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, בערבים לאט לאט החום והלחות של הקיץ הארוך מתפוגגים .אנים נושמים לרווחהיחודש ספטמבר הקורב

  מחגיגות ופסטיבלים. תוליהנוזאת התקופה לצאת לטייל  מתחיל להיות קריר ואפשר כבר ללכת לישון ללא מזגן.

חיקוי: מעוני ונחשלות למעצמה כלכלית הערצה ולראוי להבאופן  בעשורים האחרונים צמחהוריאה הדרומית ק
מסענו נחווה משך כל ב .משגשגתמשלטון מלכים ואצילים לדמוקרטיה  ;ה והמסחרהתעשיימובילה בכל תחומי 

מעוצבים ומיוחדים מגדלי עסקים נמצא בה  ,עיר אולטרה מודרנית ,בסיאול סיירנ .דמהילקמסורת  המיזוג ביןאת 
נפגוש  .תרבותו ומנהגיוהחיים של העם הקוריאני,  נתוודע לאורחות .עממייםשווקים ו בצד ארמונות עתיקים

השילוב המיוחד והמרתק של  נתחקה אחרו ,עממיות מגוונותמסורתיות ם המתמחים באומנויות יקוריאני אומנים
ועוצרי  המגוונים נופי הטבעבגם נטייל  .מהמתקדמות בעולם טכנולוגיתצד חדשנות בשימור המסורות העתיקות 

 הנשימה של חצי האי הקוריאני.

כרות מעמיקה עם יהמעוניינים בה, שזוהי פגישתם הראשונה עם קוריאה לאנשים םמתאי הסמינר המטייל
 נטייל .ה המקומיתהאוכלוסייהמוכרים בעיקר בקרב  ,קלאסיים ובמקביל להגיע למחוזות עלומיםהאתרים ה
 הסמינר, מועדיהייחודית של קוריאה.  התרבותבמפגשנו עם איכותית ומעמיקה  חוויהונזכה ל קבוצה קטנהב

 חגיגות סיום הקיץ ותחילת הסתיו.  לשיא כדי להגיע המסלול והאתרים נבחרו בקפידה רבה

הטובים   Explore Koreaהסמינר יובילו שני המומחים מצוותאת . אלא היעד ,אינה עוד יעדקוריאה בשבילנו 
, שניהם חיים ונושמים קוריאה סופראיתמר ואלון לבקוביץ ביותר והמובילים בתחומם באקדמיה ובשטח: ד"ר 

  זו. ייחודיתכם את רבדיה הגלויים והסמויים של תרבות והם יחשפו בפני מבוקר ועד ליל,

 
בקוריאה מאז ו 'בגיונגגמומחה בתרבות קוריאה, חי את ההוויה הקוריאנית, מתגורר , סופר)איתי( איתמר 

קורא וכותב קוריאנית. התמקד בלימוד המסורת, המנהגים, ההוויה והתרבות  ,נשוי לקוריאנית. דוברו 2004
 .המקומית תוך כדי התנסות אישית בחיי היום יום

 

 
בינלאומיים ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית ובמסלול אסיה בחוג ליחסים מרצה , אלון לבקוביץ ד"ר

 כלכלהב בפוליטיקה, מומחהסאדאת למחקרים אסטרטגיים. -עמית מחקר במכון בגין ,אילן-באוניברסיטת בר
 .קוריאה ועמהמעמיקה עם תרבות של קוריאה. כל זאת בנוסף להיכרות אינטימית  מדיניות החוץ והביטחוןוב

 

הזדמנות  ,לתיירים מערביים בלתי מוכרתוקוריאה מהווה עדיין תרבות עלומה 
 אני. יקסם הקורה לאמנו ות ייחודיות. אתם מוזמנים לצאת עלתגליות וחווי
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  :הסמינר מסלול

 

 :לקוריאה בדרכנו |חמישי ום י ,ספטמברב 19 – 1יום 

 . הדרומית קוריאהלנצא בטיסה ישירה גוריון ו-התעופה בןבשדה בערב נפגש 

 

 

 (:Seoul) סיאול| שישי יום , ספטמברב 20 – 2יום 

לביקור  ,לטעימה ראשונה מקוריאה לעיר נצא .()אינצ'ון סיאול של התעופה שדהננחת ב בשעות אחר הצהריים

ערב הראשונה שלנו על הבארוחת  יחדיו המשך הערב נתכבדב(. Myeong-dongברובע הצעירים מיונגדונג )

 קוריאה.אדמת 

  סיאול: לינה
 

 

 :סיאול | שבתיום  ,ספטמברב 21 - 3 וםי

: בהליכה, סיאול של קוריאה הדרומית, השוקקת עם עיר הבירהבלתי אמצעית  להיכרות ויוקדשהבאים  מיםהי

און 'אונגיצ'את סיורנו לאורך אפיק הנחל צ כת הרכבות התחתיות היעילה. נתחילבמוניות, ברכבלים ובמער

((Cheonggycheon Stream, לכיכר העיר והשדרה המרכזית ) סיאול, ממנו נגיעמרכז העובר בSeoul plaza 

עם המבנה ההיסטורי המשלב אדריכלות מודרנית  ,ה המרשיםיבבית העירי לסיורנכנס  (.Sejog-daeroושדרת 

, (Deoksugung) גנגולטקס החלפת המשמרות בארמון דאוקסו נמשיך לטון היפני בקוריאה.הש מתקופת

                                      ההיסטוריה של העיר סיאול לביקור במוזיאוןונכנס העיר  נתהלך לאיטנו בסמטאות

(Seoul Museum of History)ם. היהלום שבכתר . המוזיאון ממחיש את החיים בעיר מיום הקמתה ועד היו

, המאפשר למבקרים מעין תצפית פנורמית על מרחבי 1:1500של העיר בקנה מידה  מדייהינו מודל תלת מ

שיטוט בשוק נאמדאמון אנית המסורתית בינעמיק בהכרת התרבות הקורהעיר, מדהים! לאחר ארוחת הצהרים 

(Namdaemun Market .השוק הגדול, הצבעוני וההומה ביותר בקוריאה ,)נו ימהמולת השוק נשים פעמ

 ,DDP (Dongdaemun Design Park) מרכז העיצוב החדשנינסיים את היום בביקור ב. מיוחד ותילאירוע תרב

" שנחתה לביקור םמזכיר חללית "חייזריה ,עתידנייצוב בעקומפלקס  . זהובתכנונה של האדריכלית זאהה חדיד

 .הלשניי הימשני יםהמשתנ קסום בשלל צבעים,במופע אורות  המבנה מואר כהיבשעות החש. בכדור הארץ

     סיאול לינה:
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  :| סיאול יום ראשון ספטמבר,ב 22 - 4ום י

 ,(Gwanghwamun Square)גואנגומון  , כיכרבכיכר המרכזית של העיר סיאולבביקור  את היום נפתח

ועליה  מטרים 500-ותר מי לאורךהכיכר משתרעת . (Gyeongbokgung)ארמון המלך גיונגבוק  המובילה אל

 ,(Yi Sunsinונסין )שאי  האדמירל - שתי דמויות מרכזיות ונערצות מההיסטוריה הקוריאנית של פסליהןניצבים 

בקידומה מקור לגאווה , הגדול (Sejong) ג'ֹונג-המלך ָסא, ו16-ניסיון הכיבוש היפני במאה ה את צליח לסכלהש

נמשיך  .(Hangul)האנגול אני יובמיוחד בהמצאת הכתב הקור 14-במאה ה ג'וסוןשל קוריאה בתקופת שושלת 

ס החלפת המשמרות המפורסם, קנחזה בט ,לסיור בארמון המרשים מתקופת שושלת ג'וסון הקונפוציאנית

בו  ,(Bukchonון )'נשוטט ברובע בוקצאחר ארוחת הצהריים  מוזיאון הלאומי לפולקלור.ביקור בממנו נמשיך לו

המשמש כמרכז  ,(Jogyesa) סה-היג'וגמקדש  תחנתנו הבאה תהיה. התגוררו האצילים ופקידי המלוכה

 .הצבעוניים הקישוטיםמו נתרשם מהאווירה החגיגית .ל הזרם המרכזי בבודהיזם הקוריאנינהלי והרוחני שיהמ

סמטאות הו (Insadongאינסה דונג )האומנות והגלריות המפורסם  ,רובע האומניםנעבור לסיור עומק ב

 .המוליכות אליו

              סיאול לינה:

 

 

 :(Jejuהאי ג'ג'ו ) סיאול, | שני יום ספטמבר,ב 23 – 5יום 

 ביקורארוחת צהריים ול. עם נחיתתנו באי נצא לג'ג'וונצא בטיסה לאי סיאול לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את 

, שם נוכל להתענג על מגוון הצבעים והשפע של פירות ההדר Dongmun)בשוק המסורתי המפורסם דונגמון )

 Unesco)  ג'ו'גו למורשת הטבע של האי "נמשיך למרכז העולמי של אונסקוהתוצרת המקומית שנמכרת בו. 

Jeju World Natural Heritage Center).  במתחם תערוכות ומיצגים . קיימא תתיירות בלהמרכז הוקם כמודל

, להבין ולחוות את תופעות הטבע והמערכת האקולוגית שנפגוש באי ףשיאפשרו לנו להיחש ,םאינטראקטיביי

, פארק אקולוגי ותרבותי המלווה (Jeju Stone Park) ג'ג'ונמשיך לעבר פארק האבנים של . בובמהלך שהותנו 

את "תרבות האבן" שהינה ציר מרכזי בהיסטוריה, בגיאולוגיה הוולקנית ובתרבות האנושית של האי, שעל פי 

(, שאחראית גם לבריאתם של Seolmundae Halmangנג )אאמונת המקומיים נברא ע"י האלה האם הלמ

יים את היום בסיור טבע קסום ביערות הארזים לקראת שקיעה נסהאבנים, האדמה, הרוח, הברזל והמים. 

 מטר )ההר הגבוה ביותר בקוריאה הדרומית(.   2000-( המתנשא לגובה של כ Hallasan) סאןלמרגלות הר הלה

  האי ג'ג'ו :לינה
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  :האי ג'ג'ו |שלישי יום  בספטמבר, 24 – 6ום י

החדשים הטבע פלאי עולם  לרשימת 2011ת נשצורף בש ,כרות עם אתרים נבחרים של האי ג'ג'ויוקדש להייומנו 

 הההיסטוריונלמד את  ,הארוכה בעולם ,(Manjanggul Caveבמערת הלבה מנג'נגול )נפתח בסיור  .של זמננו

 נשות ההאניו,המספר את סיפורן של  ,(Haenyo Museumבמוזיאון האניו )נמשיך לביקור אולוגית של האי. יהג

, וחיות במסגרת קהילה ללא שימוש בבלוני חמצן ,שולות את פרי הים ממעמקים באופן מסורתיצוללות וה

נעפיל  נוכל לצפות בהן בפעולה. ישחק לנו המזלאם  מטריארכאלית, בה הנשים אחראיות לפרנסת המשפחה.

  נשקף נוף מרהיב לכל עבר. הממנ ,Seongsan Ilchulbong)עש סאונגסן ילצ'ולבונג )לפסגת הר הג

בו נוכל לחזות כיצד התגוררו תושבי האי מדורי  ,(Seongeup folk villageנבקר בכפר הפולקלור סונגאפ )

. ""אגם האל ואשפירוש שמם בקוריאנית ה, (Cheongjeyeon Waterfall) איאון'אונג'מפלי צ לא צאנ דורות.

בחרו לרחוץ במימי אגם ש ,שירתו את מלך גן העדןר שאהמספרת על שבע פיות  ,מקור השם באגדה מקומית

( ולעבר גשר Seogwipo) סאוגוויפו המקומית שיך בסיורנו אל נמל העיראם זמננו יאפשר נמצלולים באי ג'ג'ו. 

 כלהבה על רקע הים הכחול.סיאונגיו, המיוחד בעיצובו האדריכלי ונראה בזמן השקיעה 

    האי ג'ג'ו :לינה
 
 
 

 : (Sokchoו )'סוקצ, DMZ, סיאול ,האי ג'ג'ו |רביעי יום  ספטמבר,ב 25 – 7יום 

נטוס בחזרה לסיאול. יום זה יוקדש לאחד הפרקים החשובים ביותר של הקסום  ג'ג'ואי בלאחר ארוחת הבוקר 

מלחמת קוריאה, חלוקתה וכמיהתם של תושבי קוריאה הדרומית לאיחוד עם אחיהם בצפון. לאחר  –קוריאה 

המפריד  ,(DMZ - Korean DeMilitarized Zone)לסיור מיוחד ומתואם מראש באזור המפורז  צאהנחיתה נ

לאיחוד עם אחיהם בין קוריאה הדרומית לקוריאה הצפונית. נחוש את הניגוד בין הרצון העז של תושבי הדרום 

. בהמשך היום המסמלת עבורם את הקפיטליזם ,קוריאה הדרומיתשנותרו בצפון לבין המאבק של הצפוניים ב

זור כאהנחשבת בעיני רבים  ,וראקאסהטבע של הר שמורת נמצאת שבסמוך אליה  ,ו'לעבר עיר הנמל סוקצנצא 

 השמורה,מלון ייחודי הממוקם בלב  -בועה תרבותית אנגלית' 'ב בלההלילה נאת  .הטבע היפה ביותר בחצי האי

 י. מהביטלס ועד האוטובוס האדום האגדשהוא גם מוזיאון לתרבות אנגליה, 

     קאוראשמורת הר ס :לינה

 

 

 

 

 

 

 
  (:Seoraksan) קאוראהר ס – ו'סוקצ |חמישי יום  ,ספטמברב 26 – 8יום 
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נעפיל לפסגתו  .צבעי השלכתשל ם הופעת בתחילת ,קאבשמורת סאור ל"אדריכלות הטבע"נקדיש את יומנו 

-נסייר במנזר סינאונג .נפרסת תצפית מרהיבה לכל עברממנה  ,(Gwongeumseongשל הר גואהן גום סהונג )

", מפל "הדרקון המעופףנבקר ב ונפגוש בפסל הבודהה מברונזה הגדול ביותר בחצי האי. (Sinheungsaסה )

, מים זורמים מתלולים נישאיםשמשני עבריהם את עוצמת הטבע בהליכה בקניונים  חווהנובדרך המובילה אליו 

 .  למטעמי האזור תהאופייניערב  ולארוחתסוקצ'ו העיר אחר הצהריים נצא לסיור באזור הנמל של  .וטבע פראי

   קאוראשמורת הר ס :לינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 :(Andongאנדונג ) ,ו'סוקצ |שישי יום  ,ספטמברב 27 – 9יום 

)בית הבמבוק השחור(, בו נולדו האישה שין  קאן-במתחם באוג'ונבקר  ,אם זמננו יאפשר, לאחר ארוחת הבוקר

 שהינם מודל לחיקוי לעם הקוריאני. (Shin Sa Im Dang & Yul Gok Yi-Yi), אי-סה אים דאנג ובנה יול גוק אי

נמשיך וסון. 'שנשתמרו בשלמותם מתקופת שושלת ג ,ממתחמי המגורים של המעמד הגבוה הינו אחדהמתחם 

חודיות שבה: יקרקעיות הי-טבע התתההמפורסמת בתופעות  ,(Wansangolוניסע למערת וואנסאנגול )בדרכנו 

ד ומאאל המערה נעפיל בנסיעה מרתקת ברכבת מונורייל, המטפסת בשיפוע חד  .אגמים, מפלים, נטיפים ועוד

חלק בה ניקח  ,אנייהקור הקונפוציוניזםמרכז  ,לאחר ארוחת הצהרים נמשיך לכיוון העיר אנדונגבין ההרים. 

די שנה ממתקיים ה ,(Andong Mask dance Festivalבפסטיבל הפולקלור וריקוד המסכות )

היווה ריקוד וסון 'בסוף ספטמבר. לריקוד המסכות המסורתי חלק חשוב במורשת הקוריאנית. בתקופת שושלת ג

 השלטון להמוני העם להביע את דעתם ותחושותיהם בה איפשר ,את אחת הדרכים "לשחרור לחץ"המסכות 

 המעמד הגבוה השולט.  לגבי

  אנדונג: לינה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :(Gyeongju'ו )גגיונג ,(Haeinsa)סה -האין, אנדונג |שבת יום  ,בספטמבר 28 – 10יום 
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האתר הוכרז אנית הינו "הכפר המוקף מים". ישתירגום שמו מקור ,(Hahoeבכפר ההואה ) נסיירשעות הבוקר ב

תה יהכפר משמר את הארכיטקטורה וצורת החיים שהי .2010בשנת  כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו

ונתוודע באופן בלתי  נחווה את אופי החיים המיוחד למקוםומקובלת בתקופת שושלת ג'וסון. נשוטט בכפר 

לאחר  .המיוחדצעי למלאכות ואומנויות מסורתיות של התושבים המקומיים. נמשיך לביקור במוזיאון המסכות אמ

שהיה אחד האתרים הראשונים בקוריאה  ,המבודד (Haeinsa)סה -ארוחת הצהריים נמשיך למקדש האין

 םעליהשלוחות עץ  81,258 -" קוריאנה"טריפיטאקה ה מקדש מאוחסניםב שהוכר כאתר מורשת עולמית.

תקופת שושלת בבירתה העתיקה של קוריאה  -'ו גנמשיך לעיר גיונג חרוטות דרשותיו הקדושות של בודהה.

 .עולמיתוארבעה אתרים בה הוכרו ע"י אונסק"ו כאתרי מורשת  העיר שכינויה "המוזיאון ללא קירות" ,שילה

  מרהיב. אורות בו נחזה במופע ,(Anapji)במתחם אנאפג'י  נסייר ו'משותפת ממטעמי גיונגג לאחר ארוחת ערב

 'וגגיונג: לינה

  :'וגגיונג| ראשון יום , ברספטמב 29 – 11יום 

של מלכי  המרשים במתחם הקברים נוביקורנתחיל את  .'וגלביקור באתריה של העיר גיונגנקדיש יומנו  את

תלי הקברים נותרו חתומים עד היום, ובקבר היחיד שנפתח )באקראי, כשאיכר חפר בשולי התל( . שילהשושלת 

בצ'אמסאנגדה נבקר גם  נמצאו בין השאר כתרי זהב של מלכי שילה, שהעתקיהם מוצגים במקום.

(Cheomsangdaeמצפה הכוכבים הראשון באסיה ,) .בו  ,'וגגיונגברובע העתיק הקסום של  נמשיך לביקור

במתחם בולגוקסה נתוודע לאורח החיים ולמנהגים המסורתיים של התושבים המקומיים. אחר הצהריים נבקר 

(Bulguksa) גול סה במנזר גול . עצירתנו הבאה תהיה1995מורשת עולמית בשנת וכרז כאתר , שההמקודש

Golgulsa)),  בהדגמה מאלפת של תלמידי אמנותנחזה בו ( הלחימה זן מודוSeon Mudo.) 

 'וג: גיונגלינה

 

 (:Ulsan, אולסאן )'וגגיונג | נישיום  ,ספטמברב 30 – 12יום 

 דמה.ילקוריאה בין מסורת לק יהיום נתמקד במיזוג הייחוד

בהם נתוודע לאורח החיים ולמנהגים  ,תרבותיים מרתקיםמפגשים אנושיים נחווה  לאחר ארוחת הבוקר

של חברת  ,במספנה הגדולה בעולם חודייי ביקוראחר הצהריים נצא ל.  המסורתיים של התושבים המקומיים

בניית האניות הינה חברת  ובתעשיות נוספות, הרכב תמעבר להיותה ענק מוביל בתעשיי ,ונדאי. ייונדאי

המספנה הוקמה  – הידעתם(. באישור החברה הביקור מותנה) 30%-עם פלח שוק של יותר מ ,עולםהמובילה ב

מדינות. אם זמננו  52-אניות, שסופקו ללקוחות ביותר מ 2000-ומאז ועד היום בנתה יותר מ 1972בשנת 

ח , גם הוא כמובן של חברת יונדאי. המפעל משתרע על שטבמפעל המכוניות הגדול בעולםיאפשר נבקר גם 

 גל(. רצטדיוני כדויא 700-מיליון מ"ר )שווה ערך ל 15של 

  אולסאן :לינה
 

 :(Jinju) ו'ינג'ג ,(Busan)בוסאן  ,אולסאן| לישיש יום ,באוקטובר  1 – 13 םוי
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עיר נמל יפה ותוססת.  ,בגודלה במדינה העיר הנמל הראשית של קוריאה והעיר השניי ,נצא בבוקר לכיוון בוסאן

ששולבה בו,  תהידוע בחופיו הקסומים ובאדריכלות העכשווי באזור הייונדאי דוסאן,נתחיל את ביקורנו 

נמשיך  הכלכלות המובילות של האזור. 21פסגת ראשי  2005המפורסם, בו התקיימה בשנת APEC ובמתחם 

רחקים באיכות אשר שמו יצא למ ,המפורסם ביותר בקוריאה ,(Jagalchiשוק הדגים ג'אגאלז'י )לביקור ב

נתוודע למאכליה המסורתיים של העיר ולמרכז וובמבחר פירות הים והדגה. נבקר בשוק הבינלאומי הפתוח 

במערכת מדרגות נעות. על פסגת ההר ( Yongdusanממרכז העיר נעפיל להר יונגדוסאן ) העיר השוקק חיים.

 ף הים בינות למפרצים, חופים ואיים. ניצב מגדל בוסאן, ממנו ניתן לצפות על מרחבי העיר, הבנויה על חו

ו של 'ו פיצ'. הכפר, שזכה לתואר "מצ(Gamcheon Culture Village)און 'נמשיך לביקור בכפר הפולקלור גמצ

, והוא בנוי על שיפולי ההרים היורדים םבוסאן", הינו רובע ציורי וצבעוני השזור בגלריות ובבתי קפה ייחודיי

 לעבר מפרץ בוסאן.    

 מגאנג יודיאונגאבפסטיבל מנורות הנייר נ שתתףנ, שם ו'ינג'העיר ג סע אלינובוסאן מנפרד 

(Yudeung (Namgang.  שנה  422הפסטיבל מתעד את האסטרטגיה הצבאית שנקטו הקוריאנים לפני

הקוריאנים  .ולתקוף את המצודה (Namgang) מגאנגאהיפנית. היפנים רצו לחצות את הנהר ננגד המתקפה 

המנהג הוא להשיט  (. כיום...1967 -נשמע מוכר? תעלת סואץ ) 'הדליקו את המים' וניסו לחסום את ההתקפה

יה ישל שההיא ההרגשה . הנושאות משאלות אישיות ,על מימי הנהר פסלי נייר מוארים ומנורות נייר דולקות

 .עם השתקפויות מדהימות במי הנהר ",חלומיב"עולם 

 ו'ינג'ג: לינה 
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 :סיאול  ,(Jeonjuג'ונג'ו ) ,(Jirisan) ג'יריסאן ,ו'ינג'ג | רביעי יום ,באוקטובר 2  – 14 וםי

. (Jirisan) ג'יריסאןביקור במרחב הכפרי ובשמורת הטבע הלאומית נשכים קום ולאחר ארוחת הבוקר נצא ל

 שלו ובמדרונות המשובחים התה בגידולי המפורסםHadong), האדונג ) באזורתחנתנו הראשונה תהיה 

 תה שתיית בטקס ונתנסה התה הכנת תהליך את נלמד .תהה שיחי בטרסות נטועיםשעליהם  תלוליםה

בקרב התושבים  המוכר רק ,הכחולה" אנפה"ה כפרב לביקור קסומים . נמשיך בנסיעה בנופי טבע מסורתי

חיים בדרכו של  חבאור השמאסה באופי החיים העירוני המודרני ומאמינ ,ם. נתוודע לקהילה הייחודיתיהמקומי

בירת  ,ו'ונג'גהעיר לעבר אחר הצהריים נצא  אבי האומה הקוריאנית. ,שליט הר הליבנה"(" Tangun,) טאנגון

", שבעת העתיקה שימש לא רק לכתיבה וציור, אלא גם לציפוי רצפות Hanjiייצור הנייר הקוריאני המסורתי "

 Jeonjuג'ונג'ו )הקסום של ורובע העתיק בסמטאות ה נשוטטב של שימושים נוספים. חמגוון רהבית וקירותיו, ול

Hanok Village)  נגלה לאורן של מנורות יום ו לאור היפים, את הנסתר וונראה את אורותי ערב והלילההבשעות

 נחוש כאילו שעון הזמן עצר מלכת. ו ,ופנסים

 Jeonju לינה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תל אביב –סיאול | חמישי יום  ,באוקטובר 3 – 15יום 

 נו לעבר  ינשים פעמומקוריאה המרתקת.  הקסומה ג'ונג'וופרידה מלשיטוט בוקר נצא לאחר ארוחת הבוקר 

  .של סיאול )אינצ'ון(הבינלאומי שדה התעופה 

 מסיאול לתל אביב. ן איירישירה של חברת קוריא בטיסהנצא 
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  ערות:ה
 

  ך טיבי לכת, אולם לצורילמטיול אנית ואינו יה הקוריקד בשיטוט בנתיבי ההוותממהסמינר המטייל

  .ה במדרגותילעתים הליכה במדרון וכן עלי ,הגעה לחלק מהאתרים נדרשת הליכה

 נו יציבורית בטיולבתחבורה נשתמש  ,כדי להתוודע לאורחות החיים של העם הקוריאני, תרבותו ומנהגיו

   .)רכבת תחתית, מוניות, רכבלים ועוד( בסיאול

 קף לחצי שנה לפחות. יש להצטייד בדרכון בר תו 

  לכניסה לקוריאה הדרומית הזבוויאין צורך. 

 .אין צורך בחיסונים לביקור בקוריאה הדרומית 

  האוטובוס במידת הצורך יעזרו למשתתפים נהג ) מלון בקוריאה הדרומית אין שירות נשיאת מזוודותהבבתי

 (.ומדריכי הטיול

 לשליטה שאינן ניתנות  ,המופיעה לעיל כפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויותהסמינר  תוכנית

 .Explore Koreaאו לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות 

  יחולו ר מישראל ואליה. אם יסות חברת קוריאן אייי הנחיתה וההמראה של טמועדהתוכנית מבוססת על

 בהתאם. תשתנה התוכנית  יים במועדים אלהשינו

 לסיאול.לאי ג'ג'ו ובחזרה סיאול מ מיותהתוכנית כוללת טיסות פני 

  ומפגשים אנושיים מרתקים.  "מגוון הפתעות תרבותיות"ישולבו הסמינר במהלך   

 

  טל"ח

 
 

 נתראה בקוריאה!
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