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Аяллын дугаар 432 
„Бүргэдийн баяр“ богино аялал 
 
Бүргэдийн баяр хоёр жил завсарласны эцэст  уламжлал ёсоороо 
энэ оны 10-н сарын эхний долоо хоногт болох нь „Талын үнэг“-
ийн аяллын баг ч уг баярт явахаар зэхэж байна. 
 
Казах түмэн бүргэдийг гаршуулах, ан хийх  үе уламжлан ирсэн 
арга барилыг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, үндэсний хувцас 
хэрэгсэл, ёс заншлаа сурталчлан таниулах үүднээс  
2000 оноос хойш жил болгоны 10-р сарын эхний 7 хоногт Баян-
Өлгий аймагт 2005 оноос хойш хавар болгон “Нүүдэлчдийн баяр” 
нэртэйгээр Улаанбаатар орчимд болдог уламжлалтай билээ.  
Монголын алс баруун хязгаарт болдог “Бүргэдийн баяр“д  
үндэсний хувцсаараа гоёж морио унаж бүргэдээ гарын шуун 
дээрээ суулгасан иргэд хүрэлцэн ирж бүргэдээ хэрхэн дасган 
гаршуулсан, ан агнахад сургасан байдал зэргээр өрсөлдөж 
тэмцээнийг сонирхууштай сайхан болгодог. 
Үндэсний тоглоом болох мөнгө шүүрэх/тенге илу/, тулам 
булаалдах/көкпар/, хүүхэн хөө/кыз хуар/ тэмцээн болон урианхай 
сурын харваа болдог.  
 

Аяллын хөтөлбөр 2021: 
10 сарын 6   Өглөө эрт Улаанбаатараас хөдөлнө. 
                     Говь-алтай аймгийн  „Entum“ зочид буудал хонох 
 
10 сарын 7   Орой Баян-Өлгийд очно. 
 
10 сарын 8   Бүргэдийн баяр 
 
10 сарын 9  Бүргэдийн баяр 
                    Үдээс хойш Өлгий орчмын газрыг үзэх,  
                    казах айлд зочлох, оройн хоол идэх                                  
 
10 сарын 10  Улаанбаатар луу буцах- Баянхонгор аймагт                                
                    „Ulziit inn“ зочид буудалд хонох 
 
Аяллын үнэ:  
 
1.200.000 MNT  Энгийн аяллын үнэ 
 
1.600.000 MNT  Люкс аяллын үнэ 
 
2.200.000 MNT  VIP аяллын үнэ 
 
 
Тусгай: 
Нэг өрөөнд ганцаар байрлах 
1,200,000 төгрөг(5 удаагийн ор хоног нь) 
Ирж очих нислэгтэй аялал 
2.500.000 төгрөг (тусгай нислэгийн суудлын үнэ) 
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Аяллын ангилал болон зэрэглэл 
 

Энгийн  Люкс  VIP 
Замын 2 удаагийн ор хоног 
4-5 ортой өрөө 
(нийтийн 00) 

Замын 2 удаагийн ор хоног- 
энгийн 2 ортой өрөө  
(нийтийн 00)

Замын 2 удаагийн ор хоног- 
2 ортой өрөө  
(дотроо 00) 

Баян-Өлгийд энгийн гэр 
буудалд байрлах ор хоног 

Баян-Өлгийд энгийн зочид 
буудалд байрлах ор хоног

Баян-Өлгийд ”Medine“зочид 
буудалд байрлах ор хоног

Замын өглөөний цай  Замын өглөөний цай Замын өглөөний цай 
Замын өдрийн хоол-Энгийн 
монгол хоол, цай  

Замын өдрийн хоол- 
Энгийн монгол хоол цай+ 
ундаа

Замын өдрийн хоол- 
Энгийн монгол хоол цай+ 
ундаа жүүс 

Оройн хоол- Энгийн монгол 
хоол цай(Замын оройн 
хоолыг өрөө) 

Оройн хоол- Энгийн монгол 
хоол цай+ундаа жүүс 
(Замын оройн хоолыг өрөө)

Оройн хоол- Энгийн монгол 
хоол цай+ундаа жүүс 

Хөтөч Хөтөч V.I.P. Тусгай хөтөч 
Бүргэдийн баярын турш 
дагалдана 

  Замын хүнсний амттангууд
  Улаанбаатарт гэрээс нь авч 

хүргэж өгнө  
 
Аяллын үнэд багтаагүй зүйлс: 
 
Хөтөлбөрт багтаагүй зүйлс 
Хувийн хэрэглээний зардал 
Архины төрлийн зүйлс  
 
 

 
 
Аяллын хөтөлбөр болон бусад нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл: 
99 26 00 74(Герман/Англи хэлээр) /  99 02 28 43(Монгол/Герман хэлээр) 
 
Аялалд явахыг хүсэгч нь вакцины 2 тун хийлгэсэн бичигтэй байх эсвэл эдгэрсэн 
гэсэн эмчийн бичигтэй байх шаардлагатай 

Замын бүдүүвч зураглал: Бүргэдийн баяр 


