
 سفر از هافسلو، نروژ و انگلیس به اوالنبارتار، مغولستان

۳۱۰۲از ژوئن تا اوت   

ما یک گروه شش نفری هستیم که در سه ماشین از نروژ در اروپا تا مغولستان برای گذراندن تعطیالت در جادٔه ابریشم 

سال پیش در مسافرت از اروپا به  شش خواهیم کرد. چهار نفر از ما از نروژ و دو نفر از انگلیس هستند. ما  رانندگی

 .مراکش با هم آشنا شدیم، و از همان زمان خیال مسافرت در مسیر جادٔه ابریشم را در ذهن پرورانده ایم

خواهیم   ما این مسافرت را در نروژ و انگلیس در اوایل ژوئن آغار خواهیم کرد، و به اوالنباتار در مغولستان رانندگی

 .جوالی به سالمت به مقصد رسیده باشیمکرد. امیدواریم که در 

رویم. از ترکیه تا مغولستان از چندین کشور   خود مسافرت خواهیم کرد، و از اروپا به ترکیه می  های شخصی ما با ماشین

روسیه و مغولستان. برای راه  -قزاقستان -قرقیزستان  -تاجیکستان  -ازبکستان  -ترکمنستان  -خوایم گذشت: ایران

ها را با کشتی به هنگ کنگ بار  یا از مسیر روسیه یا از طریق چین خواهیم رفت که در آن صورت باید ماشینبازگشت 

 .بزنیم

و فروش  مند به بازرگانی و خرید کنیم و عالقه هدف مسافرت ما صرفاً گردش است. ما به عنوان توریست مسافرت می

 .گذاریم نیستیم از کشورهیی که می

 

 

 .را برنامه ریزی کرده ایم را نشان میدهد مغولستانکه ما از ترکیه به اوالنتابار در   سفری نقشه زیر مسیر

 

 

 

 :مسافران

 هیلده و آتِل، آستری و اوالو از نروژ

 ایزابل و تیم از انگلیس



 

 

 سفر برنامه

 از خانه به مرز ترکیه

 

ژوئن ۵-۸  

گذریم از ترکیه می  

 

ژوئن ۹-۰۳  

گذریم از ایران می   

  سیزدهم، خروج از مرز هجدهم ورود

ژوئن ۰۲-۰۱  

 

گذریم  از ترکمنستان می   

  ورود هجدهم، خروج بیستم

ژوئن ۰۸-۰۹  

 ازبکستان

  ورود بیستم، خروج بیست و سوم

ژوئن ۳۱-۳۳  

 تاجیکستان

  ورود بیست و سوم، خروج بیست و ششم

ژوئن ۳۲-۳۵  

 قرقیزستان

ام ورود بیست و پنجم، خروج سی   

ژوئن ۳۲-۳۹  

 قزاقستان 

ام ژوئن، خروج چهارم جوالی ورود سی  

 ژوئن ۲۱

 جوالی ۲

 روسیه

 ورود چهارم، خروج هفتم

جوالی ۴-۲  

 مغولستان

ورود هفتم، خروج بیست و هشتم   

جوالی ۱-۳۱  

 روسیه

ورود بیست و هشت جوالی، خروج نهم اوت   

گزینهٔ دیگر از طریق چین به هنگ کنگ   

۳۸جوالی  

  آگوست ۸

اروپا به خانه از  

 گزینهٔ دیگر پرواز از هنگ کنگ

اوت ۹-۰۳  

  

 


