
 

Festival del Naadam—
Mongòlia i Seül. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia KOREAN AIR: BARCELONA 
– SEOUL – ULAN BATOR – SEOUL – 
BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular nacional: ULAN 
BATOR – GOBI – ULAN BATOR 
(equipatge inclòs de 15 quilos per 
persona). 
•Trasllat privat aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de 5 nits a l’HOTEL BISHRELT 
(4*) o similar d’Ulan Bator. 
•Estada de 2 nits al DREAM GOBI 
CAMP al Desert de Gobi (ger amb bany 
privat) 
•Estada de 2 nits al GER CAMP del 
Parc Nacional Terelj (ger amb bany 
privat). 
•Estada de 3 nits al GER CAMP d’Elsen 
Tasarkhai (ger amb bany privat). 
•Estada de 3 nits a l’HOTEL FRASER 
PLACE NAMDAEMUN (4*) o similar a 
Seoul. 
•Àpats: 15 esmorzars, 14 dinars i 12 
sopars. 
•Visites i entrades necessàries segons 
itinerari. 
•Entrades a l’estàtua gegant de 
Genghis. 
•Trasllats privats a Gobi amb cotxes 
tot terrenys i conductors 
experimentats (3 passatgers per 
cotxe). 
•Trasllats privats a la Mongòlia Central 
amb minivans amb aire condicionat 
(de 6 a 8 passatgers per minivan). 
•Entrades al Festival del Naadam. 
•Passeig en camell pel desert del Gobi 
(d’una a dues hores).  
•Una botella d’aigua de ½ litre per 
persona a Mongòlia. 
•Guia local de parla espanyola durant 
tot l’itinerari a Mongòlia. 
•Visites i entrades segons itinerari a 
Seül. 
•Guia local de parla espanyol durant 
les visites a Seül. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 15 
persones. 
•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG, modalitat GV TOUR). 

Del 30 de juny al 16 de juliol. 

ORGANITZACIÓ TECNICA  GCMD—000228 

30 juny BARCELONA – SEOUL  
Vol regular a Seoul. Nit a bord. 
 

1 jul. SEOUL – ULAN BATOR 
Arribada a última hora. Assistència i trasllat 
a l’HOTEL BISHRELT (4*) o similar. 
Allotjament 
 

2 jul. ULAN BATOR 
Esmorzar. Visita privada de dia sencer 
de la ciutat: Monestir Gandan i Museu 
Nacional de Mongòlia. Dinar. A la tarda, 
visita panoràmica de la ciutat incloent la 
Plaça Principal i el Museu Temple Choikin 
Lama. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

3 jul. ULAN BATOR – DESERT GOBI 
Sortida a primera hora cap a l’aeroport. 
Esmorzar pic nic. Sortida amb vol directe 
fins al desert de Gobi. Arribada i trasllat fins 
al congost de glacera Yoliin Am, on 
gaudiran d’una passejada per l’estret 
congost amb vistes meravelloses. Dinar 
pic nic. A última hora de la tarda, arribada 
i acomodació al DREAM GOBI CAMP (estada 
en gers amb bany privat). Al vespre, 
sortida per carretera fins a les Bayanzag – 
els penya-segats Flaming. Gaudiran de la 
posta de sol des dels penya-segats sopant. 
Retorn al campament. Allotjament. 
 

4 jul. DESERT GOBI 
Esmorzar. Sortida fins a les dunes de sorra 
de Khongor, les més grans i sorprenents del 
país que s’estenen en 180 km a l’àrid 
desert del Gobi. Visitaran les dunes i 
gaudiran d’un passeig en camell d’una 
família nòmada criadors de camells. Trasllat 
fins a un campament de Gers. Dinar. 
Temps lliure per gaudir del oasis i les 
dunes. Tornada al campament base. Sopar 
i allotjament. 
 

5 jul. DESERT GOBI – ULAN BATOR - 
PARC NACIONAL DE TERELJ 
Esmorzar. Trasllat fins a l’aeroport de 

 

Gobi. Sortida amb vol regular amb destí 
Ulan Bator. Arribada i trasllat fins al Parc 
Nacional de Terelj. Acomodació al DELUXE 
GER CAMP (acomodació en gers amb 
banys privat). Dinar. A la tarda, visita del 
Temple de Meditació i la Roca Tortuga. 
Tornada al campament. Sopar i 
allotjament. 
 

6 jul. PARC NACIONAL DE TERELJ 
Esmorzar. Visita de la gran estàtua de 
Genghis Khan a la vall del riu Tuul. 
Tornada al campament. Dinar. A la tarda, 
classes particulars de tir amb arc amb un 
instructor professional. Tarda lliure. 
Sopar i allotjament. 
 

7 jul. PARC NACIONAL DE TERELJ – 
ELSEN TASARKHAI 
Esmorzar. Trasllat fins a la Mongòlia 
Central. Arribada a les dunes de sorra de 
Elsen Tasarkhai. Acomodació al DELUXE 
GER CAMP (acomodació en gers amb bany 
privat). Dinar. A la tarda, realitzaran 
diferents caminades per a contemplar 
l’àrea, fer fotografies i relaxar-se. 
Observació de la posta de sol. Sopar i 
allotjament. 
 

8 jul. ELSEN TASARKHAI 
Esmorzar. Visita de les meravelloses 
muntanyes Khugnu Khan i el seu petit 
monestir. Tornada al campament per 
dinar. A la tarda, visita a una família 
nòmada per aprendre les seves costums i 
la seva forma de vida. Demostració del 
famós sopar mogol Khorkhog (un forat al 
terra amb pedres calentes a l’interior). 
Sopar. Tornada al campament. 
Allotjament. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble   5.480 € 
Supl. individual     880 € 



 

Festival del Naadam– 
Mongòlia i Seül. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes d’aeroport vols 
intercontinentals (350 € a confirmar 
el dia d’emissió del bitllet). 

•Tramitació visat d’entrada a 
Mongòlia (95 € per persona). 

•Assegurança cancel�lació de viatge 
(cia. ARAG modalitat A LA CARTA 
fins a 5.600 €, preu de 75 € per 
persona). 

•Propines guia i xofers. 
•Maleters aeroports i hotels. 
•Taxes locals per utilitzar càmeres de 
fotografiar o de filmar. 
•Activitats opcionals com passejades 
amb cavall, tir a l’arc, pesca,... a 
Mongòlia. 
•Serveis no especificats amb anterioritat. 

9 jul. ELSEN TASARKHAI – 
KHARKHORIN – ELSEN TASARKHAI 
Esmorzar. Sortida fins a Kharkhorin per 
visitar el llegendari monestir de Erdene 
Zuu, el primer monestir budista de la 
Mongòlia Central. Dinar. A la tarda, visita 
del Museu de Kharkhorin. A última hora, 
tornada al campament. Sopar i 
allotjament. 
 

10 jul. ELSEN TASARKHAI – ULAN 
BATOR 
Esmorzar. Sortida per carretera fins a Ulan 
Bator. Arribada i dinar. Trasllat a l’HOTEL 
BISHRELT (4*) o similar. A la tarda, visita 
de l’estadi Central on es realitza la 
competició d’arc del Festival Naadam i el 
llançament de la taba. També, hi ha la 
“Deeltei Mongol” desfilada a la Plaça 
Central. Sopar i allotjament. 
 

11 jul. ULAN BATOR 
Esmorzar. Avui és l’obertura oficial del 
Festival del Naadam inaugurat pel 
president del país. Soldats a cavall, 
vestits amb l’uniforme de gala, en una 
cerimònia realitzen l’entrega de les nou 
banderoles de cua de cavall exposades al 
parlament a l’estadi. Assistiran a 
l’impressionant cerimònia d’obertura, 
veuran els lluitador, arquers i llançadors 
que participaran en les competicions durant 
el Gran Festival del Naadam durant aquest 
dia. Dinar. Al vespre, després de la posta 
de sol, hi haurà un espectacular castell de 
focs artificials al l’estadi central. Tornada a 
l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

12 jul. ULAN BATOR  
Esmorzar. Sortida cap l’emplaçament on 
es realitzant les carreres de cavalls del 
Festival del Naadam. Veuran les curses de 
cavalls i visitaran una o dues tendes dels 
participants. Dinar. A la tarda, trasllat fins 
a l’Estadi Central per veure les últimes 
rondes de les competicions de lluita i la 

 

cerimònia d’entrega de premis. Sopar i 
allotjament. 
 

13 jul. ULAN BATOR – SEÜL 
Esmorzar. Matí lliure. Dinar. A la tarda, 
visita del Museu Palau de Bogd Khan i el 
Memorial de Zaisan. A continuació, 
assistència a un concert folklòric. Sopar 
de cloenda. A l’hora concertada, trasllat 
a l’aeroport. Vol amb destí Seül. Nit a 
bord. 
 

14 jul. SEÜL 
Arribada de matinada a l’aeroport de Seül. 
Assistència i trasllat a l’HOTEL FRASER 
PLACE NAMDAEMUN (4*) o similar. 
Allotjament immediat. Esmorzar. Matí 
lliure. Dinar. A la tarda, visita de la ciutat 
incloent el Palau Reial Gyeongbok, el 
Museu Folklòric, el tradicional carreró 
Insadong ple d’antiguitats i el rierol de 
Cheonggye, emplaçament turístic de 
renom. Retorn a l’hotel. Temps lliure. 
Allotjament. 
 

15 jul. SEÜL 
Esmorzar. Continuació de la visita de dia 
sencer de la ciutat amb dinar. Incloent la 
visita a la N Tower, el poble tradicional 
coreà de Mansangol, el Mercat de 
Namdaemun i el Seoullo 7017 autopista 
urbana convertida en passeig per a 
vianants. Retorn a l’hotel. Temps lliure. 
Allotjament. 
 

16 jul. SEÜL – BARCELONA 
Esmorzar. Vol directe amb destí 
Barcelona. Arribada. 

NOTA:  Pressupost calculat amb data 30 
de gener de 2018 per a un mínim de 15 
persones. Qualsevol alteració en la tarifa 
aèria, canvi de divisa, data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final.  
 

PLACES LIMITADES 

RESERVA EN FERM. 
Per realitzar la reserva en ferm es 
necessària la fotocòpia del passaport 
amb una vigència mínim de 6 mesos 
desprès de la data de tornada del viatge 
i un dipòsit de 1.200 € per persona.  
Degut a les condicions de reserva del 
nostre corresponsal durant les Festes del 
Naadam, el pagament final del viatge 
s’haurà de realitzar abans del dia 25 de 
maig.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 


