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 פריחת הדובדבן וחגיגות האביב בקוריאהמסע עומק ל
 חול המועד פסח() 2020אפריל 

 

  16/4/2020 חזרה: 2/4/2020 :יציאה  לינות( 13יום ) 15 
 

מתחמם בהדרגה ויר ומזג הא ,לאביב מפנה את מקומוהחורף הקר והמושלג  - אהוב ביותר על הקוריאניםאפריל חודש 
של עץ הדובדבן, הצהוב החזק של לבן -ורודמהו :בשלל גווני פריחה מתקשטהטבע . לא החלה יןיעד עונת הגשמיםו

 ,שדות האורזב .האזליהעד למרבדים הענקיים של שיחי ושל עץ הלילך  סגוליםאשכולות הה ,הפורסיטיהעץ 
הלב מתמלא בשמחה של . נזרעה בהם בראשית הסתיוש השעורהנבטי מוריקים הארוכה,  מתרדמת החורףרים רמתעוש

   .חדשה היהתחלה ועשי
                                                           

חיקוי: מעוני ונחשלות למעצמה כלכלית מובילה בכל הערצה ולבאופן ראוי ל עשורים האחרוניםב וריאה הדרומית צמחהק
 .לקדמהמסורת  המיזוג בין במסענו נחווה את .משגשגתמשלטון מלכים ואצילים לדמוקרטיה  ;ה והמסחרהתעשייתחומי 

 .שווקים עממייםו מגדלי עסקים מעוצבים ומיוחדים בצד ארמונות עתיקיםנמצא בה  ,עיר אולטרה מודרנית ,בסיאול סיירנ
מסורתיות אומנויות ם המתמחים ביקוריאני אומנים נפגוש ,נתוודע לאורחות החיים של העם הקוריאני, תרבותו ומנהגיו

 טכנולוגיתצד חדשנות בנתחקה אחר השילוב המיוחד והמרתק של שימור המסורות העתיקות ו ,עממיות מגוונות
 של חצי האי הקוריאני. ועוצרי הנשימה נופי הטבע המגווניםבגם נטייל  .מהמתקדמות בעולם

אתרים ההמעוניינים בהכרות מעמיקה עם , שזוהי פגישתם הראשונה עם קוריאה העומק מתאימים לאנשיםמסעות 
ונזכה  קבוצה קטנהב נטייל .ה המקומיתהאוכלוסייהמוכרים בעיקר בקרב  ,קלאסיים ובמקביל להגיע למחוזות עלומיםה
המסלול והאתרים נבחרו בקפידה  ,מועדי הטיולהייחודית של קוריאה.  התרבותבמפגשנו עם איכותית ומעמיקה  חוויהל

  .ולחגיגות האביב דובדבןהלשיא פריחת עץ  כדי להגיע רבה

איתמר  -  Explore Koreaשני המומחים מצוות את מסע האביב יובילו . היא "היעד" .עוד יעד"לנו קוריאה היא לא "
כם את רבדיה הגלויים בפנייחשפו והם  ם ונושמים קוריאה מבוקר ועד ליל,שניהם חיי ,קים ואן סיגו סופר)איתי( 

 .זו והסמויים של תרבות ייחודית
 

ונשוי לקוריאנית.  2004מאז  ,בירתה העתיקה של קוריאה, ו'גגבגיונמומחה בתרבות קוריאה, מתגורר , איתמר סופר
תוך כדי התנסות אישית  ,קורא וכותב קוריאנית. התמקד בלימוד המסורת, המנהגים, ההוויה והתרבות המקומית ,דובר

עוסק קים ריאה. בנוסף לעבודתו כמדריך טיולים נולד ומתגורר בקו ,מומחה בתרבות קוריאה ,קים ואן סיג .בחיי היום יום
לימודיו באוניברסיטה הצטרף למשך כשנה לתוכנית מתנדבים בקיבוץ מצובה  זמןב .בחווה קטנה ,בחקלאות מסורתית

 .ונקשר לישראל ולתרבותה
 

הזדמנות ת לתיירים מערביים. לתי מוכרה מהווה עדיין תרבות עלומה ובקוריא
 .אנייקסם הקורה למפגש עם עמנות צאם מוזמנים ל. אתייחודיותלתגליות וחוויות 
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  מסלול הטיול:

 

 

 לקוריאה בדרכנו |חמישי ום י ,אפרילב 2 - 1יום 

  .בטיסת לילה הדרומית קוריאהגוריון ונטוס ל-התעופה בןבשדה בשעות הערב נפגש 

 

 

 (Seoul) סיאול| שישי יום  ,באפריל 3 - 2יום 

ביקור ב ,לטעימה ראשונה מקוריאה לעיר נצא .ננחת בשדה התעופה של סיאול )אינצ'ון( בשעות אחר הצהריים

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

 אדמת קוריאה.

 סיאול : לינה 

 (Jeonjuג'ונג'ו ), (Suwon)סווון  ,כפר פולקלור| שבת יום  ,באפריל 4 - 3 יום

 –עם התושבים המקומיים נשתלב  .(Korean Folk Villageהפולקלור ) ונצא אל כפרנפרד זמנית מסיאול 

שבאים להתרפק על אורחות החיים המסורתיים. נמשיך לעבר סווון ונשמע  ,משפחות וילדים ,בתי ספרתלמידי 

אחר הצהריים יוקדש לביקור במבצר  .שכמעט ירשה את מקומה של סיאול כבירה ,את סיפורה של העיר

 כאתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו הוכרז, והעירגדול ממרכז חלק  שתרע עלהמ, (Hwaseong)הוואסונג 

  בירת מחוז ג'ולה., דרומה לעיר ג'ונג'ו . נמשיך1997בשנת 

 ג'ונג'ו :לינה
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  (Hadong)הדונג ,(Haeinsa)סה -האין ו,'ונג'ג| ראשון יום  ,באפריל 5 - 4 יום

", שבעת העתיקה שימש לא רק לכתיבה וציור, אלא Hanjiהינה בירת ייצור הנייר הקוריאני המסורתי " ו'ונג'ג

גם לציפוי רצפות הבית וקירותיו, ולמגוון רב של שימושים נוספים. נפתח את היום בביקור במוזיאון ייחודי, בו 

במהלך ההיסטוריה האנושית ועל התפתחות הנייר הקוריאני, סגולותיו ורזי ייצורו. נצא  נלמד על "תרבות הנייר" 

בו נחוש כאילו שעון הזמן עצר מלכת.  ,(Jeonju Hanok Village) ג'ונג'ושיטוט ברובע העתיק הקסום של ל

סדנאות ומלאכה, חנויות מסורתיות בינות בתי הרובע עבר תהליך שימור וחידוש בשנים האחרונות. נהלך 

שהיה אחד האתרים הראשונים  ,המבודד (Haeinsa)סה -למקדש האיןנמשיך  לאחר ארוחת הצהריים. מניםוא

 ,לוחות עץ 81,258 -"טריפיטאקה קוריאנה" ה כאתר מורשת עולמית. במקדש מאוחסנים בקוריאה שהוכר

הלאומית בליבה של שמורת הטבע  נמשיך למלוננו, שממוקםא. חרוטות דרשותיו הקדושות של בודה םעליה

 . (Jirisan) ג'יריסאן

 ריג'ישמורת הר : לינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( (Busanבוסאן (Jinhae), ינאה'ג ,הדונג |שני יום  ,באפריל 6 - 5 וםי

בקרב התושבים  המוכר רק קסום,במתחם  ארוחת הבוקר נצא לביקור במרחב הכפרי. נבקר לאחרנשכים קום ו

חיים בדרכו של  חבאור השמאסה באופי החיים העירוני המודרני ומאמינ ,לקהילה הייחודית ם. נתוודעיהמקומי

בשדרות בנוסף לטבע הפראי האזור מפורסם  אבי האומה הקוריאנית. ,שליט הר הליבנה"(" Tangun,טאנגון )

זרחי של מ-נמשיך לאזור הדרום .עצי הדובדבן, שבשיא פריחתם יוצרים "מנהרות פריחה" קסומות ביופיין

בה מתקיים מדי שנה בתחילת  ,לבוסאן, הסמוכה הינא'לעבר העיר ג ניסע לאורך קו החוף ,חצי האי הקוריאני

בנוסף לפריחה המדהימה העיר מפורסמת גם כעיר נמל . פסטיבל הפריחה הגדול ביותר בקוריאה אפריל

עיר הנמל  -נמשיך לבוסאן  הינא'ראשית של הצי הקוריאני, ובחלק מאירועי הפסטיבל משתתפים חיילי הצי. מג

       .על מרחבי העיר , ממנו נצפהמגדל בוסאןנעלה ל לדרום מזרח אסיה. הכלכלי המרכזית של קוריאה והשער

    : בוסאןלינה
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  (Jejuהאי ג'ג'ו )ן, בוסא |שלישי  יום ,באפריל 7 - 6 יום

 Haeundae) באזור הייונדאי דוסאןנפתח את היום בביקור עיר נמל יפה ותוססת.  ,נקדיש את יומנו לעיר בוסאן

beach), ששולבה בו, ובמתחם  תהידוע בחופיו הקסומים ובאדריכלות העכשוויAPEC  המפורסם, בו התקיימה

 ,(Jagalchiשוק הדגים ג'אגאלז'י )בנמשיך לביקור  הכלכלות המובילות של האזור. 21פסגת ראשי  2005בשנת 

נתוודע למאכליה ו ,ם באיכות ובמבחר פירות הים והדגהאשר שמו יצא למרחקי ,המפורסם ביותר בקוריאה

בכפר  לאחר ארוחת הצהריים נשים את פעמינו לביקור המסורתיים של העיר ולמרכז העיר השוקק חיים.

ו של בוסאן", הינו 'פיצו '. כפר הפולקלור, שזכה לתואר "מצ(Gamcheon Culture Village)און 'הפולקלור גמצ

, והוא בנוי על שיפולי ההרים היורדים לעבר מפרץ בוסאן. םרובע ציורי וצבעוני השזור בגלריות ובבתי קפה ייחודיי

נמשיך למלוננו, שממוקם על קו החוף  מבוסאן בטיסה ישירה לאי ג'ג'ו. עם נחיתתנו באי אחר הצהריים נמריא

 הקסום.

 האי ג'ג'ו :לינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ג'ו'האי ג |רביעי יום  ,באפריל 8 - 7יום 

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 Museum)במוזיאון האניו )נמשיך לביקור אולוגית של האי. יהג

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

ל נעפי נוכל לצפות בהן בפעולה. ישחק לנו המזלאם  לית, בה הנשים אחראיות לפרנסת המשפחה.מטריארכא

 נשקף נוף מרהיב מנו, מששמעו יצא למרחקים (Seongsan Ilchulbong)לפסגת הר הגעש סאונגסן ילצ'ולבונג 

 בי(, בו נוכל לראות כיצד התגוררו תושSeongeup Folk Villageלכל עבר. נבקר בכפר הפולקלור סאונגאפ )

-לזכר ה ,פארק השלום נו לעברי. נשים פעמלהם המיוחדים התרבותיים הקודים מהם וללמוד דורות מדורי איה

טראגית בהיסטוריה המודרנית של קוריאה  נקודת ציוןממחיש הפארק  .(April 3rd Peace Parkבאפריל ) 3

לא עוול בכפם על בה הוצאו להורג  במהלך מלחמת האזרחים בין הצפון לדרום, ,הלאחר מלחמת העולם השניי

 . םשהואשמו בשיתוף פעולה עם הקומוניסטי ,האי( תמאוכלוסיי 25%-אזרחים ואנשי צבא )כ 80,000  -כ
 האי ג'ג'ו לינה:
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 (:Ulsan)ן אאולסהאי ג'ג'ו, | חמישי יום  ,באפריל 9 - 8 וםי

ונלך ביער ארזים סבוך  (Jal Mul Recreation Forest)סיור רגלי בשמורת ג'אל מול את הבוקר נפתח ב

 Jeju Stone) ג'ג'ונמשיך לעבר פארק האבנים של  ומקסים ביופיו, כדרך הקוריאנים, המרבים לטייל בטבע.

Park) פארק אקולוגי ותרבותי המלווה את "תרבות האבן", שהינה ציר מרכזי בהיסטוריה, בגיאולוגיה הוולקנית ,

ובתרבות האנושית של האי, שעל פי אמונת המקומיים נברא ע"י האלה האם הלמנג                      

(Seolmundae Halmang) לוע נעפיל לוהמים. , שאחראית גם לבריאתם של האבנים, האדמה, הרוח, הברזל

לעיר ג'ג'ו  נחזורממנו נוכל לצפות על "נוף פני הירח של האי".  ,(Sangumburi crate) הר הגעש סאן גום בורי

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

  אולסן.נעזוב את האי בטיסה ישירה לאחר הצהרים ההדר והתוצרת המקומית שנמכרת בו. 

                                 אולסן : לינה

 

 ,  (Gyeongju'ו )גגיונג ,ןאאולס |שישי  יום ,באפריל 10 - 9 וםי

אל העם הקוריאני, תרבותו, מנהגיו ומסורתו. היום נתמקד  ובלתי אמצעיביומיים הקרובים נפתח צוהר מרתק 

מעבר  ,ונדאי. ינצא בבוקר לביקור במספנה של חברת יונדאילקוריאה בין מסורת לקדמה.  יבמיזוג הייחוד

עם פלח  ,עולםבניית האניות המובילה בהינה חברת  ובתעשיות נוספות, הרכב תלהיותה ענק מוביל בתעשיי

עד ומאז ו 1972המספנה הוקמה בשנת  – הידעתם(. הביקור מותנה באישור החברה) 15%-שוק של יותר מ

נמשיך לעיר מדינות. לאחר ארוחת הצהריים   52-אניות, שסופקו ללקוחות ביותר מ 2200-היום בנתה יותר מ

, שארבעה אתרים בה הוכרו ע"י אונסק"ו כאתרי תקופת שושלת שילהבהעתיקה של קוריאה  בירתה, 'וגגיונג

עצירתנו הבאה תהיה בכפר האומנים .  נחווה מפגשים אנושיים ותרבותיים קסומים ומרתקים. מורשת עולמית

לאחר ארוחת  (.Shillaנתוודע לאומנויות ומלאכות מסורתיות כפי שהשתמרו מזמן שושלת שילה )בו  ,'וגגשל גיונ

בו נזכה לצפות בשילוב הקסום וההרמוני של מבני הארמון המסורתיים,  (Anapji),הערב נבקר במתחם אנאפג'י 

 מוארים באור נגוהות. מראה שלא יישכח.בריכת המים והטבע שמסביב, כשהם 

    'ו  גגיונג :לינה

 

 

 

 

 

 

 

  |שבת  יום ,באפריל 11 - 10 יום
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 , 'וגגיונג |שבת  יום ,באפריל 11 - 10 וםי

תלי הקברים נותרו חתומים . שילהשושלת של מלכי המסתורי  מתחם הקבריםנפתח את היום בהיכרות עם 

נמצאו בין השאר כתרי זהב של  , בושנפתח )באקראי, כשאיכר חפר בשולי התל(קבר היחיד . נכנס לעד היום

(, מצפה הכוכבים Cheomsangdaeצ'אמסאנגדה )נתרשם גם מ מלכי שילה, שהעתקיהם מוצגים במקום.

בו נתוודע באופן בלתי אמצעי לאורח החיים ולמנהגים   ,'וגגיונגרובע העתיק הקסום של נבקר ב. הראשון באסיה

וכרז , שההמקודש (Bulguksa)במתחם בולגוקסה המסורתיים של התושבים המקומיים. נשים פעמינו לביקור 

בהדגמה נתכבד  שם ,((Golgulsaגול סה במנזר גול . עצירתנו הבאה תהיה1995מורשת עולמית בשנת כאתר 

עבורנו  בסיור רכוב מיוחדאת המשך היום נבלה . (Seon Mudo)הלחימה זן מודו  מאלפת של תלמידי אמנות

  .איתמר גם מתגורר מדריכנו הב ,'וגגיונגבסמטאות העיר העתיקה של 
                                                                    'ו  גגיונג :לינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (Sokchoו )'סוקצ, (Hahoeההואה ), 'ו גגיונג |ראשון  יום ,באפריל 12 - 11יום 

מרכזו של הקונפוציוניזם הדרום קוריאני.  -( Andongבשעות הבוקר המוקדמות נצפין לכיוון העיר אנדונג )

"הכפר המוקף מים". האתר הוכרז כאתר מורשת  הואשמו  תרגוםש ,(Hahoeבאנדונג נבקר בכפר ההואה )

תה מקובלת בתקופת י. הכפר משמר את הארכיטקטורה וצורת החיים שהי2010עולמית ע"י אונסק"ו בשנת 

והשילוב הציורי של  נחווה את אופי החיים המיוחד למקוםושנה. נשוטט בכפר  600-לפני כ ,שושלת ג'וסון

בהמשך דרכנו, אם זמננו  .נמשיך לביקור במוזיאון המסכות המיוחד. פריחה, הפורצת בשיאה בכל מקום

(. הגשר הינו Nakdongנקדונג )הנהר  העובר מעל(, Woryeonggyo Bridgeיאפשר, נבקר בגשר ווריאאונגיו )

מטר(. צורתו המיוחדת של הגשר, כנעל אישה מסורתית  387גשר העץ התלוי הארוך ביותר בקוריאה )

מיטורי,  נעלי משערה זוגשיצרה טרגית על אישה , מקורה באגדה מקומית Mituri)מיטורי  )שנקראת בקוריאנית

ם אין קץ לבעלה, שהלך לעולמו בטרם עת. המעשה שעשתה הינו סמל לאהבה טהורה ונתינה אצילית געגועיב

וורוד", הם מתמלאים "באין סוף של לבן  במסורת הקוריאנית. לאורך גדות הנהר גדלים עצי דובדבן ובאביב

. לאחר ארוחת לעיר הנמל סוקצ'ובשעות הערב נגיע  .כאשר מי הנהר הכחולים מהווים רקע ליופי הקסום

אנים יהשמורה נחשבת בעיני רבים מהקורלעיר.  הסמוכה ,(Seoraksanק )אלשמורת הר סאורהערב נצא 

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

 שהוא גם מוזיאון לתרבות אנגליה, מהביטלס ועד האוטובוס האדום האגדי.  השמורה,

 קאשמורת הר סאור לינה:
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  , סיאול(Seoraksanק )אשמורת הר סאור| י נשיום  ,באפריל 13 - 12יום 

את פנינו יקבלו המוני קוריאנים הבאים  ק.אסאורהר בשמורת סיור  –ל"אדריכלות הטבע" נקדיש את יומנו 

 מרבדים של צבעי פריחה )גם עצי דובדבן, כמובן( בטבע פראי קסום. -"לתפוס שתי ציפורים במכה אחת" 

נסייר  .ממנה נפרסת תצפית מרהיבה לכל עבר ,(Gwongeumseongנעפיל לפסגתו של הר גואהן גום סהונג )

מפל נבקר ב מברונזה הגדול ביותר בחצי האי. אונפגוש בפסל הבודה (Sinheungsaבמנזר סינאונג סה )

מתלולים שמשני עבריהם את עוצמת הטבע בהליכה בקניונים  חווהנ", ובדרך המובילה אליו "הדרקון המעופף

  אחר הצהרים נחזור לכיוון סיאול.נישאים. 

  סיאול :לינה

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 וסביבתה סיאול| שלישי יום  ,באפריל 14 - 13ום י

מלחמת  –המחצית הראשונה של היום תוקדש לאחד הפרקים החשובים והמרכזיים ביותר בתולדות קוריאה 

סיור מיוחד בקוריאה, חלוקתה וכמיהתם של תושבי קוריאה הדרומית לאיחוד עם אחיהם בצפון. נתחיל את יומנו 

 ה הדרומית לקוריאה הצפוניתהמפריד בין קוריא ,DMZ (Korean DeMilitarized Zone)באזור המפורז 

. נחוש את הניגוד בין הרצון העז של תושבי הדרום לאיחוד עם אחיהם שנותרו )הסיור מותנה באישור מראש(

נחזור העירה  המסמלת עבורם את הקפיטליזם המערבי. ,בקוריאה הדרומית ןהצפואנשי בצפון לבין המאבק של 

שבראשו מתנוסס מגדל סיאול הנראה )ההר הדרומי(,  סאן-נאםהר בונבקר  ,לחוויה תרבותית בלתי נשכחת

נסיים לאחר ארוחת הערב  ית )הביקור במגדל מותנה בראות טובה(.לכל עבר, ממנו נצפה על המטרופולין הענק

בתכנונה של האדריכלית  ,DDP (Dongdaemun Design Park) מרכז העיצוב החדשניאת היום בביקור ב

בשעות . " שנחתה לביקור בכדור הארץםמזכיר חללית "חייזריה ,עתידנייצוב בעקומפלקס  . זהוזאהה חדיד

 .הה לשנייימשני יםהמשתנ קסום בשלל צבעים,במופע אורות  המבנה מואר כהיהחש

  סיאול לינה:
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 סיאול| רביעי יום  ,באפריל 15 - 14ום י

ממנו וסיאול, מרכז העובר ב ,Cheonggycheon Stream)און )'אונגיצ'את סיורנו לאורך אפיק הנחל צ נתחיל

נמשיך לסיור בארמון המלך  .Sejog-daero)ושדרת  Seoul Plazaלכיכר העיר והשדרה המרכזית ) נגיע

ששלטה בקוריאה  ,המרשים מתקופת שושלת ג'וסון הקונפוציאנית , הארמון(Gyeongbokgung)גיונגבוק 

נמשיך למוזיאון הלאומי ו ,ס החלפת המשמרות המפורסםק. נחזה בט1910-ועד הסיפוח היפני ב 14-מהמאה ה

 . בו התגוררו האצילים ופקידי המלוכה ,(Bukchonון )'נשוטט ברובע בוקצאחרי ארוחת הצהריים  לפולקלור.

עם המבנה ההיסטורי מתקופת המשלב אדריכלות מודרנית  ,יה המרשיםיבבית העיר תחנתנו הבאה תהיה

אינסה דונג האומנות והגלריות המפורסם  ,רובע האומניםתחנתנו הבאה תהיה  בקוריאה.לטון היפני הש

(Insadong) נו.סיכום טיולל תנקמפ נסיים את היום בארוחת .סמטאות המוליכות אליוהו  

     סיאול לינה:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 תל אביב –סיאול  |חמישי  יום ,באפריל 16 - 15 יום

המשמש כמרכז  ,(Jogyesa)ה סה יבמקדש ג'וגלביקור  נצא לאחר ארוחת הבוקר .בקוריאהאחרון יומנו ה וזה

ומאלפי מנורות הלוטוס  נתרשם מהאווירה החגיגית ו ,נהלי והרוחני של הזרם המרכזי בבודהיזם הקוריאנייהמ

 הלאומיבמוזיאון . נמשיך לביקור 30.4.20-ב שיחול ,אהמקשטות את המתחם לקראת יום ההולדת של בודה

 יוכל לבקר ברחוב האומנים או בסיור פרידה מקוריאה המסורתית, שיחפוץ בהשלמת קניותמי  .של קוריאה

, לממכר פריטים קוריאניים, גלריות הסמוך למלוננו. הרובע מפורסם בכל קוריאה בשפע החנויות ,אינסה דונג

 .מסיאול לתל אביב טיסהאחר הצהריים נצא ב מסורתיים ומוכרי רחוב ססגוניים.בתי תה 
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  הערות:
 

  דרך ככל שניתן בצורה בלתי אמצעית ו"שהדרך הטובה ביותר להכיר מדינה חדשה הינה מאמינים אנחנו

במהלך אתר בכל שכך  ..להריח את הריחות בשוק. ,להסתובב בין האנשים ברחוב, בתחתית !!הרגלים"

אוטובוס. אנחנו גרים ל םשבה איננו צמודי ,במיוחד בסיאול ., נלך ברגלתהינה חווייתיההליכה  וב ,הטיול

 עשה שימוש נבחלק מהזמן ו ,הולכים לאתרים שונים ,במרכז התרבותי של העיר, יוצאים מהמלון ברגל

  .רכבת תחתית, מוניות, רכבלים ועוד - ציבוריתבתחבורה 

  ך הגעה לחלק לכת, אולם לצורטיבי ילמטיול אנית ואינו יה הקוריקד בשיטוט בנתיבי ההוותממהטיול

  . ה במדרגותיתים הליכה במדרון וכן עלילע ,מהאתרים נדרשת הליכה

 קף לחצי שנה לפחות. יש להצטייד בדרכון בר תו 

  לכניסה לקוריאה הדרומית הזבוויאין צורך. 

 .אין צורך בחיסונים לביקור בקוריאה הדרומית 

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

 (.ומדריכי הטיול

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

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

  יחולו . אם ואליה מישראלאייר ריאן ויסות חברת קשל ט ההמראה והנחיתהי מועדהתוכנית מבוססת על

 בהתאם. תשתנה התוכנית  ים במועדים אלהישינו

  .)הטיול מתוכנן לשיא עונת פריחת הדובדבן בקוריאה )על בסיס זמני הפריחה בשנים האחרונות

זמן הטיול או תקדם לריחה יתכן מצב בו הפו ,חיזוילכמובן שאינו ניתן  ,רבמזג האווי הפריחה תלויה

 כמיטב יכולתנו להתאים את מהלך הטיול למצב הפריחה בפועל. אנחנו נעשה . תאחר

  אולסאןמבוסאן לאי ג'ג'ו ובחזרה לות פנימיות טיסהתוכנית כוללת. 

  מפגשים אנושיים וביקורים באתרים נוספים שלא "מגוון הפתעות תרבותיות"במהלך הטיול ישולבו ,

   מופיעים בתוכנית הטיול. 

      טל"ח 

  !נתראה בקוריאה
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