
Verslag eclipsreis Mongolië 2008 

34 eclipsreizigers trokken op expeditie naar het zuidwesten van Mongolië om er de 
zonsverduistering van 1 augustus 2008 waar te nemen. We reisden dwars door dit 
onmetelijke land, om tijdig op onze eclipslocatie, midden in de Gobi-woestijn, te arriveren. Pal 
op de centrale lijn zagen we de maan voor de zon schuiven. Aan avonturen geen gebrek 
tijdens deze onvergetelijke reis... 

In het spoor van Djinggis Khan 

Om de zonsverduistering van 1 augustus 2008 waar te nemen, trokken we naar één van de 
onherbergzaamste streken ter wereld: het uiterste westen van Mongolië. 

 

Dat deze eclipsreis geen doorsnee-vakantietripje zou worden, was al lang voor het vertrek 
duidelijk...  
Enkele weken voor het vertrek was ons programma grondig gewijzigd omwille van een groot 
tekort aan binnenlandse vluchten. Een heuse expeditie dwars door de Gobi-woestijn zou het 
worden, met als doel tijdig op de eclipslocatie te arriveren.  

Het vertrek... 

En de expeditie start vroeger dan verwacht. Want twee dagen voor ons geplande vertrek 
breekt bij Lufthansa, die ons van Brussel naar Berlijn zouden vliegen, een staking uit. Onze 
aansluiting naar Ulaanbator in Berlijn missen is geen optie, dus onze ochtendlijke vlucht van 
Brussel naar Berlijn wordt in allerlaatste instantie vervangen door een nachtelijke busrit.  

We arriveren tijdig in Berlijn en na een chaotische incheck vertrekt Miat vlucht OM135 op tijd 
richting Ulaanbator. 
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De vlucht verloopt spoedig en we landen netjes op tijd op Chinggis Khaan International 
Airport. 

Dalandzadgad, Bayanzag en Khongor Els 

 

Na een korte kennismaking met Ulaanbator gaat het diezelfde dag nog verder naar 
Dalandzadgad, vanwaar onze Gobi-expeditie van start zal gaan. Helaas, de binnenlandse 
vlucht heeft twee uur vertraging, waardoor het al schemert als we in Dalandzadgad arriveren. 
We maken kennis met de "Russian Vehicles" die ons helemaal naar de zuidwestelijke uithoek 
van het land zullen voeren. 

Vanuit Dalandzadgad hebben we nog een rit van zo'n 120 km voor de boeg naar ons eerste 
ger-tourist camp. Een goede eerste kennismaking met de Mongoolse rijstijl en het Mongoolse 
wegennetwerk en dat in het pikkedonker... 
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We zijn aangenaam verrast bij het aanschouwen van het luxueuze ger-camp waar we die 
nacht zullen verblijven. Na een lekkere maaltijd en een toast op een voorspoedige reis, slaagt 
iedereen er in een bed te vinden in één van de gers, en 42 uur na ons vertrek in Brussel 
genieten we van een verdiende nachtrust. 

Niet voor lang echter, want om 5 uur in de ochtend is iedereen alweer present. Voor een 
mooie zonsopkomst in de duinen, zo had onze gids Eddy ons de avond ervoor verteld. Na de 
zonsopkomst zouden we ontbijten en vervolgens de beroemde 'Flaming Cliffs' bezoeken, die 
we de avond ervoor gemist hadden wegens de opgelopen vertraging. 
Wie er echter om 5 uur in geen velden of wegen te bekennen is, is Eddy... In de busjes liggen 
de chauffeurs nog in een hele diepe slaap... Rond half 6 daagt Eddy alsnog op, hij slaagt er 
zelfs in de chauffeurs wakker te krijgen en rond kwart voor 6 vertrekken we. Of we nog op tijd 
waren voor de zonsopkomst? Geen idee, de hemel zit potdicht... En van duinen is ook al niet 
veel te bekennen... 
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Wat Eddy ons over deze plek wil vertellen, zal voor eeuwig een raadsel blijven, maar na een 
bezoek aan een nabijgelegen ger wordt het ons duidelijk dat we ons hier weldegelijk op de 
Flaming Cliffs bevinden (en niet in de duinen, maar dat hadden we ondertussen ook al 
gemerkt...), wereldberoemd omwille van de talrijke dinosaurus overblijfselen die hier 
gevonden werden. Ongelofelijk maar waar, in deze ger ligt een echt dinosaurus-skelet en 
echte dinosaurus-eieren...  

 

Na een stevig ontbijt en een frisse douche verlaten we het dino-ger-kamp en zetten koers 
richting Khongor Els, één van de indrukwekkende duinenvelden van de Gobi woestijn. De 
hoogste duinen bereiken hier hoogtes van maar liefst 800 meter! Rond de middag arriveren 
we in het ger-kamp, prachtig gelegen aan de voet van de duinen. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1050658.jpg
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1050685.jpg


 

Vanuit onze gers hebben we een indrukwekkend zicht op de duinen, inclusief 
voorbijtrekkende kamelen. 

 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1050684.jpg
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1050716.jpg


 

Nadat de grootste hitte van de middag wat gezakt is, klimmen we naar de top van een duin 
om er van een schitterende zonsondergang te genieten. 

Westwaarts, richting Altai Soum... 

 

De volgende ochtend zeggen we vaarwel aan de luxe van de tourist-camps en beginnen we 
aan het echte werk. Go West, op weg naar de eclipslocatie in het dorpje Altai soum, een tocht 
van 1200 km door de Gobi woestijn. 
Na ongeveer een uurtje rijden we ons vast in een duinenveld, oops, waarschijnlijk ergens een 
afslag gemist.... geen nood, we maken rechtsomkeer, rijden dwars door het zand tot we een 
piste tegenkomen die (hopelijk) in de goede richting gaat. En het gaspedaal wordt weer lustig 
ingedrukt... Dat kan aanleiding geven tot schokkende beelden! 
Nog meer schokkende beelden uit Mongolië! 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1050730.jpg
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1050794.jpg
http://www.urania.be/showfile.php?id=3009
http://www.urania.be/showfile.php?id=3010


 

Die middag maken we voor het eerst kennis met onze keukenploeg. Zij schotelen ons een 
heerlijke maaltijd voor, inclusief voorgerecht en soep, klaargemaakt in spliksplinternieuwe 
potten en pannen en opgediend in splikspinternieuw servies, dat ter plaatse uit de 
verpakkingen gehaald wordt en nog eerst afgewassen moet worden. De lunchpauze neemt 
dan ook zo'n 3,5 uur in beslag...  

 

Gedurende die periode worden we medogenloos gezandstraald en zoeken we beschutting 
tegen de felle zon in de schaarse schaduw van onze Russian vehicles. Gelukkig zorgt het 
bezoek van de bewoners van de nabijgelegen ger voor een beetje afwisseling en als aperitief 
proeven we van kamelenmelk en -kaas. 
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Hoog tijd voor een tankbeurt. De Mongoolse perceptie van tijd is duidelijk anders dan de 
onze. Wanneer de tankstop reeds zo'n anderhalf uur aan de gang is, maakt Werner aan gids 
Eddy duidelijk dat we graag nog voor het donker op onze bestemming voor die dag zouden 
geraken. Wat volgens Eddy geen probleem is want "everything is under control".  

Het schemert al als we uiteindelijk op onze kampplaats arriveren, maar de tenten zijn "very 
easy to put up". Dat zouden ze misschien ook geweest zijn als de tentstokken de gepaste 
lengte gehad hadden, als er bij elke tent voldoende piketten zouden gezeten hebben, en als 
er een hamer was geweest om de piketten in de rotsachtige bodem te slaan. Maar na 3 uur 
klussen met de ijzerzaag (om de tentstokken op min of meer de juiste lengte af te zagen) en 
het uittesten van prehistorische werktuigen (piketten in de grond slaan met stenen vuistbijlen) 
is everything under control en staan alle tenten min of meer recht. Rond middernacht volgt 
zowaar nog een lekkere maaltijd. We verliezen er echter de moed niet bij, want de 
sterrenhemel is hier prachtig! 
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De volgende ochtend zien we pas echt hoe mooi het hier is wanneer we een 
ochtendwandeling maken om de talrijke rotsgravures te bewonderen. Het krioelt hier echt van 
de petroglyfen, de oudste zouden al van 3000 BC dateren! Voor de die-hards heeft Eddy een 
spectaculaire klim in petto, want de mooiste rotsgravures bevinden zich hoog bovenop de 
berg. Helaas, de rotsgravures bovenop de berg blijken onvindbaar. De dapperen die de steile 
klim volbrachtten, houden er alleszins een schitterend uitzicht aan over. En iedereen geraakt 
heelhuids terug beneden, dus everything is under control. 

 

We sterken ons aan met een lekker ontbijt en terwijl de keukenploeg afwast en inpakt (en 
foto's neemt bij de petroglyfen, want ook voor hen is het de eerste maal zo ver van de 
hoofdstad...) vertrekken wij alvast te voet. We genieten van een wandeling door dit 
adembenemende landschap.  

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1050772.jpg
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1050774.jpg


 

 

Even gaan buurten in een nabijgelegen ger. Voor de keukenploeg de gelegenheid nog een 
voorraadje water in te slaan. 
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Onze lunchplek voor deze middag is veel idyllischer dan de winderige vlakte van de dag 
ervoor. Ook de timing is reeds beter: we klokken de lunchpauze af op 3 uur. 

 

Na de middag wacht ons een spectaculaire rit. Eerst klimmen we via een - naar Mongoolse 
maatstaven - behoorlijke weg naar een hoogvlakte. De afdaling aan de andere zijde is andere 
koek: we volgen gewoon de route die het water volgt op zijn weg naar de vallei... Iedereen is 
onder de indruk: van de schitterende landschappen, van de rijkunst van onze chauffeurs en 
van de robuustheid van de Russian vehicles!  
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Om nachtelijke tent-opbouw-toestanden te vermijden, besluit onze gids om niet meer 
helemaal door te rijden naar onze eindbestemming van vandaag, met name het Buun 
Tsagaan meer. We zoeken en vinden een kampeerplaats nabij een waterput en met de 
instemming van de bewoners van de nabijgelegen ger slaan we hier onze tenten op. Een 
bijkomend voordeel is dat we hier niet opgegeten dreigen te worden van de muggen (wat, 
zoals we de volgende dag zullen ondervinden, aan het meer wel het geval zou geweest 
zijn...) 

Vandaag hebben we een lange tocht voor de boeg. We hebben een stukje in te halen van 
gisteren, en het is belangrijk dat we tot in de stad Altai (hoofdstad van de provincie Gobi-Altai 
en niet te verwarren met ons einddoel, het dorpje Altai, gelegen in de provincie Khovd...) 
geraken want, aldus onze gids, daar zullen we een groep Fransen ontmoeten waarmee we 
samen de oversteek van het Altai gebergte zullen ondernemen. Zij schijnen een gids te 
hebben die de streek beter kent, vandaar... 

 

De eerste halte die dag is het dorpje Baatsagaan waar we tanken en waar onze crew 
tevergeefs op zoek gaat naar materiaal om de tenten te verstevigen. Geen piketten te vinden 
in Baatsagaan, daarentegen vinden we wel een karaoke-bar en een snooker-hall. Tevens 
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plunderen we het dorpje van hun ganse voorraad coca-cola en hebben we de gelegenheid 
om airag (gefermenteerde paardemelk) te proeven. 

 

We houden een korte stop aan het Buun Tsagaan meer, waar het krioelt van de muggen en 
we prijzen ons gelukkig dat we gisteren ons einddoel gemist hebben. 

Het is een heel eind rijden naar Altai, gelukkig heeft de keukenploeg voor het middagmaal 
lunchboxes voorzien, zodat onze middagstop deze keer niet al te lang uitloopt. 

 

Omdat er regen in de lucht hangt (letterlijk...) en onze tenten niet waterbestendig zijn, stelt 
onze gids voor om in Altai ergens onderdak te zoeken in plaats van die avond te kamperen. 
Het hotel zit uiteraard vol, wat te verwachten was in deze eclipsperiode. Dan op zoek naar 
een alternatieve overnachtingsplaats. Niet zo evident natuurlijk, voor een groep van 34 
personen... Uiteindelijk vinden we een onderkomen in de school dormatory van de lokale 
verpleegsterschool. Het aanvankelijke enthousiasme over een nachtje "hotel" slaat al gauw 
om in verbijstering, als we geconfronteerd worden met de binnenkant van dit gebouw. 
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Dat hier leerling-verpleegsters 9 maanden per jaar moeten doorbrengen, in de winter bij 
temperaturen van -40°C, is voor ons zeer moeilijk te vatten. Er is 1 toilet (of iets dat daarvoor 
moet doorgaan) voor een ganse gang. Lavabo's zijn er niet, enkel kraantjes met koud water. 
Voor een douche moet je in het publieke badhuis zijn, een eindje verderop. 

De volgende ochtend staan we tevergeefs aan te schuiven aan het publieke badhuis. Door 
een panne ergens aan het waterleidingssysteem zit gans Altai zonder leidingwater... 

 

We moeten die ochtend vroeg vertrekken, willen we de volgende locatie tijdig bereiken. Maar 
er moeten ook nog een aantal aankopen gedaan worden,en eens te meer leren we dat tijd 
een relatief begrip is in Mongolië. Nadat de nodige inkopen gedaan zijn in de stad zakken we 
af naar de markt. Ook daar moeten blijkbaar nog aantal zaken aangeschaft worden. Voor ons 
een leuke, maar helaas te korte kennismaking met de lokale markt. Ondertussen is het 
middag geworden als we eindelijk vertrekken. Althans, we denken dat we vertrekken. Maar 
eerst moet er nog getankt worden... en gezien de exceptionele drukte die hier nu heerst, is 
het zoeken naar een benzinestation dat nog benzine in voorraad heeft. 

Eindelijk vertrekkensklaar. Denken we. Maar nu moeten de banden van enkele busjes nog 
nagezien worden. We moeten nl. een heel zanderig gebied doorkruisen en dus moet er wat 
lucht afgelaten worden. 
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Net wanneer we beginnen vrezen dat we die dag niet meer uit Altai zullen weggeraken, zijn 
we uiteindelijk, meer dan 3 uur later dan gepland, toch terug op weg. De Franse groep 
waarmee we zogezegd samen verder zouden reizen, is nergens te bespeuren... Waren ze al 
uit Altai vertrokken? Waren ze nog niet in Altai toegekomen? Zijn de plannen gewijzigd? We 
zullen het nooit te weten komen... maar we maken ons geen zorgen want Eddy verzekert ons 
dat everything under control is. 

 

We geraken zonder kleerscheuren door een brandend hete zoutvlakte, doorkruisen een 
alpenweide zo groot als België en geraken zowaar tijdig op onze bestemming voor die dag: 
aan een kabbelend beekje in een wijdse vallei, met zicht op de besneeuwde toppen van het 
Altaï-gebergte, slaan we onze tenten op. 

Iedereen is de volgende ochtend vroeg uit de veren, want ontbijt is voorzien om half 6 en 
vertrek om half 7. Vandaag moeten we immers de eclipslocatie bereiken en daarvoor moeten 
we een hoge bergpas over! Nu ja, iedereen.... rond kwart na 6 strompelt Eddy uit zijn tent... 
kijkt verbaasd naar de bedrijvigheid die er reeds heerst en haast zich naar de tenten van de 
keukenploeg... en komt ons rond half 7 zeggen dat er een probleempje was met hun 
wekkers... Maar everything is snel weer under control, want rond 9 uur, amper 2,5 uur later 
dan gepland (en dus ruim beter dan de dag ervoor!) zijn we weer "on the road". 
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De bergrit vandaag is er één buiten categorie... Eens te meer staan we versteld van de 
capaciteiten van zowel onze chauffeurs als van de Russian vehicles. Daar waar een Japanse 
landcruiser zich hopeloos vastrijdt tussen de rotsen, banen onze busjes zich rustig een weg 
langs, over en door alle mogelijke hindernissen. 
Bekijk een Russian vehicle in actie. 

 

Wat we de afgelopen dagen niet voor mogelijk hadden gehouden, geschiedt: we arriveren 
tijdig in het eclips-kamp. En wat meer is: het eclips-kamp overtreft onze stoutste 
verwachtingen... 
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We logeren hier in comfortabele gers, er zijn lavabo's die permanent van water uit de 
nabijgelegen rivier worden voorzien, er zijn echte toiletten en .... er is bier!! 
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Zelfs aan de brandveiligheid is er gedacht! 

Vrijdag 1 augustus 2008 : ECLIPSDAG 

Ter gelegenheid van de eclips wordt er een heus mini-Nadaam festival georganiseerd. 
Nadaam is dé gebeurtenis van het jaar in Mongolië en vindt normaal plaats rond 11 juli in de 
hoofdstad Ulaanbator. Het is een wedstrijd bestaande uit 3 disciplines: paardrijden, worstelen 
en boogschieten (ook wel eens "schieten met pijlen" genoemd...). 

 

De paardenrace wordt gereden door kinderen. De deelnemers komen zich voorstellen en we 
moeten wedden op de winnaar. Daarna worden we met de busjes een heel eind de woestijn 
ingereden, naar de plek van de aankomst.  
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Daar hebben we ruim de tijd voor een groepsfoto van gans het gezelschap dat in ons 
eclipskamp verblijft. Naast de 34-koppige Urania delegatie (ruim de grootste groep...) zijn er 
Fransen, Japanners, Engelsen, Zwitsers en Amerikanen. 
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De race gaat over een afstand van maar liefst 12 km! Na een hele tijd verschijnen er enkele 
stipjes aan de zinderende horizon: de eerste ruiters zijn in aantocht.  

 

Na de paardenrace is het de beurt aan de worstelaars.  
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Twee aan twee wordt er gestreden, en de overwinnaars komen tegen elkaar uit, tot er 
uiteindelijk één winnaar overblijft. 

 

Als laatste onderdeel volgt het boogschieten. 

Na het Nadaam-spectakel is het tijd voor het volgende spectakel: de zonsverduistering! 
Voor het waarnemen van de eclips splitsen we ons op in 2 groepen: de ene groep zal in het 
eclipskamp de verduistering waarnemen, terwijl de tweede groep nog een 20-tal km. verder 
zal rijden, pal tot op de centrale lijn.  

de eclips - groep 1 
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Groep 1 installeert zich comfortabel op de heuvel aan de rand van het eclipskamp. 

 

 

Naar goede gewoonte nodigen we de lokale bevolking uit om mee te komen kijken. 
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Kort voor de totaliteit neemt de lichtintensiteit behoorlijk af. 

 

TOTALITEIT! 
(Her)beleef een stukje van dit unieke schouwspel... 
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Toasten op een geslaagde eclips. Helaas geen champagne deze keer. Maar we zijn creatief 
met de lokale drankjes... (neen, het is geen airag...) 

de eclips van groep 2 

 

Na een korte maar spannende rit - zelfs voor dit korte traject slagen de chauffeurs er niet in 
samen te blijven...- arriveert gans groep 2 op de door onze Mongoolse organisator voorziene 
eclipslocatie. En een betere plek hadden we echt niet kunnen dromen: een plateau met een 
uitzicht van kilometers ver in alle richtingen... welgeteld 600 meter van de centrale lijn 
verwijderd. 
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De weinige wolken lossen één voor één op, en we maken ons klaar voor een niet meer te 
missen verduistering. 
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We genieten van een prachtige eclips! 
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Na de eclips wacht ons nog een verrassing: de gouverneur van de provincie Khovd, die hier 
samen met ons de zonsverduistering heeft waargenomen, onthult een gedenksteen ter 
herinnering aan deze speciale gebeurtenis.  

En zo staat er nu, in de middle of nowhere van de Gobi-woestijn, een aandenken aan de 
zonsverduistering van 1 augustus 2008. 

The day after... 
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De volgende ochtend spelen zich in downtown Altai Soum nooit geziene taferelen af: zo'n 30 
busjes staan aan te schuiven aan het lokale benzinestation... 

 

Dat lokale benzinestation bestaat uit welgeteld één met de hand aangezwengelde pomp 
(eigenlijk twee, maar de tweede pomp is defect...). Gelukkig zijn onze chauffeurs echte 
Mongolen: zij wachten niet netjes hun beurt af, maar dringen gewoon voor om hun jerrycans 
te laten vullen, waarmee dan vervolgens de busjes bevoorraad worden. En zo zijn we na een 
half uurtje aanschuiven van voldoende benzine voorzien voor onze excursie van vandaag. 

De uitstap gaat richting Bodonch canyon, een spectaculaire bergkloof die tevens een 
belangrijke verbindingsweg vormt naar het noorden, richting Khovd. 
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We passeren dan ook veel zwaarbeladen vrachtwagens, die het niet altijd makkelijk hebben 
de steile hellingen op te geraken. Het praktische van het rijden over Mongoolse wegen is, dat 
je hier weldegelijk over de pechstrook mag rijden. Wat je er wel bij moet nemen is dat die 
pechstrook meestal recht door de rivier gaat. Maar geen enkele Mongoolse chauffeur die 
daar een probleem van maakt. 

 

's Avonds wacht ons in het eclipskamp nog een verrassing: een optreden van Mongoolse 
muzikanten. We worden getrakteerd op een schitterend concert van Mongoolse muziek en de 
typische keelzang. Geniet even mee met deze twee beeldfragmenten:  
filmpje 1 - keelzang 
filmpje 2 - keelzang 
Vervolgens schuiven we de benen onder tafel voor een echte Mongoolse barbeque: grote 
stukken schapenvlees gegaard met behulp van hete stenen. 

Flying Aero Mongolia... 
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Vandaag gaat het terug richting Ulaanbator. We rijden naar de luchthaven van Bulgan, om 
vandaaruit met een speciaal voor ons gecharterd vliegtuig terug te vliegen naar de hoofdstad. 

 

Met een dik uur vertraging vertrekt onze vlucht met bestemming Ulaanbator. Vluchttijd: 2 uur 
20 minuten.... 

Na een uurtje vliegen zwenkt het vliegtuig met een grote boog naar het westen. Bizar, want 
Ulaanbator ligt toch oostwaarts... 

Een half uurtje later meldt de piloot dat we op weg zijn naar Khovd, "because we have to 
change airplane". Na ruim 2 uur vliegen landen we in Khovd, in vogelvlucht een goeie 200 km 
van waar we opgestegen zijn.... 

 

Verbazing alom bij de 50 passagiers. Wat is er aan de hand? Een ander vliegtuig is nergens 
te bekennen... Wanneer dat ander vliegtuig ons dan zal oppikken? De antwoorden van het 
kabinepersoneel variëren van "maybe" over "binnen een half uur" tot "om 1 uur vannacht". 
Stilaan wordt het ons duidelijk wat de bedoeling is: ons vliegtuig moet sito presto terug naar 
Bulgan, om een volgende groep op te halen. Want Bulgan heeft geen verharde landingsbaan, 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1060495.jpg
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1060545.jpg


en na zonsondergang mag daar niet meer gevlogen worden. En dus is "iemand" op het 
lumineuze idee gekomen om ons op de luchthaven van Khovd te droppen, waar we (hopelijk) 
ooit nog wel eens zullen opgehaald worden. Maar dat is buiten de vastberadenheid van de 
Uranianen gerekend. Terwijl er zich in de Franse groep Louis de Funès-achtige taferelen 
afspelen en er overleg tot op het hoogst mogelijke diplomatiek niveau gevoerd wordt, 
bezetten wij simpelweg het vliegtuig. Zolang er geen ander vliegtuig is om ons naar 
Ulaanbator te brengen, zal ook dit vliegtuig niet terug naar Bulgan vliegen. Voilà, de eerste 
vliegtuigkaping in de geschiedenis van Urania's astroreizen is hierbij een feit. 

Onze aanpak heeft succes. Na anderhalf uur bezetting komt er schot in de zaak. De bagage 
wordt terug ingeladen en we krijgen de boodschap dat de piloot beslist heeft om door te 
vliegen naar Ulaanbator. We moeten nog een uurtje wachten eer het nieuwe vluchtplan 
goedgekeurd geraakt, maar dan stijgen we op "to continue our flight to Ulaanbator". Vluchttijd: 
2 uur 40 minuten... 

En zo komen we iets na middernacht alsnog terug aan in de Mongoolse hoofdstad. 
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De volgende ochtend trekken we noordwaarts, richting Terelj National Park. Op weg 
daarnaartoe houden we halt bij het belangrijkste boeddhistische centrum van Mongolië: het 
Gandan Monastery. We bezoeken de verschillende tempels van dit uitgebreide 
kloostercomplex. In de Avalokiteshvara tempel staat één van de grootste boeddha-beelden 
ter wereld: de Boddhisattva Avalokiteshvara heeft een hoogte van maar liefst 26,5 meter. 

Het nationale park Terelj 

 

Gedurende het laatste gedeelte van onze reis verkennen we een heel ander stukje Mongolië: 
geen woestijn hier, maar een alpien landschap, inclusief edelweiss en gentiaan!  
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We verblijven in een comfortabel ger-kamp, vanwaaruit we een aantal uitstapjes maken, te 
voet, met de bus of te paard! 

 

De Turtle Rock is zowat de beroemdste rotsformatie in het hele park. 

 

In het park ligt een Boeddhistische tempel die druk bezocht wordt door de lokale bevolking. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1060776.jpg
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1060943.jpg


 

Er is er één jarig... en dat wordt op passende wijze gevierd: met een kampvuur en een 
optreden van een Mongoolse muzikant. 
Geniet even mee van het kampvuur. 

 

Rara, wie is de jarige en wie is de muzikant? 
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Terug in de hoofdstad is het wennen aan de verkeersdrukte. 

 

Als afsluiter van onze reis brengen we nog een bezoek aan het Museum of National History 
en het natuurhistorisch museum, befaamd omwille van de dinosaurus-skeletten, waaronder 
de wereldberoemde "Fighting dinosaurs". 
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Het laatste avondmaal: een Mongoolse barbeque. 

 

Deze 34 Gobitrekkers mogen een geslaagde eclips en een pittige reis aan hun palmares 
toevoegen: Annie, Bart, Benny, Birgit, Chantal, Christine, Daniël, Denise, Edith, Eliane, 
Freddy, Frits, Gitte, Griet, Griet, Hilde, Henriëtte, Jacques, Julien, Karel, Koen, Lucas, 
Maarten, Mariëlle, Marc, Marc, Marc, Martine, Patrick, Patrick, Peter, Ronald, Werner, Wim. 

De foto's in dit verslag zijn van Benny Audenaert, Marc Hens, Werner Hamelinck en Hilde 
Willemsen. 
De filmfragmenten zijn van Wim Vinken en Freddy Hordies. 
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