
ХҮННҮ ТУР 

“Хүннү тур” аялал жуулчлал, амралтын цогцолбор 

жуулчны бааз Улаанбаатар хотоос 60 км-т Төв 

аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт  Цонжинболдогт 

Чингисийн хөшөөнөөс 5 км зайд байрладаг бөгөөд 

жилийн ДӨРВӨН УЛИРАЛД үйл ажиллагаагаа 

ТАСРАЛТГҮЙ явуулж байна. 

 

ХОЛБОО БАРИХ 

Төв оффис: (976) 70006989  

Бааз: (976) 97056989  

Э-шуудан: info@hunnutour.com 

Вэб: www.hunnutour.com 

https://www.facebook.com/HunnuTravel/ 
 

 

Амралт, Аялал Жуулчлал 

Төв оффисын хаяг: 
Таванбогд плаза, Ерөнхий сайд Амарын 
гудамж, СБД, 8-р хороо, УБ 14200 

  

  

ХҮННҮ ТУР 
жуулчны бааз 

 
 

АМРАЛТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ 
 

 

 

http://www.hunnutour.com/
https://www.facebook.com/HunnuTravel/


 Амралт, чөлөөт цаг  

 
 

 

ХҮННҮ ТУР РЕСТОРАН 

Хүннү тур жуулчны бааз гадаадын жуулчдад үйлчилгээ 

үзүүлэхийн зэрэгцээ дотоодын амрагч, аялагчид, байгууллага, 

хамт олон, найз нөхөд, хувь хүмүүсийн амралт, чөлөөт цагийг 

тав тухтай өнгөрүүлэх,  уулзалт үдэшлэг, хурим, төгсөлтийн 

баяр, цасны баяр, ургийн уулзалт зэрэг баяр, ёслолын үйл 

ажиллагаа, хүлээн авалтыг хамтран зохион байгуулна.   

Проектор, дэлгэц, суурин компьютер, төрөл бүхийн дууны сан, 

микрофон, хүчин чадал сайтай хөгжмийн аппаратураар 

хангана.  

 

 

 

Тохилог ресторан, амттай хоол, чанартай 

үйлчилгээ 

Манай ресторан 100-120 хүнд үйлчлэх хүчин чадал бүхий 

орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй, тохижилт, үйлчилгээ 

чанарын шаардлага бүрэн хангасан. Мөн 20-30 хүнд сургалт 

явуулах боломжтой, тусгай ВИП танхим, өрөөнүүдтэй. 



Тохилог ресторан, чанартай үйлчилгээ 

 
 
 

  

 

Амьдралд амралт хэрэгтэй.  

Амралтанд аялал хэрэгтэй.  

Бид ХҮННҮ ТУР 

 Бид ойрхон. Улаанбаатар хотоос 60-хан км-т 

Цонжинболдогт засмалаар сүнгэнээд л хүрнэ.  

 Бид үргэлж шинэлэг. Тогтмол үйл ажиллагааг 

явуулдаг.  

 Бид туршлагатай. Стандартын дагуу чанартай, 

найдвартай үйлчилгээг үзүүлнэ.  

 Монгол уламжлал, орчин үеийн зохицол.  

 Эрүүл хүнс, тав тухтай амралт бидний баталгаа.  

 Бид хүүхдэд ээлтэй.  

 

 Хамтран ажиллана. 

Гадаадын зочид, жуулчдад АЯЛАЛЫН ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЧ, ЖОЛООЧ 

хэрэгтэй бол ХҮННҮ ТУР-т хандаарай. 

  

Энгийн бөгөөд зориулалтын спорт талбай 

 

 

Хүүхдэд ээлтэй тоглоомын талбай 
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Цэвэр агаар, тохилог, аюулгүй орчинд 
тав тухтай амралт 

Тав тухыг хангах тохилог орчин 

Тохилог тоонот гэртээ тухлан амарч, тохилог ресторанд 

хооллож ундлан, зориулалтын талбайд тоглож наадаарай. 

Боловсон ариун цэврийн өрөөнүүд, шүршүүр, байнгын 

халуун, хүйтэн ус бидний давуу тал.   

Аюулгүй байдлыг хангах цэмцгэр орчин 

Гэр, ресторан болон орчин тойрны цэвэрлэгээ, цэмцгэр 

байдалд бид бүхэн онцгой анхаарал тавьж ажилладаг. 

Зориулалтын спортын болон хүүхдийн тоглоомын 

талбайнуудад тоглож наадаарай.  

Цэвэр агаараар хангах хөдөө нутаг нутаг 

Цэвэр агаарт, Туулын хөндийн сэвэлзсэн салхинд 

байгалийн сайхныг ширтэж хөдөө нутгаар бүрэн 

амьсгалаарай. Наран мандах цагаар Монгол гэрийнхээ 

үүдэнд суугаад Чингис хааныхаа морьт хөшөөг мөнгөлөг 

өнгөөр гялалзахыг манайд зочилж хараарай.  

 
Аялал жуулчлал  

МОРИН АЯЛАЛ 

 
 

Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор 

газар, хатан Туулын хөндий,  Хан 

Хэнтийн дархан цаазат газар, Хагийн 

Хар нуур, түүхт Гүнжийн сүм болон 

онгон байгальд морин аялал хийх бол 

манайд хандаарай. Мөн цагаар морь 

унах боломжтой.  

ЯВГАН АЯЛАЛ 

 
 

Цонжинболдог, Тэрэлж, Туулын 

хөндий, Хан Хэнтийн нурууны дархан 

цаазат газар, Хагийн хар нуур, Богд 

Хан дархан цаазат газрын чиглэлд 

явган аялалуудыг зохион байгуулна.  

ЗАВИН АЯЛАЛ 

 
 

Хатан Туулынхаа голоор завиар 

аялалыг хүсвэл тус бүр 6 хүний 

багтаамжтай 2 хийлдэг завь, 

хамгаалалтын хантааз, малгай, сэлүүр 

таны аялалд бэлэн хүлээж байна.   

 

 

4  1 
 
 
 



 

Hunnu tour camp GPS  47°49'59.97"N 107°33'6.08"E 

 


