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Korea Południowa 11 dni
Seul, DMZ, wyspa Jeju, Gyeongju, Haeinsa, Andong, Wonju, Park Narodowy Seoraksan, Seul
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Seulu z możliwą przesiadką.
2 dzień Seul
Przylot do Seulu – jednego z najbardziej kosmopolitycznego miasta Azji. Zwiedzanie Pałacu Gyeongbok – 600-letniej rezydencji
władców Korei. Wizyta w Muzeum Ludowym, w którym będzie można zapoznać się z historią i kulturą Korei. Postój przy Pałacu
Prezydenckim (Cheongwadae). Spacer przez świątynię Jogyesa – najsłynniejsza buddyjska świątynia w Seulu. Czas wolny na
uliczce Insadong, gdzie znajdują się sklepy z antykami. Nocleg w Seulu.
3 dzień Seul / DMZ
Wycieczka do strefy demarkacyjnej (DMZ) na granicy między Koreą Północną i Południową, gdzie znajduje się najlepiej
strzeżone przejście graniczne na świecie. Wizyta w tunelu nr 3 wykopanym przez Koreę Północną, którym w ciągu godziny
mogło przemieścić się do 10 tys. w pełni uzbrojonych żołnierzy. Wizyta w punkcie obserwacyjnym na wzgórzu Dorasan, skąd
rozpościera się widok na Koreę Północną. Rejs po rzece Han. Nocleg w Seulu.
4 dzień Seul / wyspa Jeju
Przejazd na lotnisko i przelot na wyspę Jeju , na której centralny wulkan, góra Halla ma wysokość 1950 m n.p.m. i jest
najwyższym szczytem w Korei Południowej. Klimat wyspy ma charakter subtropikalny, cieplejszy od pozostałej części Korei. Ze
względu na wielowiekową izolację wyspy ludność Jeju rozwinęła swoją własną, odrębną od koreańskiej, kulturę. Nocleg na
wyspie.
5 dzień wyspa Jeju
Zwiedzanie wyspy: wybrzeże Daepo, gdzie znajduje się wiele pięknych formacji skalnych powstałych z lawy, m.in. skała
Jusangjeolli o kształcie sześciokątnych kolumn. Zwiedzanie Bonjae Artpia – ogrodu botanicznego, gdzie rośnie około 2 tys.
drzew bonsai, reprezentujących 100 różnych gatunków tych roślin. Ogród znany jest również z około 10 tys. gatunków kwiatów,
w tym orchidei oraz innych roślin tworzących unikatową scenerię. Wizyta przy Wodospadach Cheonjiyeon, nazywanych
„basenem Boga”. Zwiedzanie świątyni Yakchunsa – jednej z największych świątyń buddyjskich w Azji. Spacer po plantacji
herbaty, w czasie którego będzie można zapoznać się z historią uprawy zielonej herby w Korei. Nocleg na wyspie.
6 dzień wyspa Jeju / Gyeongju
Przejazd tzw. „tajemniczą drogą”. Spacer w powulkanicznej jaskini Manjanggul, w której znajdują się unikalne formacje
skalne. Przejazd na wschodnie wybrzeże Seobjikoji, znane z widoków zielonych pól rozpościerających się pośród klifów i skał.
Przelot do Busan lub Daegu. Przejazd do starożytnej stolicy okresu Silla (I w. p.n.e.), Gyeongju, które z powodu dużej ilości
starożytnych zabytków nazywane jest muzeum bez ścian. Nocleg w Gyeongju.
7 dzień Gyeongju
Zwiedzanie głównych atrakcji miasta: pochodzącej z VI w. świątyni Bulguksa
oraz granitowych grot Seokguram
,
znajdujących się na zboczu góry Toham. Wizyta przy starożytnym obserwatorium astronomicznym Cheomsungdae. Oglądanie
pałacu na wodzie – Anabji. Wizyta w muzeum historycznym miasta Gyeongju, gdzie można zapoznać się z bogatą historią
okresu Silla. Nocleg w Gyeongju.
8 dzień Gyeongju / Haeinsa / Andong / Wonju
Przejazd do położonej na obszarze Parku Narodowego Gayasan świątyni Haeinsa . Świątynia ta została wybudowana w IX w.
z rozkazu króla Ae-Jang z dynastii Silla i znana jest z przechowywanego tam skarbu – „Tripitaka Koreana”, unikalnego zbioru
pism buddyjskich zapisanych na 81 341 drewnianych tabliczkach. Przejazd do wioski Andong Hahoe, gdzie zachowała się
architektura z czasów dynastii Joseon. Przejazd do Wonju. Nocleg w Wonju.
9 dzień Wonju / Park Narodowy Seoraksan
Zwiedzanie XVI-wiecznej rezydencji Ojukheon w Gangnoung. Przejazd do Parku Narodowego Seoraksan
słynącego
z unikatowej flory i fauny. Wjazd kolejką na wysokość 800 m n.p.m. skąd rozpościera się przepiękny widok na otaczające góry.
Zwiedzanie Świątyni Sinheungsa – jednej z najstarszych i najważniejszych świątyń w Korei. Nocleg w Sokcho.
10 dzień PN Seoraksan / Seul
Przejazd do Fortu Hwaseong , położonego w Suwon na południe od Seulu. Fort został wybudowany w 1796 r. przez króla
Jeongjo z dynastii Joseon (1392-1910) i był dużym osiągnięciem ówczesnej inżynierii. Przyjazd do Seulu. Zwiedzanie
konfucjańskiej świątyni Jongmyo , poświęconej duchom przodków rodziny królewskiej dynastii Joseon. Wizyta na bazarze
Gwangjang, na którym można kupić specjały kuchni koreańskiej jak kimchi czy owoce morza. Nocleg w Seulu.

11 dzień Wylot z Korei
Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z możliwą przesiadką.

- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego

Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

26.04 - 06.05.2018

KOR-4/18

5550 PLN + 1530 USD*

490 USD*

12.07 - 22.07.2018

KOR -7/18

5550 PLN + 1530 USD*

490 USD*

13.09 - 23.09.2018

KOR-9/18

5550 PLN + 1530 USD*

490 USD*

18.10 - 28.10.2018

KOR-10/18

5550 PLN + 1595 USD*

550 USD*

07.03 - 17.03.2019

KOR-3/19

5690 PLN + 1595 USD*

550 USD*

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Minimalna liczba uczestników 14 osób.
Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Seul - Warszawa PLL LOT lub innymi liniami
z przesiadką oraz przeloty na trasach Seul - wyspa Jeju - Busan lub
Dageu.
2. Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym autokarem lub
mikrobusem.
3. Zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką
i klimatyzacją.
4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
8. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
9. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
10. Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:
1. Napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (60 USD
płatne w Korei).
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie
objętych programem zwiedzania.
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
5. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, lotniskach
i w hotelach.
Wymagania dot. paszportu RP:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu
oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę.
Osoby podróżujące z paszportem RP do Korei w celach
turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku
wizowego.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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