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Δώστε της το σώμα σας, για να σας επιστρέψει το μυαλό σας

Απάτητη νότια 
έρημος Γκόμπι...

Μογγoλία
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η ΕμπΕιρια

Να κάνεις βόλτα πάνω σε 
καμήλα στους αμμόλο-
φους της ερήμου Γκόμπι
Ο πρώτος Ευρωπαίος που 
επισκέφθηκε την έρημο Γκόμπι 
ήταν ο Βενετός εξερευνητής 
Μάρκο Πόλο τον 13ο αιώνα. 
Από τότε ένα πέπλο μυστηρίου 
έχει δημιουργηθεί σχετικά με 
αυτήν την άνυδρη περιοχή του 
πλανήτη. Πολλοί έχουν μιλήσει 
για αρχαίους πολιτισμούς που 
αναπτύχθηκαν εδώ, για χαμένες 
αρχαίες πόλεις, για λιμάνια που 
υπήρχαν στην Γκόμπι όταν ήταν 
ωκεανός. Για αρχεία των πολιτι-
σμών αυτών που μεταφέρθηκαν 
εδώ και στο Θιβέτ πριν από 
τον κατακλυσμό, ακόμα και για 
ουράνιους δίσκους. 
Γκόμπι στη μογγολική διάλε-
κτο σημαίνει «μεγάλη έρημος». 
Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη 
έρημος στον κόσμο, με έκταση 
1.000.400 τετρ. χλμ., αποτε-
λεί την πιο εκτεταμένη άγονη 
περιοχή στην ασιατική ήπειρο 
και τη πιο βόρεια έρημο στον 
κόσμο, με υψόμετρο από 900 
έως 1.525 μέτρα. 
Η περήφανη απάντηση των 
ντόπιων στο πώς προέκυψε η 
έρημος είναι ότι δημιουργήθηκε 
από την επέλαση του στρατού 
του Τζένγκις Χαν. 
Η έρημος Γκόμπι εκτός από 
την άγρια ομορφιά της κρύβει 
μυστικά εκατομμυρίων χρόνων, 
καθώς εδώ έχουν ανακαλυ-
φθεί οι περισσότεροι σκελετοί 
δεινοσαύρων. Εδώ το 1922 ο 
Βρετανός παλαιοντολόγος Ρόι 
Τσάπμαν Άντριους βρήκε αβγά 
δεινοσαύρων, καθώς και οστά 
που αντιστοιχούσαν σε περισ-
σότερα από 200 ζώα.
Εδώ χτυπά και η καρδιά των 
νομάδων της Μογγολίας. 
Αυτήν την άγονη περιοχή την 
κατοικούν, την υπερασπίζονται 
και την αγαπούν οι Μογγόλοι 
νομάδες, ο αριθμός των οποίων 
δεν ξεπερνά τις 10.000. 
Dreams come true: 
Τη σπάνια επισκεπτόμενη αυτή 
έρημο θα εξερευνήσουμε με 
κάθε τρόπο σε όλη τη διάρκεια 
του ταξιδιού μας: καλπάζοντας 
πάνω σε περήφανα μογγολικά 
άλογα, κάνοντας βόλτα πάνω σε 
αμμόλοφους με καμήλες ή απλά 
περπατώντας την!

9 ημέρές αναχωρήσή: 08.08
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1η ημέρα: Αναχώρηση από την 
Αθήνα
Αναχώρηση για τη Μογγολία και την πρω-
τεύουσα Ουλάν Μπατόρ.

2η ημέρα: Ουλάν Μπατόρ
«Σάιν μπάιαν ούου» – Γεια σας από 
τη Μογγολία!
Εκεί όπου άλλοτε κάλπαζαν οι ορδές του 
«πατέρα του έθνους», Τζένγκις Χαν, ξεδι-
πλώνονται πλέον φαρδιές λεωφόροι, πολυ-
κατοικίες σοβιετικού τύπου, αστραφτερά 
εμπορικά κέντρα, ολόκληρη συνοικία με 
γιούρτες, αλλά και γυάλινα κτίρια που 
συνομιλούν με το μέλλον. 
Εδώ ζει το ήμισυ του πληθυσμού της Μογ-
γολίας. Λένε ότι το Ουλάν Μπατόρ μπαίνει 
σιγά σιγά στον 21ο αιώνα. 
Μόλις φτάσουμε, λοιπόν, στην πρωτεύου-
σα της Μογγολίας θα μεταφερθούμε στο 
ξενοδοχείο μας. 
Στη συνέχεια και αφού ξεκουραστού-
με για λίγο, θα αναχωρήσουμε για την 
ξενάγησή μας στην πόλη, προκειμένου 
να επισκεφθούμε την κεντρική πλατεία 
με το μνημείο του Τζένγκις Χαν, το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας με τους σκελετούς 
δεινοσαύρων και το Μοναστήρι Γκαντάν. 
«Γκαντάν» σημαίνει «το μεγάλο μέρος της 
απόλυτης χαράς». Είναι το μεγαλύτερο και 
πιο σημαντικό μοναστήρι στη Μογγολία 
και το πιο σπουδαίο αξιοθέατο της πρω-
τεύουσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ουλάν Μπατόρ - 
Καρακορούμ
Νomad land
Το οδοιπορικό μας θα συνεχιστεί στην 
καρδιά της Μογγολίας και συγκεκριμένα 
στην έρημο Γκόμπι, που αποτελεί την πιο 
εκτεταμένη άγονη περιοχή στην ασιατική 
ήπειρο. Σε αντίθεση με την εικόνα που 
συνδέεται συχνά με μια έρημο, ένα μεγάλο 
μέρος της ερήμου Γκόμπι δεν είναι αμμώ-
δες, αλλά καλύπτεται από γυμνά βράχια! 
Η περήφανη απάντηση των ντόπιων στο 
πώς προέκυψε η έρημος είναι ότι δημιουρ-
γήθηκε από την επέλαση του στρατού του 
Τζένγκις Χαν. 
Ωστόσο τη σημερινή ημέρα μας θα την 
αφιερώσουμε στο Καρακορούμ, την αρχαία 
πρωτεύουσα της Μογγολικής Αυτοκρατο-
ρίας, την οποία ο Τζένγκις Χαν ίδρυσε το 
1220. Εκτεινόταν από τη Χερσόνησο της 
Κορέας έως τον Δούναβη και ήταν μία από 
τις μεγαλύτερες στην Ιστορία. Το Καρα-
κορούμ επέζησε μόνο μερικές δεκαετίες, 
αφού 47 χρόνια αργότερα ο εγγονός του, 
Κουμπλάι Χαν, ο πιο εξέχων από τους δια-
δόχους του και ιδρυτής της κινεζικής δυνα-
στείας Γιουάν (1271-1368), μετέφερε την 
πρωτεύουσα στο Χανμπαλίχ, το σημερινό 
Πεκίνο. Όταν ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας 
στο Καρακόρουμ, ένα υπέροχο μεσημε-
ριανό γεύμα μάς περιμένει στο Ελσέν 
Τασαρκάι, εκεί όπου η φύση δίνει ρεσιτάλ, 
με αμέτρητους αμμόλοφους και ένα μικρό 
δάσος δίπλα σε ποτάμι. 
Αφού ξαποστάσουμε για λίγο, θα επισκε-

φθούμε στη συνέχεια το Μοναστήρι του 
Ερντενεζούου. Το μοναστήρι αυτό αποτέ-
λεσε το πρώτο βουδιστικό μοναστήρι της 
Μογγολίας και στην ακμή του, στο τέλος 
του 18ου αιώνα, είχε 62 ναούς, οι περισσό-
τεροι από τους οποίους ισοπεδώθηκαν την 
εποχή του κομμουνισμού. Σήμερα ζουν εκεί 
περίπου 100 μοναχοί. Ο δε τετράγωνος 
περίβολος, πλευράς 400 μέτρων, συνδυάζει 
τη σοβαρότητα με την κομψότητα, ενώ το 
περιτείχισμα κοσμούν 108 -ιερός αριθμός 
στον βουδισμό- λευκές στούπες. Υπό το 
σεληνόφως οι σκιές τους μοιάζουν με το 
περίγραμμα από τις περικεφαλαίες των 
Μογγόλων πολεμιστών. Είναι ένα θέαμα 
που κανείς ταξιδιώτης δεν πρέπει να χάσει. 
Η περιήγησή μας θα συνεχιστεί στο Μου-
σείο του Καρακορούμ, το οποίο μπορεί να 
είναι μικρό, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. 
Φιλοξενεί δεκάδες αντικείμενα του 13ου 
και του 14ου αιώνα, προϊστορικά εργαλεία 
πέτρας, κεραμικά, χάλκινα, νομίσματα, 
θρησκευτικά αγάλματα και πέτρινες επι-
γραφές. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής 
μας θα δούμε, επίσης, το γλυπτό ενός 
πέτρινου φαλλού. Υποτίθεται ότι τοποθε-
τήθηκε εκεί για να λειτουργεί κατευναστικά 
στην τυχόν ερωτική επιθυμία των μοναχών 
για τις ντόπιες κοπέλες. Σήμερα βλέπεις 
γυναίκες να κάθονται με λυγισμένα γόνατα 
πάνω σε αυτόν τον φαλλό για να γίνουν 
γόνιμες. Η ημέρα μας όμως δεν τελειώνει 
εδώ. Ένα ακόμη όνειρό μας θα γίνει πραγ-
ματικότητα: θα κοιμηθούμε σε μια αυθεντι-
κή μογγολέζικη γιούρτα! 

η επιγραφή προσδεθείτε έχει ανάψει, το αερο-
πλάνο έχει κατεβάσει τις ρόδες του, οι αερο-
συνοδοί χαμογελαστές δένονται στις θέσεις 
τους. Όλο το τελετουργικό είναι το ίδιο... Κάτω 
από το παράθυρό μας όμως η χώρα που μας 
περιμένει δεν μοιάζει με καμία. Έρωτας με την 

πρώτη ματιά η πράσινη απεραντοσύνη της Μογγολίας. Ωδή 
στη διαφορετικότητα. 
Θαυμασμός και δέος γι’ αυτούς που κάποτε κυβέρνησαν τον 
κόσμο και τώρα περιμένουν να μας καλοδεχτούν βάζοντάς 
μας για λίγες ημέρες μέσα στην τόσο διαφορετική νομαδική 
ζωή τους, που σαν κόρη οφθαλμού κρατούν προφυλαγμέ-
νη από τον οδοστρωτήρα της εξέλιξης... Ατέλειωτη απάτητη 
έρημος, σεληνιακά τοπία, βουνά που φλέγονται, απέραντα 
λιβάδια και οάσεις, περήφανα άλογα, φουντωτές βακτριανές 
καμήλες, ηρωίδες της στέπας, αετοί που συνομιλούν και κυ-
νηγούν με τα αφεντικά τους, πεδιάδες που κρύβουν μυστικά 
εκατομμυρίων χρόνων, αφού εδώ ανακαλύφθηκαν οι περισ-
σότεροι σκελετοί δεινοσαύρων, παράξενα φαγητά, μουσικές, 
χοροί και γιορτές που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και το βράδυ 
τα όνειρά μας να στεγάζονται μέσα σε ολοστρόγγυλες υφα-
σμάτινες σκηνές που εδώ τις λένε γιούρτες ή γκερ. 
Εδώ τα 2/3 των κατοίκων συνεχίζουν να ζουν με νομαδικό ή 
ημινομαδικό τρόπο, την ώρα που το θερμόμετρο «φλερτάρει» 
με το συν πλην σαράντα. Μάλλον δεν είναι δύσκολο κανείς να 
καταλάβει πώς οι πρόγονοι αυτών των ανθρώπων κατάφεραν 
επί Τζένγκις Χαν να κατακτήσουν την Ασία, να κυβερνήσουν 
την Κίνα, να υποδουλώσουν βασίλεια και αυτοκρατορίες.

Στη Μογγολία η ανεξαρτησία ήλθε το 1924 μαζί με τον Κόκ-
κινο Στρατό και τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Εβδομήντα χρόνια 
σχεδόν η Μογγολία έζησε σε καθεστώς κομμουνιστικό και σε 
ρόλο δορυφόρου της Σοβιετικής Ένωσης.
Επί εβδομήντα χρόνια η βουδιστική θρησκεία ήταν σχεδόν 
υπό διωγμό. Τα μοναστήρια έκλειναν, γκρεμίζονταν ή απλώς 
κατέρρεαν. Και ξαφνικά, εβδομήντα χρόνια αργότερα, ο βου-
δισμός ξεπήδησε από το συλλογικό υποσυνείδητο αυτού του 
μικρού λαού, λες και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα. Τα μονα-
στήρια άρχισαν να χτίζονται ξανά με ραγδαίο ρυθμό -είναι 
σχεδόν τα μόνα κτίσματα που χτίζονται σε αυτήν τη χώρα-, 
ενώ οι μοναχοί πληθαίνουν. 
Ένα ταξίδι γι’ αυτούς που ονειρεύονται να περιηγηθούν σαν 
τους έμπορους ταξιδευτές του Μεσαίωνα, σαν τους Ευρωπαί-
ους τυχοδιώκτες του 19ου αιώνα. Να διατρέξουν τα λιβάδια, 
ανάμεσα στο πράσινο της στέπας και το ατελείωτο γαλάζιο 
του ουρανού. Να θαυμάσουν πάνω από τη ράχη της καμή-
λας τεράστιους αμμόλοφους να αντικατοπτρίζονται στην επι-
φάνεια μιας λίμνης. Να καλπάσουν με το γοργό, μικρόσω-
μο μογγολικό τους άλογο σε φαράγγια σμιλεμένα από τον 
χρόνο. Να αντικρύσουν το ηλιοβασίλεμα να βάφει άλικους 
τους «φλεγόμενους βράχους». Να νιώσουν την ατμόσφαι-
ρα μυστικισμού που πλανάται πάνω από τα ερείπια αρχαίων 
βουδιστικών μοναστηριών. Το ταξίδι αυτό εξερευνά ένα από 
τα πιο μυστηριώδη σημεία στον πλανήτη μας, τη νότια έρημο 
Γκόμπι και αποτελεί άλλη μια καινοτόμο πρόταση του Versus, 
για ταξιδιώτες που γοητεύονται από μυστηριώδεις διαδρομές 
και ανακαλύψεις.

Μογγoλία
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4η ημέρα: Καρακορούμ - Ίππευση 
αλόγων - Όντζι
Free as a horse
Σήμερα θα κινηθούμε νοτιότερα, προς 
την έρημο της Μέσης Γκόμπι, μέσα από 
πράσινες μογγολικές στέπες που προο-
δευτικά μεταμορφώνονται σε ημιέρημο. 
Εκεί θα ιππεύσουμε τα περήφανα άλογα 
της Μογγολίας και θα αισθανθούμε πώς 
είναι να καλπάζεις ελεύθερος στην αχανή 
στέπα... Εμπειρία μοναδική, μέχρι την 
επόμενη... που είναι η επίσκεψή μας σε μια 
αυθεντική οικογένεια νομάδων που θα μας 
καλοδεχθούν στη γιούρτα τους, θα μας 
δείξουν πώς αρμέγουν τα ζώα τους και πώς 
χρησιμοποιούν την παράξενη καύσιμη ύλη 
για να ανάψουν φωτιά. Εκεί θα έχουμε την 
ευκαιρία να δοκιμάσουμε και το περήφημο 
airag, το γάλα φοράδας. Επόμενος προορι-
σμός της ημέρας το Μοναστήρι Όντζι, στις 
όχθες του ομώνυμου ποταμού, το οποίο 
χτίστηκε τον 19ο αιώνα και καταστράφηκε 
το 1930, κατά την περίοδο των κουμου-
νιστικών εκκαθαρίσεων. Εκεί θα ξεναγη-
θούμε στα ερείπια που εξακολουθούν να 
στέκουν επιβλητικά και στη συνέχεια θα 

απολαύσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
δειλινά, αυτό στην έρημο Γκόμπι. Διανυκτέ-
ρευση σε γιούρτες. 

5η ημέρα: Όντζι - «Φλεγόμενοι 
βράχοι» του Μπαϊανζάνγκ - Σκελετοί 
δεινοσαύρων (Νότια έρημος Γκόμπι) 
Ασιατικό Jurassic Park 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα κατευ-
θυνθούμε νοτιότερα, προς την έρημο 
Γκόμπι, όπου θα συναντήσουμε τους 
περίφημους «φλεγόμενους βράχους» 
του Μπαϊανζάνγκ, ένα αληθινό θαύμα 
της φύσης, που δημιουργήθηκε από τη 
διάβρωση της άμμου και των βράχων σε 
διάστημα χιλιάδων χρόνων. Λίγο αργότερα 
θα κατευθυνθούμε προς το κέντρο της 
ερήμου, εκεί όπου βρέθηκαν οι πρώτοι σκε-
λετοί δεινοσαύρων, δίπλα σε αρχαιολογικά 
σημάδια της παλαιολιθικής, της νεολιθικής 
και της εποχής του χαλκού. Στην περιοχή 
αυτή ο Αμερικανός παλαιοντολόγος Ρόι 
Τσάπμαν Άντριους ανακάλυψε πρώτος 
αβγά δεινοσαύρων και αποκάλεσε το μέρος 
αυτό «το τέλος του κόσμου». Οι επιστή-
μονες πιστεύουν ότι σε αυτό ακριβώς το 

μέρος, πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, 
υπήρξε ο βυθός μια τεράστιας θάλασσας. 
Είναι μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία το 
περπάτημα που θα ακολουθήσει σε έναν 
από πιο διάσημους παλαιοντολογικούς 
χώρους της Γης. Το τοπίο είναι μαγικό και 
κατά τη διάρκεια του δειλινού το πορφυρό 
των βράχων αποτελεί ιδανικό σκηνικό για 
τις ωραιότερες φωτογραφίες του ταξιδιού 
μας. Στην κατασκήνωση με τις γιούρτες, 
όπου θα διανυκτερεύσουμε, μας περιμένει 
γεύμα και δείπνο, γιορτή με παραδοσιακό 
μογγολέζικο μπάρμπεκιου, το «khorkhog», 
και ελεύθερος χρόνος για χαλάρωση.

6η ημέρα: Μπαϊανζάνγκ (ανέβασμα 
σε αμμόλοφους, διαδρομή με 
καμήλες) - Όαση Κόνγκορ (Νότια 
έρημος Γκόμπι)
Το τραγούδι της ερήμου
Να ξυπνάς πρωί πρωί, να βγαίνεις έξω στον 
παγωμένο πρωινό αέρα και να αντικρίζεις 
την έρημο Γκόμπι. Και να ξέρεις ότι σήμερα 
σε περιμένουν ατέλειωτοι αμμόλοφοι και 
βόλτες στην έρημο με καμήλες. Τι άλλο 
μπορεί να ζητήσει ένας ταξιδιώτης από τη 

Η Ουλάν Μπατόρ (επάνω) είναι η πρωτεύουσα 
με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στον κόσμο. 

Η διαμονή μας στις παραδοσιακές γιούρτες  
(κάτω) αποτελεί εμπειρία μοναδική!
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ζωή του; Ίσως να ακούσει το τραγούδι της 
ερήμου... Κι όμως τις μέρες που ο άνεμος 
φυσάει δυνατά, ο ήχος ακούγεται από 
μακριά σαν τραγούδι και καμιά φορά σαν 
μηχανή αεροσκάφους που κινείται. Εχουμε 
μεταφερθεί στο νοτιότερο κομμάτι της 
ερήμου και έχουμε φτάσει στους αμμό-
λοφους Κόνγκορ, τους «αμμόλοφους που 
τραγουδούν». Το χρώμα της άμμου αλλάζει 
ανάλογα με την ώρα της ημέρας από κίτρι-
νο σε ασημένιο, ενώ ο ποταμός που περνά 
ανάμεσα από τους αμμόλοφους δίνει ζωή 
στην εντυπωσιακή όαση Κόνγκορ. 
Οι ηρωικές Camelus Bactrianus, οι βακτρι-
ανές καμήλες με τους δύο ύβους (καμπού-
ρες), που χάρη στην αντοχή τους στο κρύο, 
στην ξηρασία και στα υψόμετρα επέτρεψαν 
τα μεγάλα ταξίδια των καραβανιών που 
ακολουθούσαν τον «δρόμο του μεταξιού», 
μας κοιτούν έτοιμες για όλα... Ε, πώς να 
αφήσουμε αυτές τις υπέροχες... κυρίες να 
περιμένουν; Η βόλτα στη σκληρή διθέσια 
ράχη τους και η χαριτωμένη κυματώδης κί-
νησή τους μόνο ως τέλεια εμπειρία μπορεί 
να καταγραφεί… Το ίδιο και η απέραντη θέα 
πάνω από τους αμμόλοφους που θα σκαρ-
φαλώσουμε. Ύστερα από την περιπλάνησή 
μας θα διανυκτερεύσουμε σε γιούρτα. 

7η ημέρα: Κονγκόρ - Koιλάδα Γιόλιν 
Αμ - Ίππευση αλόγων (Νότια έρημος 
Γκόμπι)
Στην κοιλάδα των αετών
Σήμερα ο δρόμος μας θα μας οδηγήσει 
στην περίφημη κοιλάδα Γιόλιν Αμ, το πιο 
όμορφο ίσως τοπίο της Μογγολίας. Θα πε-
ράσουμε από φαράγγια και μικρά χωριου-
δάκια για να φτάσουμε στην κοιλάδα με 
τα τοπία που κόβουν την ανάσα. Οι βράχοι 
σε αυτό το εξώκοσμο φαράγγι είναι τόσο 

ψηλοί και τα περάσματα τόσο στενά, που 
μόλις μπορούν να περάσουν τρεις άνθρω-
ποι μαζί, ενώ κάποια σημεία δεν τα βλέπει 
καθόλου ο ήλιος! Ο καλύτερος τρόπος για 
να δούμε τα εκπληκτικά στενά περάσματα 
είναι ανεβασμένοι πάνω σε μογγολικά άλο-
γα και αυτόν τον τρόπο θα ακολουθήσουμε 
και εμείς (σ.σ.: Για όσους δεν επιθυμούν να 
ανέβουν στα άλογα, μία ώρα περπάτημα 
είναι εξίσου απολαυστική επιλογή). Εδώ 
επικρατεί δροσιά ακόμα και κατά τους 
ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Οι δε ήχοι 
από τους γύπες και η διάχυτη μυρωδιά του 
γιουνίπερου (αρωματικό αειθαλές πευκοει-
δές της περιοχής) δημιουργούν μια ατμό-
σφαιρα δέους και μας φέρνουν σε επαφή 
με αυτό που αποκαλούμε φυσικό θαύμα. 
Άλλωστε Γιολ στα μογγολικά σημαίνει 
«αετός», γι’ αυτό και η κοιλάδα λέγεται και 
«κοιλάδα των αετών». Μετά την επίσκεψη 
στο Μουσείο Γκόμπι μάς περιμένει δείπνο 
και χαλάρωση. 

8η ημέρα: Γιόλιν Αμ 
-Νταλανζαντγκάντ- Ουλάν Μπατόρ
Happy end
Έχοντας στα μπαγκάζια του νου και της 
καρδιάς μας πρωτόγνωρες εμπειρίες και 
ανεπανάληπτες εικόνες, θα φτάσουμε 
οδικώς στο Νταλανζαντγκάντ και από εκεί 
θα πετάξουμε για το Ουλάν Μπατόρ. Φτά-
νοντας στην πρωτεύουσα θα κάνουμε τις 
τελευταίες μας βόλτες και το βράδυ μας θα 
κλείσει με ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο με 
μογγολικούς χορούς και σόου. 

9η ημέρα: Oυλάν Μπατόρ και 
αναχώρηση για την Ελλάδα.  
Άφιξη αυθημερόν.

ξερετε ότι...
  Οι γιούρτες είναι οι σκηνές 

που μένουν οι νομάδες. Κα-
τασκευάζονται από υφάσμα-
τα και δέρματα πρόβατων 
που τοποθετούνται πάνω 
σε έναν ξύλινο σκελετό. Στο 
κέντρο της οροφής υπάρχει 
μια τρύπα από την οποία 
βγαίνει ο καπνός από τη σό-
μπα που χρησιμοποιείται για 
μαγείρεμα και θέρμανση. 

  Ο Τζένγκις Χαν ήταν μία από 
τις κορυφαίες προσωπικό-
τητες που περπάτησαν ποτέ 
στην οικουμένη. Σε ηλικία 
μόλις 20 ετών ξεκίνησε να 
δημιουργήσει μια μεγά-
λη στρατιά για να ενώσει 
κάτω από τον ζυγό του τις 
ανεξάρτητες φυλές της Νο-
τιοανατολικής Ασίας, έργο 
που τελεσφόρησε πέρα από 
κάθε φιλοδοξία: η Μογγο-
λική Αυτοκρατορία ήταν η 
μεγαλύτερη που θα έβλεπε 
ποτέ ο κόσμος πριν από την 
εμφάνιση της βρετανικής.

  Το 1922 ο Βρετανός πα-
λαιοντολόγος Ρόι Τσάπμαν 
Άντριους στην έρημο Γκόμπι 
κυριολεκτικά σκόνταψε 
πάνω σε έναν κρίσιμο συν-
δετικό κρίκο της μεγάλης 
αλυσίδας της ζωής. Στις 13 
Ιουλίου ανέφερε ότι είχε 
βρει μερικά απολιθωμένα 
αβγά. Δεν υπήρχε αμφιβολία 
ότι επρόκειτο για τα πρώ-
τα αβγά δεινοσαύρων. Η 
ανακάλυψη αυτή έκανε τον 
Άντριους εθνικό ήρωα. Αλλά 
τα αβγά δεν βρίσκονταν εκεί 
μόνα τους. Από πάνω τους 
κρεμόταν ένα πτηνόμορ-
φος σκελετός δεινόσαυρου, 
άγνωστος μέχρι τότε στους 
ανθρώπους. Προφανώς είχε 
παγιδευτεί την ώρα που 
έκλεβε τα αβγά για να τα 
φάει. Έτσι καταδικάστηκε να 
φέρει το όνομα Οβιράπτο-
ρας, που σημαίνει «κλέφτης 
αβγών». Σε ένα, δε, από αυτά 
υπήρχε και έμβρυο έτοιμο να 
εκκολαφθεί. 

Μογγoλία

Στην κοιλάδα των αετών Γιόλιν Αμ.
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Πρωτεύουσα: Ουλάν Μπατόρ
Πληθυσμός: 3.120.000 κάτοικοι 
Γλώσσα: Μογγολικά
Τοπική ώρα: 6 ώρες μπροστά από την 
Ελλάδα
Νόμισμα: Τουγκρίκ
Διεθνής κωδικός κλίσης: +976

ΕπιπλΕοΝ ΓΝώσΕισ
Βιβλία
  «Τζένγκις Χαν», Συγγραφέας: John 

Man, εκδόσεις Modern Times.
  «Γερουλντελγγέρ: Εγκλήματα στη 

Μογγολία», του Ίαν Mανούκ, εκδόσεις 
Στερέωμα (τιμήθηκε με 11 βραβεία 
μέσα στο 2014).

Ταινίες
  «Η κυνηγός με τον αετό», του Οτο 

Μπελ, ντοκιμαντέρ. Ένα 13χρονο 
κορίτσι είναι αποφασισμένο να γίνει 
κυνηγός με αετό όπως ο πατέρας της.

  «The story of the weeping Camel», 
υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου 
ντοκιμαντέρ.

  Mongol, του Σερκέι Μποτρόφ. Πήρε 
Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης 
ταινίας.

Το Ταξιδι μασ
  Αεροπορική εταιρεία: Turkish Airlines.
  Κατανομή διανυκτερεύσεων: Ου-

λάν Μπατόρ (2), διανυκτέρευση σε 
γιούρτες: Καρακορούμ (1), Όντζι (1), 
Μπαϊανζάνγκ (1), Γκόμπι Εντέρνε (1), 
Κοιλάδα των αετών (1). 

  Διατροφή: Ημιδιατροφή στο Ουλάν 
Μπατόρ (2 πρωινά και 2 δείπνα), πλή-
ρης διατροφή στις γιούρτες.

  Είσοδοι σε μνημεία, μουσεία και αρ-
χαιολογικούς χώρους.

  Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία 
στη χώρα.

  Οι κατασκηνώσεις με τις γιούρτες 
πληρούν ευρωπαϊκά στάνταρ.

  Οι γιούρτες αυτές είναι στημένες 
πάνω σε μόνιμο τσιμεντένιο δάπεδο, 
τα κρεβάτια είναι κανονικά και προ-
σφέρονται πετσέτες και σκεπάσματα.

  Οι χώροι των WC και των ντους 
βρίσκονται σε ξεχωριστά οικήματα και 
είναι πεντακάθαρα!

  Επίσης υπάρχουν ξεχωριστά οικήματα 
εστίασης και κοινόχρηστοι διαμορφω-
μένοι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι.

  Μετακινήσεις: στην έρημο Γκόμπι 
επιβιβαζόμαστε σε πολύ καλά τζιπ 4x4 
και όχι σε πούλμαν, για να μπορούμε 
να κινούμαστε με ευκολία στις περιο-
χές που επιθυμούμε. 

ΕπιπλΕοΝ παροχΕσ
  Ίππευση μογγολικών αλόγων στη 

στέπα.
  Διαδρομή στην έρημο με καμήλες.
  Επίσκεψη σε αυθεντική οικογένεια 

νομάδων, για να δούμε τις συνήθειές 
τους και να πιούμε γάλα φοράδας.

  Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο Ουλάν 
Μπατόρ με μογγολικούς χορούς και 
σόου.

  Αχθοφορικά.

Μογγολία

ΜΟΓΓΟλίΑ

πΤησΕισ
αρίθ. 

Πτήσήσ
ήΜερ. 

Πτήσήσ ΔίαΔροΜή (αΠο - Προσ) ωρα  
αναχ.

ωρα  
αφίξήσ

ΤΚ 1850 08/08 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:35 17:05

ΤΚ 342 08/08 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – OYΛAN MΠATOΡ 19:10 10:05

ΤΚ 343 16/08 OYΛAN MΠATOΡ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 11:05 17:25

ΤΚ 1843 16/08 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 19:15 20:45

κοσΤοσ Εκδρομησ
 Super Τιμη  

Για Τις 11 ΠρώΤές ςυμμέΤοχές

Αναχώρηση 08.08
9 ημέρες 

Τιμή από Αθήνα 
άτομο σε δίκλινο €1.399

Τιμή από 
Θεσ/νίκη

€1.559 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν από την αναχώρηση.

Μονόκλινο +€360

Τιμή από 
Λάρνακα

€2.339
Με τους φόρους και το αεροπορικό 
Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κ.λπ.: €740 

Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.


