NATUURREIS NAAR MONGOLIË: ZOOGDIEREN EN
NAJAARSTREK
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Weinig natuurreizigers waagden zich al aan Mongolië in de herfst. Het woord ‘stilte’ krijgt er een
nieuwe betekenis, je hoort alleen het geruis van de wind en de overtrekkende vogels terwijl je vol
spanning mee zoekt naar enkele unieke zoogdieren die in de massieve bergen en eindeloze
steppen van centraal Azië thuis zijn.

Via wolven naar sneeuwluipaard en saiga antilope
We starten de trip in Khustai waar we op zoek gaan naar wapiti’s, Prezwalvski paarden en wolven. De
ideale start voor een inspirerende reis!
De volgende targets zijn van een ander niveau… In het westen van Mongolië gaan we op zoek naar het
sneeuwluipaard en maken een grote kans om saiga antilopen waar te nemen Beide soorten zijn geen
sinecure om te vinden, maar op deze reis heb je een reële kans om beiden te zien. En wie STARLING
een beetje kent, weet wat reëel bij ons betekent. Een behoorlijke aanrader, dus!
In het oosten gaan we dan weer op zoek naar onder meer pallas’ kat en worden daarbij geholpen door
een lokale wetenschapper die al jaren onderzoek doet naar deze katachtige. Hij kent het gedrag, het
leefgebied en de gewoonten van deze kat als geen ander en we zien het dier dus bijna gegarandeerd.
Het wordt een onvergetelijke en hoogst avontuurlijke trip want we logeren in speciaal voor ons
opgezette Ger-kampen (de typische ronde comfortabele woontenten waarin de Mongoolse nomaden al
duizenden jaren leven) of bij locals. Je zal één van de eerste Europese reizigers zijn die dit gebied
tijdens de herfst ervaart. Deze trip is speciaal voor ons gemaakt en wordt een logistiek huzarenstukje
met het verplaatsende Ger-kamp. We zijn er klaar voor en bezorgen je als deelnemer een
comfortabele, tot in de puntjes voorbereide trip.

En natuurlijk ook fantastische vogels
We genieten tijdens deze unieke trip met volle teugen van alles om ons heen. Onze locaties (onder
meer Khustai nationaal park, het Khentii gebergte en het Altai gebergte) zijn uitgelezen leefgebieden
voor lokale zoogdieren, en niet toevallig zijn dat ook de plekken waar vogels talrijk aanwezig zijn. Onze
tweede lokale gids is een absolute vogelkenner, en ook onze STARLING-gids heeft ruime ervaring met
de soorten en de streek.
We streven er naar om zoveel mogelijk vogels te zien die hier voorbij trekken om de (nog strengere)
Siberische winter ontvluchten: bergheggenmus, blauwstaart, roodkeelnachtegaal, siberische
sprinkhaanzanger, lijsters, blauwe nachtegaal en vele andere.
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Steppebewoners zoals Mongoolse leeuwerik en Pere David’s sneeuwvinken vormen impressionant
grote groepen en roofvogels als sakervalk, Mongoolse buizerd en monniksgier blijven hun territorium
bewaken.

Dreamteam van reisbegeleiders
Het idee voor deze trip kwam tot stand toen onze STARLING-gids Geert Beckers in het voorjaar in
Mongolië was. De uitstekende lokale gidsen (een zoogdieronderzoeker en een vogelexpert) vertelden
hem hoe uniek het land in de herfst is. Hoe gekker het idee, hoe liever we het willen waarmaken. We
presenteren je dan ook met trots een echte pioniersreis onder leiding van specialisten die de trip tot
in de puntjes hebben voorbereid en absoluut streven naar een fantastische, comfortabele en
veilige reisbelevenis voor de deelnemers.

Wat maakt deze natuurreis naar Mongolië zo bijzonder?
Het feit dat we in de herfst naar Mongolië reizen is ongezien en compleet uniek.
We maken een hele hele grote kans om de pallaskat en het sneeuwluipaard te ontmoeten in hun
eigen habitat.
Onze lokale gidsen zijn absolute specialisten: een zoogdierkenner die de pallaskat bestudeert en
een vogelkenner.
We logeren in traditionele yurten.

Maak kennis met je reisbegeleider
Geert Beckers genoot in het voorjaar van Mongolië van de onwaarschijnlijke rust die er heerst. Toen de
lokale gidsen hem verklapten dat die weidsheid in de herfst minstens even indrukwekkend is, wist hij
wat hem te doen stond. En jij mag mee!
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Is deze natuurreis naar Mongolië iets voor jou?
Je bent gek op natuur en op reizen.
Het feit dat nog maar weinig natuurreizigers Mongolië in de herfst bezochten, vind je best
speciaal.
Je hebt een normale fysieke conditie en kan tegen een koud klimaat.

Vereiste voorkennis
Geen

Veel

Comfort
Basis

Luxe

Conditie
Basis

Sportief

Fotogra e-gehalte
Natuur-gehalte

Ontdek het reisprogramma
21/09

Vertrekdag Brussel/Amsterdam - Ulaanbaatar (vluchten niet inbegrepen)

22/09

Eerste dag on the road
Je komt aan in Ulaanbaatar. We verkennen de Tuul rivier en verplaatsen ons naar Khustai Nuruu
National Park.

23/09

Khustai Nuruu National Park
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We brengen de dag door in Khustai nationaal park.

24/09

Het Altai-gebergte in
We verplaatsen ons naar het base-camp voor sneeuwluipaard, Saiga antilopes en trekvogels.

25/09 - 29/09

De fenomenale bergen en steppemeren
We ervaren het gevoel van de onmetelijke Mongoolse steppe in de herfst: uniek! In de buurt van de
steppemeren zoeken we naar 100den trekvogels, op de steppes naar Saiga antilopes en in de bergen
naar Sneeuwluipaard, wat wil je nog meer…

30/09

Terug naar de hoofdstad Ulaanbaater
We reizen terug naar het centrum van het land voor ons laatste hoofdstuk.

01/10 - 04/10

Op zoek naar Pallas' kat!
We hebben een lokale specialist in ons midden die al jaren onderzoek doet naar de Pallas’ kat. Hij kent
de gewoonten en het gedrag van het dier en neemt ons mee naar het leefgebied voor een
onvergetelijke ontmoeting. Naast deze fantastische poes is er ook nog heel wat anders te beleven!
Gazelle’s, gerbils (soort springmuizen), steppevogels en trekvogels. Het komt allemaal aan bod.

05/10

Terugkeer naar Ulaanbaater
We reizen terug na een fenomenale trip richting hoofdstad. Nog even genieten van de laatste
bijzondere trekvogels en dan terug huiswaarts.

06/10

Terugreis Ulaanbaatar - Brussel/Amsterdam
We vliegen terug naar de hoofdstad om van daaruit terug te vliegen naar Brussel of Amsterdam. Onze
fenomenale trip zit erop, tijd om na te genieten!

Praktisch
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Accommodatie
In de stad logeren we in hotels. Onderweg slapen we in speciaal voor ons opgezette ger-kampen of
yurt-kampen. Dit zijn de traditionele ronde woontenten waar Mongoolse nomaden al duizenden jaren in
wonen.
Het zijn ruime, comfortabele en gezellige tenten die op pittoreske locaties voor ons opgezet worden. In
één ger-tent staan verschillende opgemaakte bedden (normaal gezien 3 per ger). Toilet- en
badfaciliteiten zijn gedeeld en van basiscomfort.
Omdat de kampen worden opgezet door ons team zijn éénpersoonsopties enkel op vraag beschikbaar.

Transport
We verplaatsen ons met minibusjes en nemen voor de extensie een binnenlandse vlucht (inbegrepen in
de prijs van de extensie).
De vluchten van Brussel of Amsterdam naar Mongolië en terug zijn niet inbegrepen in de prijs.

Klimaat en kledij
Vraag je je af of het wel draaglijk is om in de herfst in Mongolië rond te reizen? Het antwoord is:
natuurlijk is dat te doen, mits aangepaste kleding. Met de juiste kledij kan je alle omstandigheden aan!
De gemiddelde temperatuur in september schommelt in Mongolië tussen 5 en 10°C met uitschieters
tussen + 15°C en -5°C. In het zuid-oosten en het westen van Mongolië kan de temperatuur iets zachter
zijn.

Doelsoorten
We mikken op waarnemingen van volgend lijstje diersoorten:
Zoogdieren
Pallas’ kat, grijze wolf, sneeuwluipaard, steppevos, Altai argali, Siberische steenbok, Przewalskipaard,
Altai wapitihert (Cervus canadensis sibiricus), Mongoolse gazelle, Mongoolse Saiga antilope, …

Vogels
Altai berghoen, Daurische patrijs, chukar, moerassneeuwhoen, Alpensneeuwhoen, Mongoolse buizerd,
ruigpootbuizerd, sakervalk, steenarend, monniksgier, oehoe, Mongoolse steppegaai, blauwe ekster,
azuurmees, roodkeellijster, zwartkeellijster, Mongoolse leeuwerik, Pere David’s sneeuwvink, Siberische
heggenmus, …

Natuurreis naar Mongoli: zoogdieren en najaarstrek

5

Prijs
3780 euro (Prijs per persoon)

Inbegrepen
alle drinkwater
alle excursies en toegangstickets voor parken
alle kampeermateriaal (tenten, slaapmateriaal, kookvuur, ...)
alle maaltijden
alle overnachtingen
alle transport ter plaatse
enthousiaste begeleiding door STARLING-natuurgids(en)
gespecialiseerde lokale gidsen
nationale vluchten en luchthaventaxen
verzekering garantiefonds

Niet inbegrepen
alcoholische en frisdranken
fooien voor lokale medewerkers (horeca, hotels,...)
internationale vluchten en luchthaventaxen
onkosten voor visum (indien van toepassing)
persoonlijke uitgaven
reisbijstandsverzekering en annulatieverzekering (kan je boeken via ons)
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