
Reka Chuluut na svojem 415 km dolgem toku nudi raznovrstne ribiške užitke. Obilica lipanovReka Chuluut na svojem 415 km dolgem toku nudi raznovrstne ribiške užitke. Obilica lipanov   
in  lenokov  navdušuje  redke  muharje,  ki  uživajo  v  prijemih  na  suho  muho.  Tudi  tajmenain  lenokov  navdušuje  redke  muharje,  ki  uživajo  v  prijemih  na  suho  muho.  Tudi  tajmena   
muharji  pogosto  premamijo  z  imitacijo  stepske  miši.  Prav  tako  ali  pa  še  bolj  so  uspešnemuharji  pogosto  premamijo  z  imitacijo  stepske  miši.  Prav  tako  ali  pa  še  bolj  so  uspešne   
potezanke, silikonske ribe in razni voblerji. Prijemov velikih rib je nepojmljivo veliko.potezanke, silikonske ribe in razni voblerji. Prijemov velikih rib je nepojmljivo veliko.

Ribolov na postrvi, lipane in tajmena v Mongoliji – reka ChuluutRibolov na postrvi, lipane in tajmena v Mongoliji – reka Chuluut
Chuluut je privlačna reka, ki od svojih izvirov med vršaci Hangajskega gorovja marsikje vreže svojo 
strugo v ozko sotesko. In že nekaj ovinkov dalje se dolina odpre, voda pa se razlije čez  široko plitvine v 
globok tolmun.  Slovi po ulovih kapitalnih tajmenov  dolžine do 130 cm.  Lenoki  dve do tri kg  niso 
redki bodisi na blestivko ali na umetno muho.  Da  ulovov velikih lipanov sploh ne omenjamo.
Namestitev je v ribiškem taboru na bregu reke. Po dva do trije ribiči si delijo ger - klasični mongolski  
šotor. Na razpolago je tudi terenska prha. Zajtrk in večerja sta v taboru, za kosilo opoldne je  lunch  
paket ali ribe.  

Ribolovni načini: muharjenje (suha muha, nimfa, 
potezanka)  in  vijačenje  (vse  vrste  voblerjev, 
blestivk, silikonskih vab ipd.).

Termin ribolova:  avgust - september 

Program:
• Dan 1:: Prihod v Ulan Batar v jutranjih urah. 

Prevoz iz UB z notranjim letom za Kharkorin 
ali  Tosontsengel.  Od tam prevoz s terenskim 
avtomobilom   (4  WD  Mitsubishi  ali  Toyota 
kombijem) do ribiškega tabora ob reki.  

• Dan 2. do  8. dan:  7 dni ribolova 
• Dan: 9: Povratek v U. Batar. Nočitev v hotelu
• Dan 10: Prevoz na letališče in povratek domov.

Cena je 2.590 €. V ceno je vključeno:
Vsi prevozi od/do U. Batar-ja, polni penzion v času 
bivanja v Mongoliji, 7 dni ribolova, 1 ribiški vodič 
za  skupino,   dovolilnica  za  ribolov,   osnovno 

nezgodno zavarovanje udeležencev in DDV.

Doplačila:  letalska  vozovnica  za  Mongolijo,  50 
USD  za  mongolsko  vizo  (plačilo  ob  vstopu  na 
letališču v U. Batarju),  250 EUR za dodatni dan 
ribolova, 55 EUR za sobo 1/1 v hotelu, 130 EUR za 
zavarovanje rizika odpovedi, obvezno zdravstveno 
zavarovanje z asistenco (30 €), če ga gost še nima. 

Ne spreglejte: Ta program je zgolj informativne 
narave  in  ni  pogodbeni  dokument.  Zaradi 
zunanjih  vzrokov,  ki  so  izven  naše  kontrole  ali 
kontrole  naših  partnerjev,  lahko  pride  do 
nepričakovanih sprememb pogojev in cene. Gost 
potrjuje, da je prebral in razumel to opozorilo. 

Kompleten  program  vam  pošljemo  na  vašo 
zahtevo!

Dober prijem!
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