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על גמלים , על מדבר גובי, ינגיס חאן ולוחמיו'השם מונגוליה מעורר בדרך כלל מחשבות על ג

ארץ ענקית הגובלת עם רוסיה וסין  - מונגוליה היא יעד למחפשי הרפתקאות .וסוסים דוהרים

  .מעל פני הים ועל שליש משטחה משתרע מדבר גובי' מ 1500וגובהה הממוצע מעל 

  

לאורך הגבול שבין דרום מונגוליה לצפון סין הוא אזור פראי ודרמטי מדבר גובי הנמתח 

מדבר גובי אינו רק בערבה שטוחה ורצופה תחת . ומתאים במיוחד לנהיגת שטח באופנועים

רכסי הרים , קניונים, ניתן למצוא בו תצורות סלע שונות ומשונות, שמים בצבע כחול עמוק

כמו גם יערות של עציוני פרסיים ומינים שונים ! יותרמ ו"ק 100ודיונות חול המשתרעות על פני 

מלבד כמה כפרים ועיירות קטנות הפזורות בדרך נפגוש בעיקר קבוצות . של צמחיה מדברית

עדרי צאן וסוסים הנעים ברחבי המדבר הגדול ולנים ביורטות לבנות , נוודים עם שיירות גמלים

  . 'ֵגר'המכונות 

  

בכול , בדרכים מגוונות Yamaha WRו  KTMמבית   2010 הרכיבה היא על אופנועים חדשים

  .שטחים פתוחים דרך נופים מרהיבים, טרשים, דיונות, סוגי תווי השטח
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 תכנית המסע

  
  

  אולאן בטאר  -מוסקבה -  אביב -תל', יום ה, 1יום 
  . בירת מונגוליה, טראאירופלוט למוסקבה וממנה נמשיך בטיסת לילה לאולאן בנמריא בטיסת 

  
  הגעה לאולאן בטאר ', יום ו, 2יום 

לקראת . התארגנות במחדרים ומנוחה קלה, ארוחת בוקר. וניסע לבית המלון  06:00ננחת לקראת השעה 
נזירי ובה ) אוהלי לבד מונגולים(כישוב יורטות  17-אולאן בטאר נוסדה במאה ה: צהרים נצא לסיור רגלי בעיר

הכיכר , נבקר בכיכר סוקבטאר. כמחצית מאוכלוסיית מונגוליה המהווים, חיים כיום למעלה ממיליון איש
  ורים ובמנזר גנדאן'מקדשים מנצ 5מתחם של  –ין לאם 'וג'במקדש צ, המרכזית של העיר מול ארמון הממשלה

  .  המנזר טיבטי הגדול במונגוליה
   לינה באולאן בטאר 

  
  )מ"ק 230( ולו  'באגה גזרין צ –אולאן בטאר , שבת, 3יום 
הכביש . ת בוקר מוקדמת נעלה על האופנועים ונפרד מאולאן בטאר בכביש היורד דרומה אל מדבר גוביבשע

 ,'בטּו'חתחתים מחוספסת החוצה את הגבעות הירוקות של פרובינצית הסלול בתחילה הופך עד מהרה לדרך 
גרניט בעל מראה  יהר עשוי סלע, ולו'נמשיך ברכיבה עד באגה גזרין צ. הפרובינציה המרכזית של מונגוליה

  . שועלי ערבות ועופות טרף רבים, מרמיטות, ביתם של יעלים ,מעוטרים בציורי סלע,מיוחד במינו 
 )גר(מחנה יורטות  –לינה בבאגה גזרין  

    
  )מ"ק 250( טסאגאן סוברגה   –מנדאלגוב  –באגה גזרין  ',יום א, 4יום 

של מחוז דונגוב ונמשיך לאורך הערבות החשופות עיר הבירה , היום נמשיך בנסיעה דרומה דרך מנדאלגוב
תצורות סלע עשויים חימר בצבעי , סדרה מדהימה של צוקים, של מדבר גובי המרכזי לעבר טסאגאן סוברגה
  .מטר 30ורוד ולבן הניצבים כזקיפים ומתנשאים לגובה 

 )גר(מחנה יורטות  –לינה בטסאגאן סוברגה 

  
  )מ"ק 254(איחן נורו גורבאנס –דלאנזדגאד  ',יום ב, 5יום 

אך גם הצחיח והפחות מיושב , הגדול במחוזותיה של מונגוליה,לאחר ארוחת הבוקר ניסע במחוז אומנגוב 
, קו אופק רחוק –זוהי מונגוליה כפי שדמיינו אותה  –בירת מדבר גובי הדרומי , לעבר דלאנזדגאד  שבהם

נוף סלעי ' , ע צבו מדבר' ן לתאר אזור זה כנית .אדמה סלעית יבשה וקו רקיע אינסופי בצבע כחול עמוק
 מערבה מכאן מתנשא רכס  בעבר הרחוק שימש כמקום מושבם של דינוזאורים וחיות ענק. מעורר יראה

מתגוררים זה באזור . מטר מעל פני הים 2,825ששיאו בגובה ' שלושת ההרים היפים' – גורבאנסאיחן נורו
  . כבשי בר ועוד, ל ציפוריםשל, גמלים דו דבשתיים, נמרי שלג נדירים

 )גר(מחנה יורטות  –לינה גורבאנסאיחן נורו 
  

  



3 

 

 

  

  
  
  

  )מ"ק 150(המצוקים הלוהטים    –עמק יולין אם  -הפארק הלאומי   ',יום ג, 6יום 
בבוקר נבקר בפארק הלאומי גורבאנסאיחן בעקבות מאובני דינוזאורים משם נמשיך במסלול הליכה לאורך 

תופעת טבע מיוחדת במינה בלב המדבר  –מכוסה שכבת קרח לאורך כל השנה כמעט ה, הקניון יולין אם 
המים שהפשירו זורמים לאורך הערוץ ובגדותיו נמצא צמחיה ירוקה ושפע . ונמס לקראת סוף הקיץ, הצחיח

שם מצא לראשונה החוקר רוי ', הצוקים הלוהטים' –נמשיך ברכיבה אל עבר ביאנזאג . של חיות שונות
  . יצים של דינוזאוריםאנדרוס ב

 )גר(מחנה יורטות  –לינה ביאנזאג 
  

  )מ"ק 160(   מנדל אובו וסאיחן אובו',יום ד, 7יום 
בנוף מצוקי יפה הזרוע בעצים  בשולי המדברנהר חרב העובר  –נרכב לכיוון צפון מזרח לעבר הנהר אונגי  

מתוך מתחם גדול של שרידי ,  ובולגדות הנהר נמצאים שני מקדשים מנדל אובו וסאיחן א. אדירי מימדים
נגיע אל . שכלל עשרות מקדשים שנהרסו על ידי הקומוניסטים, הגדול ביותר במדבר גובי, מנזר אונגין

  . אחר צהרים רגוע במחנה. המתחם לקראת צהרים ונערוך סיורים רגליים באזור 
  מחנה יורטות –לינה בסאיחן אובו 

  

  )מ"ק 295( דיונות אורבורד    –זורגול חאירחאן ',יום ה, 8יום 
פסגתו . העשוי סלע גרניט –זורגול חאירחאן  –נמשיך צפונה לעבר ההר הקדוש : יום רכיבה ארוך לפנינו

בסלע הגרניט האדום והעצום חבויות מערות רבות והוא משמש בית גידול לבעלי חיים רבים כמו . 'מ 1686
את הלילה נעשה . ורה עתיקים של חיילים שהגנו על ההרבאתר מספר אתרי קב. ועזי בר, נשרים, עזי הרים

  . הצפוניות ביותר במדבר גובי –ול והדיונות של ארבורד 'בקרבת הכפר באיאנאונג
 )גר(מחנה יורטות  –לינה בדיונות ארבורד  

   
  

  )מ"ק 150( הגעה לאולאן בטאר   ', יום ו, 9ום י
במקום גמלים , הפוך הנוף בהדרגה לירוק והררי יותרבדרך חזרה לאולאן בטאר י: יום אחרון על האופנועים

אל העיר נגיע בשעות אחר הצהרים . נראה בעיקר סוסים אך עדיין אורח החיים המקומי דומה לזה שבמדבר
  . נתארגן במלון ונצא לחגוג את סיום המסע במסעדה בשרים מונגולית. המוקדמות

 לינה באולאן בטאר  
  
  
  א "ת -סקבהמו -אולאן בטאר, שבת, 10ום י

  . נחיתה בארץ אחר הצהרים. בשעת בוקר מוקדמת ניסע אל שדה התעופה ונטוס חזרה ארצה דרך מוסקבה
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  :משתתפים 12 מינימום בחדר זוגי בקבוצה המונהשתתף למהמסע מחיר 
  

 3800$ -כ  שירותי הקרקע 
 $ 1400 - כ –טיסות בינלאומיות במחלקת תיירים בהזמנת בודדים  

  
   םחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיילקבלת מ

 3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 
  

חברת , כמות המטיילים, דשי השנהחו, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח

וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 
 .  ינויים במיסי הנמל והדלקש

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה

  

  
  :מועדי יציאה מומלצים

 ספטמברועד  יונימחודש   
  
  

 :כולל שירותי הקרקע המחיר
 במרכז העיר כוכבים 3באולאן בטאר במלון מדרגה של לילות  2 �
, גר -ב 2כ "בד( עם שירותים ומקלחות מערביים  לילות במחנות גר המותאמים לתיירים 6 �

 )בגר 4 -3למעט במקומות מסוימים בהם הלינה היא 
  או אחר ברמתוKTM 450 EXCs   /  Yamaha WR 250Fמסוג אופנוע  �
  דלק לאופנועים  �
 פנסיון מלא �
 יפ חילוץ'ג,מכונאי , נהג מוביל, מדריך: ת מקומיצוו �
  לאתרים המופיעים בתכנית כניסה ואישורי כניסהדמי  �
 ל"תשר לנותני השירותים בחו �
 ערכות קפה �
  Xtrip מנהל מסע מצוות �
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 המחיר אינו כולל
 א "ת - מוסקבה  –אולאן בטאר  –מוסקבה -א"במסלול תאירופלוט טיסות בינלאומיות עם חברת  �
  במחלקת עסקים $ 2800 -כ במחלקת תיירים או$ 1400 -כ עלות שלב
 תוספת לאדם בחדר יחיד באולאן בטאר �
 הוצאות אישיות �
 ביטוח רפואי ומטען �
 כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף המחיר כולל �
  

  
 אופנועים 

למעט (כל פגיעה או נזק שיגרם לאופנוע ישולם ישירות לחברת ההשכרה , ביטוח על האופנוע עצמואין  
 ).כניות של האופנועטבעיות 

בעת השכרת הרכב ימסרו המטיילים את כרטיס האשראי שלהם כביטחון לחברת ההשכרה כמקובל  
 .בעולם

  .שנים לפחות 3וברשותו רישיון נהיגה  23מותנית בכך שגילו של הנהג מעל  אופנועהנהיגה ב 
 .הישראלי" פלסטיק"יש להצטייד ברישיון ה 
  
  

 ביטוח
אנו מציעים וממליצים . כל משתתף מחויב בביטוח רפואי כתנאי ליציאה לטיול, בר בטיול אתגריכיוון שמדו 

 ).'מידע משלים למטייל'( www.Xtrip.co.ilפרטים מלאים באתר . 'הראל'על ביטוחים מטעם חברת 
  
  
  

  ינו ניתן להעברה בשום דרךוא שנצבר בחברה מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב

  
מושפעת מכל הפרמטרים האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע מסלול זה הינו דוגמא ל

  ,המוזכרים מעלה
  

  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע
  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון לינו אקבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול

  


