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JADĘ DO MONGOLII,
OD CZEGO ZACZĄĆ?
WIZA | CZYM? | SZCZEPIENIA | UBEZPIECZENIE

Wiza

Najlepiej od posiadania wymaganych dokumentów,
bez których twój wyjazd będzie niemożliwy. W roku
2015r. zniesiono obowiązek wizowy do tego kraju.
Jednak na początku 2016 roku, znów przywrócono
obowiązek ubiegania się o wizy. W zależności od celu
podróży należy ubiegać się o wizę turystyczną lub
biznesową, a w przypadku, gdy przez Mongolię
planujesz tylko przejechać - o wizę tranzytową. Wizę
do Mongolii możesz załatwić osobiście
w Ambasadzie Mongolii w Warszawie lub poprzez
firmę pośredniczącą typu Aina Travel.

Czym?

Granicę rosyjko-mongolską można przekroczyć
samochodem, rowerem, samolotem pieszo na
przejściu w miejscowości Altanbulag. Jest to
najlepsza opcja, gdyż jest czynne przez cały rok i nie
wymaga dodatkowych zezwoleń. Jeśli do Mongolii
jedziesz koleją, to z Rosji wjedziesz przez Sukhbaatar,
a z Chin przez Zamyn Uud.

Szczepienia

Najczęstszą przypadłością dotykającą podróżujących
do Mongolii są problemy żołądkowe, dlatego warto
zabrać ze sobą węgiel. Co do szczepień, nie ma
żadnych obowiązkowych, co nie znaczy, że nie warto
zaszczepić się np. przeciw żółtaczce typu A i B,
ewentualnie przeciw wściekliźnie oraz tyfusowi.

Ubezpieczenie

Jak podczas każdej podroży zalecamy zakupienie
ubezpieczenia, przy wyjeździe do Mongolii nie jest ono
obowiązkowe jednakże transport z górskich
łańcuchów do pobliskiego szpitala może być
wyjątkowo kosztowny. W takim przypadku warto
wykupić polisę, która zapewnia zwrot w przypadku
poniesienia kosztów ratownictwa. W naszym pakiecie
ubezpieczenie do Mongolii na 1 dzień wynosi 6 zł.
Dokładną wycenę możesz zrobić na podstronie Aina
Travel z ubezpieczeniami.
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KIEDY
JECHAĆ?
Sezon na Mongolię

Praktycznie przez cały rok warto wybrać się do
Mongolii, która słynie z bezchmurnego nieba niemal
przez cały rok. Rzadkie opady deszczu sprawiają,
że zaplanowana podróż powinna odbyć się bez
większych przeszkód. Na deszcz można się natknąć
zwykle w lecie w północnej części kraju i w jego
rejonach górskich. Również pod koniec sierpnia
należy przygotować się na 30-sto stopniowe upały, a
w zimie na -30-stopniowe mrozy.

Święta

Jeśli podczas wyjazdu chcesz uczestniczyć
w celebrowaniu mongolskich świąt, zarezerwuj
sobie terminy w kalendarzu na Cagaan Sar
(Mongolski Nowy Rok, który przypada na przełomie
stycznia i lutego) lub na Festiwal Naadam (11 i 12.07)
podczas którego swoje umiejętności prezentują
zapaśnicy, dżokeje i łucznicy.
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JAK
PORUSZAĆ
SIĘ PO
KRAJU?
Autobus

Prawdziwą mekką jest Ułan Bator, w którym znajdują się
trzy dworce autobusowe, z których można wyjechać
w inną stronę kraju, np. z Bayanzurkh Avto Vaksal
odchodzą kursy w kierunku wschodnim i południowowschodnim, a z Dragon Avto Vaksal - w kierunku
zachodnim.

Minibusy/shared taxi

Choć są nieco droższe niż autobusy, to jeśli chcesz
dotrzeć w bardziej odległe terytoria tego kraju, to będzie
to zdecydowanie lepsza opcja. Jednakże należy
przygotować się na wiele atrakcji: od tłoku, poprzez
zacieśnianie związków z tubylcami, aż po chorobę
lokomocyjną. Wrażenia po takiej przejażdżce niezapomniane. Jeśli jednak planujesz dotrzeć w rzadko
uczęszczane rejony, nie masz innego wyjścia.

Samochód

To propozycja dla cierpliwych i doświadczonych, o ile
w najlepszych miejscach można rozwinąć średnią
prędkość do ok. 80 km/h, to zwykle prędkość jazdy
utrzymuje się w okolicach ok. 40 km/h. Podsumowując,
im dalej od aglomeracji, tym drogi są w gorszym stanie,
a to wymusza wolną jazdę i powoduje uszkodzenia auta.

Pociąg

Najpopularniejszy odcinek przebiegający przez Mongolię
to kolej Transmongolska, z której chętnie korzystają
osoby podróżujące Magistralą Transsyberyjską. Poza
tym, sieć kolejowa nie jest zbyt rozbudowana, w związku
z czym pociągi nie kursują zbyt często.
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Koń i wielbłąd

To chyba jeden z ciekawszych sposobów
podróżowania po bezkresnej Mongolii i całkiem
popularny. Istnieje możliwość wykupienia wycieczki,
gdzie za transport posłuży właśnie koń lub wielbłąd.
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Inne
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Poza tym po kraju można podróżować autostopem,
który z reguły jest płatny, dlatego koniecznie trzeba się
targować; skuterem lub motocyklem, które można
wypożyczyć nawet w mniejszych miastach.

MONGOLSKA
DIETA NA
SIŁĘ I URODĘ!

Podstawą kuchni mongolskiej jest zdecydowanie...
baranina przyrządzona na wszystkie możliwe sposoby,
choć najbardziej pożądana jest wersja gotowana. Jest to
najpowszechniejszy sposób przyrządzana tego rodzaju
mięsa ze względu na jego prostotę. Wystarczy je
poćwiartować, wrzucić do kotła z wodą i gotować do
miękkości. Co ciekawe, robi się to bez udziału przypraw!
Oczywiście w Mongolii można zjeść też inne rzeczy, choć
wciąż z dodatkiem baraniny. Przydrożne zajazdy serwują
np.:

Buudzy - pierogi nadziewane gotowaną baraniną
Hushur - placki z nadzieniem z gotowanej baraniny
Zupę przygotowaną na wywarze z baraniny z makaronem
i plastrami baraniego tłuszczu
Mongołowie wierzą, że baranina daje mężczyznom siłę, a
kobietom urodę. Bardziej europejskie jedzenie znajdziesz
w Ułan Bator, warto się nim nacieszyć przed dłuższą
podróżą wgłąb kraju.
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ZAGROŻENIA W MONGOLII,
CZYLI STARY GDZIE MÓJ
BAGAŻ?

GDZIE JA BĘDĘ SPAĆ?
W JURCIE!

Mongołowie, to z reguły przyjazny i gościnny
naród. Z chęcią podzielą się z tobą wszystkim
co posiadają i wielkim nietaktem byłaby
odmowa przyjęcia podarku. W takiej sytuacji
warto mieć zawsze jakiś drobiazg na
wymianę. Im praktyczniejszy, tym lepiej.
Polskie MSZ informuje jednak, iż w Ułan Bator
istnieje zagrożenie przestępczością pospolitą,
dlatego warto uważać na bagaż nie tylko
w stolicy, ale też na trasie Kolei
Transmongolskiej, na dworcach, lotniskach czy
przejściach granicznych, w zatłoczonych
centrach handlowych oraz środkach
transportu. Odnotowano również kilka
napaści na obcokrajowców.

W miastach i miasteczkach możecie liczyć na
przyzwoite hotele, pokoje gościnne i jurty dla
turystów. Zwłaszcza te ostatnie, zapewniają
niezapomniane wrażenia, które będziesz
wspominać po latach. Oczywiście na
otwartych przestrzeniach sprawdzą się też
namioty. Pamiętaj jednak, że w stepie żyją
różne zwierzęta, które mogą cię niepokoić
w nocy.

fot. creativecommons.org

Leh

Darhan

TO WARTO
ZOBACZYĆ
Ułan Bator
Dalandzadgad

Oczywiście stolicę Ułan Bator i stepy, choć
warto też odwiedzić inne miasta np.:

Darhan - miasto znajduje się na terytorium Chin
ale należy do autonomicznego regionu Mongolii
Wewnętrznej;
Erdenet

Erdenet - to stosunkowo młode miasto
powstałe w latach 70 ubiegłego wieku i stanowi
centrum wydobywcze złóż miedzi i molibdenu;
Dalandzadgad - mongolska nazwa miasta
oznacza mnóstwo strumieni, w samym mieście
znajduje się Muzeum Ajmaku oraz świątynia
lamajska, jest też również świetnym miejscem
wypadowym do wąwozu Jolyn am;

Gobi

Sajnszand - to miasto powstałe na dawnym
szlaku karawan Pekin - Irkuck oraz trasy Kolei
Transmongolskiej.
Sajnszand

Poszukujący przyrody i samowładnej natury nie
zawiodą się: góry, lasy, wielkie jeziora, bezkresne
stepy w centralnej części kraju, pustynia Gobi to wszystko oferuje Mongolia.
Jeśli chodzi o architekturę, to najciekawszymi
budynkami są buddyjskie monastyry rozsiane
po miastach i miasteczkach, najsłynniejszy z
nich - Erdene Zuu Khiid - znajduje się opodal
Harahorinu w pobliżu gruzów twierdzy
Czyngis-hana.

Songino

Harhorin

NURKOWANIE,
TREKKING,
JAZDA KONNA
I INNE SPORTY
Możliwości jest wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o sporty uprawiane w zgodzie
z naturą. Począwszy od trekkingu na niemal całym terenie kraju, poprzez
wielotygodniowe wyprawy konnymi lub wielbłądzimi karawanami, aż po
nurkowanie w głębokich i przejrzystych jeziorach.

Podstawowe informacje
PIENIĄDZE

INTERNET

Tugrik (MNT)

W Ułan Bator raczej nie
powinno być większego
problemu. Jednak często
zdarzają się kilkudniowe
awarie w dostawie
Internetu i prądu.

Walutę tę można kupić jak
i sprzedać tylko na terenie
Mongolii.
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Prawdziwe zabytki w postaci aparatów pocztowych znajdziesz w miastach i miasteczkach, choć
możliwość wykonania połączenia z zagranicą graniczy z cudem. Co do sieci komórkowych jest
zdecydowanie lepiej, choć warto zaopatrzyć się w karty SIM różnych operatorów, ze względu na
zaniki zasięgu dla różnych dostawców.

Godziny pracy biur
W teorii urzędnicy pracują praktycznie jak w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-17.00, z uwzględnieniem godzinnej przerwy między 12 a 13. Jeśli wybierasz się na zakupy, to
sklepy są zazwyczaj czynne cały tydzień od 9 do 20.

Numery alarmowe
POLICJA

102

STRAŻ
POŻARNA

101

POGOTOWIE
RATUNKOWE

103

POLICJA
DROGOWA

124

Ważne adresy
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Ułan Bator
konsul honorowy: Gankhuyag Dashdeleg (język konsula angielski, rosyjski, turecki)
Mongolia, Ułan Bator, Bayangiin Ekh building, Chingis avenue 1/18 3 khoroo, khan-Uul district, 17030 Ulaanbaatar
Tel.: (00-976-11) 345-886
Faks: (00-976-11) 345-888
konsulathonorowy@gmail.com

lp.aksjyrebyssnart.www

Bo przygoda
ma smak
Syberii!

przekraczamgranice.pl

PODRÓŻE DLA LUDZI
O MOCNYCH
NERWACH

ubezpieczenie
podróży
od 3 zł za dzień

Informator przygotowała:
Anna Teresa Wielgus

firma zajmująca się
pośrednictwem wizowym
do wszystkich państw

Dane kontaktowe:
Warszawa

Kraków

Zapraszamy:
pn.- pt. od 9.00 do 17.00
ul. Nowogrodzka 31 pok. 324
wejście od ul. Parkingowej
00-511 Warszawa
tel.: 22 828 13 04
email: warszawa@aina.pl

Zapraszamy:
pn.- pt. od 8.00 do 17.00
ul. Sereno Fenn'a 14/1
31-143 Kraków
tel.: 12 422 22 09
email: krakow@aina.pl
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