Região: Mongólia
Destino: norte do país
Duração: 11 dias e 10 noites
Nível da pedalada: moderado ++
Próxima saída: 22 de Julho a 01 de Agosto
Preço por pessoa para grupos de:
6 pessoas a partir de US$ 5.995,00/pessoa
Complemento Single: US$ 690
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF,
referência cambio turismo

Característica do programa:

MONGÓLIA
A Mongólia é realmente um dos últimos destinos de viagem
não descobertos do mundo e o país mais seguro para se visitar.
É uma terra onde você pode experimentar espaços abertos, céu
azul cobalto, florestas, desertos, rios e lagos cristalinos e a
tradicional hospitalidade dos nômades. As moradias
permanentes são poucas e distantes, cercas ainda menos e a
terra é de propriedade do povo, como um grande parque
nacional. Como um tremendo destino para se conhecer, a
Mongólia também possui uma história única que remonta ao
Império Mongol de Genghis Khan. Simplificando, é uma terra
de aventura, cavalos, nômades e céu azul.
Dia 1 – Bem vindo a Ulaanbaatar
Nosso guia irá recebe-lo no aeroporto de Ulaanbaatar e
transfer para o hotel no centro de cidade. Um tour guiado pela
cidade à tarde irá leva-lo a Praça Sukhbaatar, National o
museu da Mongólia, ao museu de belas-artes de Zanabazar e
ao local de concertos Tumen Ekh.
Refeições: almoço e jantar
Hospedagem: Shangri La Hotel - https://www.shangrila.com/ulaanbaatar/shangrila/
Dia 2 – Gorkhiterelj & Chinggis Khanna
Visitaremos o Parque Nacional Gorkhi Terelj e o Complexo
Equestre Chinggis Khaan, depois seguimos para a estação
ferroviária de Ulaanbaatar para pegar o trem para Erdenet.
Cabine de primeira classe.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Hospedagem: Cabine de Primeira Classe (2 leitos) – Trans
Siberiano
Dia 3 – Pedalando ao longo do Rio Selenge (50km)
Nossa equipe de suporte de viagem o encontrará na chegada da
manhã na cidade de Erdenet por volta das 7h. Erdenet é o
terceiro maior cidade da Mongólia, estabelecida com os
recursos da grande indústria de mineração de cobre e
molibdênio. Um transfer nos levará até o ponto de partida da

Sobre a região
Os mongóis estão plenamente conscientes
da beleza única de seu país. Pergunte aos
moradores
e
eles
provavelmente
começarão a jorrar elogios sobre a
paisagem espetacular, vastas estepes,
montanhas escarpadas, lagos claros e
abundante vida selvagem e pecuária.
Algumas áreas são tão remotas que você
pode dirigir um dia inteiro e quase não vê
sinais de habitação humana. É essa
verdadeira experiência no deserto que
muitas pessoas acham tão atraente. Os
moradores da cidade de Ulaanbaatar
também começaram a descobrir seu
próprio país e o acampamento agora é
popular entre os habitantes urbanos. As
áreas protegidas cobrem quase um quinto
do país e o governo procura aumentar esse
número.
A cultura nômade da Mongólia é famosa os visitantes podem dormir no ger (pastor
tradicional de feltro), ajudar a reunir as
ovelhas, andar a cavalo e simplesmente
'voltar à natureza'. O legado de Chinggis
Khaan e o ressurgente orgulho
nacionalista aguçam a experiência. Uma
cultura de tremenda hospitalidade torna os
habitantes locais mais acessíveis. Em um
mundo cercado por fechaduras e portões,
é revigorante conhecer pessoas dispostas a
abrir suas portas para estranhos. Ao viajar
para a Mongólia, no entanto, lembre-se de
que os hóspedes devem retribuir qualquer
forma de generosidade; portanto, ao
visitar famílias, sempre tenha um

viagem. Vamos pedalar ao longo de 50 km ao norte até o rio
Khujirt e atravessando três riachos. Vamos pedalar por
túmulos antigos que pertencem à Idade do Bronze.
Refeições: café da manhã e almoço e jantar
Hospedagem: Acampamento - North Face VE 25
Dia 4 – Tsulkhir (60km)
Após o café da manhã, pedalaremos ao longo dos campos de
trigo, uma bela área na região norte da Mongólia. Depois de
pedalar pela vila de Inget, chegaremos ao rio Selenge, que é o
maior rio na Mongólia - 992 km dos quais 593 km e território
mongol). O rio Selenge deságua no lago Baikal e é o principal
recurso hídrico deste lago na Rússia. Vamos andar de bicicleta
em trilhas de terra rodeada de pinheiros que nos levarão a
aldeia de Khyalganat na margem do rio Selenge.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Hospedagem: Acampamento - North Face VE 25
Dia 5 – Sangiidavaa (45km)
Nosso passeio de hoje começa com uma subida gradual,
bastante desafiadora em direção ao passo Sangiin a 1400m na
fronteira entre as províncias de Bulgan e Selenge, mas ao
chegarmos no ponto mais alto, uma agradável e longa descida
é a recompensa no final do dia.
Refeição: Café da manhã, Almoço, Jantar
Hospedagem: Acampamento - North Face VE 25
Dia 6 – Monastério de Amarbayasgalant - (40km)
Após o café da manhã, iremos ao Mosteiro de
Amarbayasgalant. Este mosteiro foi construído no século 18
para o primeiro santo budista de Zanabazar na Mongólia, que
não é apenas o líder budista, mas também o maior escultor,
intelectual e político. Depois de passar por um lindo vale
verde, você enfrentará uma subida moderada e visitará Ovoo
(pilhas de xamãs de rocha) no pico de um passe. Ovoo é
colocado pelos nômades, cujos ancestrais acreditam no poder
do céu e Natureza e confiança em cada objeto da natureza tem
seu próprio espírito. Passaremos a noite no acampamento Ger,
próximo ao mosteiro, e que será sem dúvida uma grande
experiência.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Hospedagem: GER Camp – típico da Mongólia
Dia 7 –Usan Seer (65km)
Continuaremos pedalando ao longo da margem do pequeno rio
Yeven e do rio Orkhon até o acampamento em Usan Seer. O
rio Orkhon começa no Monte Suvarga Khairhan na cordilheira
de Khangai e flui 1124 km para bacia hidrográfica do rio
Selengse.

suprimento pronto de presentes para as
crianças.
Venha viver essa experiência única
pedalando por uma das regiões mais
lindas e desertas do planeta – Mongólia!
O que está incluído
 10 noites de hospedagem com café
da manhã, conforme mencionado
no itinerário:
2 noites no Shangria La Hotel em
Ulaanbaatar
1 noite em hotel local na cidade de
Darkhan
5 noites em acampamento
1 noite em Ger Camp perto do mosteiro
de Amarbayasgalant
1 noite no trem noturno de 1ª classe para
Erdenet (2 pax em 1 GUPE)
 Taxas de entrada nos sites
mencionados no itinerário
 Guia com fluência em inglês
 Bicicletas próprias ao circuito,
capacete, e garrafa de água
 Carro de apoio ao longo do
percurso
 Traslados desde a chegada em
Ulaanbaatar até partida na
mesma cidade
 Refeições conforme especificado
O que não está incluído
 Aéreo até a Mogólia (inn/out)
 Gorjetas aos guias locais
 Bebidas nas refeições
 Taxas de visto
 Seguro viagem (obrigatório)
 Extras em hotéis (lavanderia,
telefone, etc.)
OBS: Roteiro sujeito à alterações a critério da
organização. Condições adversas de tempo não
são motivos para cancelamento. Hotéis sujeito a
alteração devido a disponibilidade

Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Hospedagem: Acampamento - North Face VE 25
Dia 8 – Dulaankha (70km)
Hoje vamos pedalar ao longo do rio Orkhon, seguindo em
direção ao Monte sagrado – Dulaankhan, adorado pelos
habitantes locais. Vamos pedalar ao longo de um pequeno lago
que abriga muitos pássaros em migração.
Refeições: café da manhã, almoço e janta
Hospedagem: Acampamento - North Face VE 25
Dia 9 – Sukhbaatar – Darkhan (45km)
Vamos pedalar até a cidade de Sukhbaatar neste último dia de
bicicleta. Vamos percorrer trilhas arenosas na floresta de
bétula até a vila de Shaamar, famosa por seus vegetais
orgânicos e mel orgânico. Continuamos a pedalar na estrada de
asfalto para a atraente cidade de Sukhbaatar. Após o check-in
no hotel, dirigiremos 15 km até o "Saihan Pass", onde seremos
premiados com paisagem panorâmica e espetacular dos vales
dos rios Orkhon e Selenge, vista da fronteira com a Mongólia e
a Rússia e ferrovia transiberiana lendária. Transfer de 100 km
para Darkhan.
Refeições: café da manhã, almoço e janta
Hospedagem: Buudai (http://www.buudaihotel.mn/rooms)
Dia 10 – Darkhar a Ulaanbaatar
Transfer de 6 horas nos levará a Ulaanbaatar
Refeições: café da manhã, almoço e janta
Hospedagem: Shangri La Hotel - https://www.shangrila.com/ulaanbaatar/shangrila/
Dia 11 - Após café da manhã, traslado para o aeroporto para
retornarmos aos nossos mais variados destinos.
Obs. Em nosso acampamento, estamos usando o modelo North Face VE 25. Possui
um grande espaço interno e é composto por 2 camadas internas e externas de
proteção, transformando o ambiente em uma condição confortável e qualificada
para nosso descanso.

