The second trip between Ulaanbaatar and Manzhouli,
aimed to familiarize with similar Mining companies in china, was successfully held
成功举办乌兰巴托 — 满洲里的矿业公司考察之旅
БНХАУ д ижил төстэй уурхайтай танилцах хоёр дахь аялал
УБ Манжуур чиглэлд амжилттай болов.

SouthGobi invited total of 49 employees travelled to Manzhouli city, China. The purpose of this trip was to
familiarize with open pit and underground mine in Zhalai Nuoer, Manchuria, and to visit the Mammoth Museum, and
Mammoth National Park. Khulunbuir plateau in Manchuria is bordered with Hinggan Davaa pass to the east, and
Mongolia to the west and Russia to the north. It covers 730 square kilometers, has a population of 300,000 including
20 ethnic groups including Mongolians, Chinese, Khoton, Korean, Evenk, Ortson, Russian, etc.
Manzhouli is the port city which has a long history for nearly a hundred years. In 1901 after launching the
Qing dynasty eastern railway, Manzhouli the city became well known. Its railway has played a significant role in trade
between Asia and Europe through Russia. It is the largest railway serving the port city for commercial relationships
between China and Russia, and it transports 60 percent of the total trade between them. Manzhouli is the steppe city
which combines the cultures of China, Mongolia and Russia. Zhalai Nuoer in Manchuria has inherited an ancient
culture. The city has peculiar images of both China and Russia.

南戈壁的 49 名多年稳定工作的老员工参加了本次五日之游，旅游路程包括满洲里市观光游、对该
市扎赉诺尔矿的考察，期间参观了地下矿实体仿真模型及博物馆和猛犸象博物馆及景色华丽的猛犸象公园。
满洲里市位于美景华丽的呼伦贝尔大草原，东依大兴安山脉、西与蒙古国相邻、北与 俄罗斯交界、南与呼
伦诺尔湖接壤。领土面积 730 平方公里，人口 30 万人，全市有 20 多个少数民族包括蒙、汉、回、鄂温克、
鄂伦春、俄罗斯。
市区有国家级中俄商贸区、港口经济贸易合作开发区。满洲里是一个拥有百余年历史的口岸城市。
1901 年，在建设清朝铁路之后，得此“满洲里”之名。它是亚洲和欧洲互通的重点港口，亦被称之为“东
亚之窗”。满洲里是亚欧大陆大桥，国际商贸必经之路，也是承载中俄两国贸易陆运的 60%的中国第一大
大陆口岸城市。满洲里也是融合中蒙俄三国风情，结合中国和欧洲文化特征的唯一草原城市。至如今继承
古老文明的扎赉诺尔文化历史渊源悠久。满洲里的城市风貌融合亚欧，独特不凡。本次旅行时间宽泛，景
点繁多，人人开心，真是一个神奇之旅。

Энэ удаагийн таван өдрийн аялалд олон жил тогтвор сууршилтай ажиллаж буй 49 ажилтан албан хаагч
хамрагдсан бөгөөд БНХАУ-ын Манжуур хотоор аялан, тус хот дахь Жалайнуурын ил уурхайтай танилцаж,
нүүрсний гүний уурхайн макет, музей, Арслан зааны музей, арслан зааны үзэсгэлэнт цэцэрлэгт хүрээлэнг үзэж
сонирхов. Манжуур хот нь үзэсгэлэнт сайхан Хөлөнбуйрын тал нутагт зүүн талаараа Хянган даваа , урд
талаараа Хөлөннуур, баруун талаараа Монгол улс, хойд талаараа ОХУ- тай хиллэдэг. Нийт нутаг дэвсэгэр нь
730 хавтгай дөрвөлжин км, хүн ам нь 300 мянга, Монгол, Хятад, Хотон, Солонгос, Эвэнк, Орцон, Орос зэрэг 20
гаруй үндэстэнтэй.
Хотын дэргэд үндэсний зэрэглэлийн Хятад ОХУ-ын харилцан худалдааны бүс, Хилийн эдийн засгийн
хамтын ажиллагааны бүс, үндэсний томоохон нүүрсний эрчим хүчний бааз, Жалайнуурын ордын бүс болон
Дүнхүгийн гадаад валют хуримтлуулах газар тариалангийн бүстэй. Манжуур хот нь зуун жилийн түүхтэй
боомтын хот. 1901 онд Зүүн Чин улсын төмөр зам тавигдсаны дараа Манжуур гэж нэрлэгдсэн бөгөөд түүхэнд
Ази, Европын харилцааны чухал боомт,” Зүүн Азийн гэгээвч ” хэмээн нэрлэгддэг, Ази, Европын эх газрын том
гүүр, олон улсын худалдааны чухал дөт зам, Хятад ОХУ хоорондын хүдалдааны 60- аас дээш хувийн эх газрын
замын тээврийн үүргийг гүйцэтгэдэг Хятадын хамгийн том эх газрын боомт юм. Манжуур бол Хятад, Монгол,
ОХУ гэсэн гурван улсын зан үйл, Хятад болон Европын соёлыг уялдуулсан цорын ганц тал нутгийн хот юм.
Эртний соёл иргэншлийг өвлөсөн Жалайнуурын соёл дээр үеэс улбатай. Хятад болон Европын дүр төрхийг
уялдуулсан хотын хэв намба нь өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлогтой. Энэ удаагийн аялал аажуу тайван, үзэх харах,
сонирхох зүйл ихтэй аялагчдын сэтгэгдэл өндөр, сайхан аялал боллоо.

