byer og tettsteder, mens resten
bor på det enorme slettelandet, mange i relativt faste bosetninger. En del av dem er også
nomader, som de menneskene vi møter her.
Distanse: ca 20 km Varighet: 4-5 timer inkludert lunsjpause Høydemeter: +/- 150 m

Dag 7

Shireet Lake
Frokost, lunsj, middag
Fjellandskap, skog og gjestfrie familier
Tidlig frokost. I dag går vi gjennom dalen og passerer flere innsjøer før vi kommer til den
berømte Shireet Lake som er den største innsjøen i Naiman Nuur. Vi nyter utsikten og spiser
medbrakt niste før vi går tilbake en annen vei til campen vår. På turen passerer vi innsjøene
Bugat, Shanaa og Haya.
Nomadene er gjestfrie folk – det er viktig for livet på steppene, og de er kanskje like
nysgjerrige på oss som vi er på dem. Om du spør dem, kan du sikkert få fotografere dem
også.
Vi overnatter ved samme sted og ved samme nomadefamilie.
Distanse: 25 km Varighet: 5-6 timer inkludert lunsjpause Høydemeter: +/- 100 m
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Dag 8

Bayan Fjellkors – Buureg
Frokost, lunsj, middag
Vandring langs fjell og elvelangs
Vi skal delvis gå langs Bayan-passet før vi deretter følger elven. Under fotturen vil vi få øye
på to døde vulkaner i horisonten, så dette blir en dag med kontraster.
Noen steder har elven gravd seg dypt ned i landskapet, noe som skaper dramatiske klipper
ned mot vannet – andre steder flyter den flatt og rolig. Etter dagens vandring blir vi kjørt
det siste stykket til vår jurt camp vi overnattet i nærheten av Orkhon Waterfall.
Distanse: 25 km Varighet: 5-6 timer inkludert lunsjpause Høydemeter: +/- 350 m

Dag 9

Hustai Nasjonalpark og Przewalskihesten
Frokost, lunsj, middag
I dag går turen til Hustai nasjonalpark, men først blir det et stopp ved sanddynene hos en
nomadefamilie som driver med kamel-avl. Mulighet for å ri på kamel for den som måtte
ønske (tillegg i prisen).
Vi inntar lunsj før vi ankommer Hustai nasjonalpark. Ved ankomst besøker vi et lite museum
hvor vi får innføring i og ser en dokumentar om verdens siste overlevende villhest
Przewalski, som på mongolsk kalles Takhi. Denne hesterasen ble nesten utryddet i 1960. Kun
noen få gjenlevende hester fantes i ulike dyrehager verden over. Takhi er nå gjeninnført til
Hustai og andre steder i Mongolia.
Turen går deretter inn i parken på jakt etter hesten, men muligheten er også tilstede for å se
hjort, svarte gribber og andre rovfugler som ørn og falk.
Vi spiser middag og overnatter i tradisjonelle mongolske gertelt like ved parken. Hustai
betyr egentlig «med bjørk», men parken består hovedsakelig av bølgende stepper. I Hustaifjellene er det lunder med bjørk og osp, og langs Tuul-elven i sør vokser det piletrær.
Vi bor midt i flott natur, så her er det bare å nyte.

Dag 10

Hustai – Ulan Bator
Frokost, lunsj, middag
Tilbake i storbyen
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Etter frokost går turen tilbake til Ulan Bator. Har du lyst til å ta med noen plagg i kasjmir
hjem, har du muligheten i dag – vi stopper i Gobi Cashmere-butikken så du får handlet alt du
ønsker.
Etter lunsj skal vi besøke Zaisan minnesmerke over mongolske og sovjetiske soldater som
ble drept i 2. verdenskrig, og vinterpalasset Bogd Khan. Palasset sto ferdig i 1903 og var
opprinnelig et av bostedene til Mongolias hersker, Bogd Khan. Det overlevde
kommunistenes ødeleggelser, og nå er det museum med masse buddhistisk kunst. Dessuten
er selve bygningskomplekset er et kunstverk i seg selv!
Vi får også med oss et folkloreshow og avskjedsmiddag på hotellet.

Dag 11

Hjemreise
Frokost
Etter frokost drar vi til flyplassen for å reise hjem med mellomlanding i Istanbul. Vi
ankommer Norge på ettermiddagen. Flymat.
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