
            

Mongolski del sibirske tajge na severu dežele je bogat z rekami in jezeri. Povsem nedotaknjeneMongolski del sibirske tajge na severu dežele je bogat z rekami in jezeri. Povsem nedotaknjene   
vode naseljujejo  ribje vrste, ki so nam še posebno pri srcu: pet vrst lipanov, lenok - azijska postrv,vode naseljujejo  ribje vrste, ki so nam še posebno pri srcu: pet vrst lipanov, lenok - azijska postrv,   
tajmen   (sorodnik sulca), ščuka, ostriž... Za  ljubitelje lova lipana in postrvi je to ena najboljšihtajmen   (sorodnik sulca), ščuka, ostriž... Za  ljubitelje lova lipana in postrvi je to ena najboljših  
destinacij. Če pa ste ljubitelj lova kapitalnih rib, kje boste lažje ujeli metrsko ščuko ali še daljšegadestinacij. Če pa ste ljubitelj lova kapitalnih rib, kje boste lažje ujeli metrsko ščuko ali še daljšega   
sulčjega sorodnika, če ne prav v Mongoliji?sulčjega sorodnika, če ne prav v Mongoliji?

Ribolov na postrvi, lipana in tajmena v Severni MongolijiRibolov na postrvi, lipana in tajmena v Severni Mongoliji
Tsoh je velika reka širine med 200 in 1.000 metri.  Njen vijugav tok še povečujejo številni rokavi. Je mejna 
reka z Rusijo. Z leve strani priteče vanjo Huder,  2 do 3 - krat večja kraška reka od naše Unice, ki vijuga po 
prijazni dolini. Je lahko dostopna in idealna za muharjenje. 

Lokacija:  420 km severno od Ulan Batarja (v nadaljevanju: UB), kar je 5 – 6 ur vožnje z avtomobili. Od 
tega je 3 – 4 ure po asfaltu Transibirske ceste Moskva – Peking.

Namestitev gostov je v novem, velikem lesenem lodgu (kanadski stil) s 4 dvoposteljnimi sobami. Po dva 
gosta si delita sobo.  Skupna je velika dnevna soba s kaminom. Kuhinja. Dve kopalnici s tušem in WC.
Ribolovni  načini: muharjenje  (suha  muha,  nimfa, 
potezanka)  in  vijačenje  (vse  vrste  voblerjev, 
blestivk, silikonskih vab ipd.).

Termin ribolova:  avgust - oktober 
Program:

• 1. dan: Prihod v Ulan Batar v jutranjih urah. 
Prevoz iz UB po transibirski  cesti  na sever 
mimo Darhan-a in nato proti  vzhodu mimo 
kraja   Yeroo  za  Khuder.   Namestitev  v 
dvoposteljnih sobah v lodgu.  

• 2. do  6. dan:  5 dni ribolova na rekah Tsoh 
in Huder ter pritokih.

• 7.  dan:  Povratek  v  UB.  Nočitev  v  hotelu 
Džingiskan.

• 8.  dan:  Prevoz  na  letališče  in  povratek 
domov.

Cena je 1.990 €. V ceno je vključeno:
Vsi prevozi od/do U. Batar-ja, polni penzion v času 
bivanja v Mongoliji, 5 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),  350 EUR za enosposteljno 
sobo  v  lodgu  (če  je  na  razpolago),  220  EUR  za 
dodatni dan ribolova, 55 EUR za sobo 1/1 v hotelu, 
100 EUR za zavarovanje rizika odpovedi, obvezno 
zdravstveno zavarovanje z asistenco (30 €) v kolikor 
ga gost še nima.  

Dodatne  informacije  vam  pošljemo  na  vašo 
zahtevo!

Dober prijem!

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