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  ודההבוחגיגות יום ההולדת של  האביב פסטיבליל בקוריאה עומקמסע 
 7/5/2020 חזרה: 23/4/2020 :יציאה   (בקוריאה לינות 13יום ) 15

 
ין ימתייצב, כמות הגשמים עד רהאוויימים בהירים ושמשיים. מזג בסוף חודש אפריל תחילת מאי ה

רחובות הערים מתמלאים במיליוני פנסי לוטוס לכבוד יום הולדתו עז.  נצבע בירוקקטנה והטבע 

 נחגגים פסטיבלים רבים בכל רחבי קוריאה. וסביב -של בודהה 

חיקוי: מעוני ונחשלות למעצמה הערצה ולבאופן ראוי ל בעשורים האחרונים וריאה הדרומית צמחהק

  .משגשגתמשלטון מלכים ואצילים לדמוקרטיה  ;ה והמסחרהתעשייכלכלית מובילה בכל תחומי 

 

בה  ,עיר אולטרה מודרנית ,בסיאול סיירנ .לקדמהמסורת  במשך כל מסענו נחווה את המיזוג בין

נתוודע לאורחות  .שווקים עממייםו מגדלי עסקים מעוצבים ומיוחדים בצד ארמונות עתיקיםנמצא 

מסורתיות ם המתמחים באומנויות יקוריאני , נפגוש אומניםהחיים של העם הקוריאני, תרבותו ומנהגיו

צד בשל שימור המסורות העתיקות  נתחקה אחר השילוב המיוחד והמרתקו ,עממיות מגוונות

ועוצרי הנשימה של חצי האי  נופי הטבע המגווניםנטייל ב .מהמתקדמות בעולם חדשנות טכנולוגית

 הקוריאני.

המעוניינים בהכרות , שזוהי פגישתם הראשונה עם קוריאה העומק מתאימים לאנשיםמסעות 

המוכרים בעיקר בקרב  ,קלאסיים ובמקביל להגיע למחוזות עלומיםהאתרים המעמיקה עם 

 התרבותבמפגשנו עם חוויה איכותית ומעמיקה ונזכה ל קבוצה קטנהב נטייל .ה המקומיתהאוכלוסיי

 לשיא כדי להגיעמועדי הטיול, המסלול והאתרים נבחרו בקפידה רבה הייחודית של קוריאה. 

 החגיגות והפסטיבלים ליום הולדתו של בודהה.

 Exploreשני המומחים מצוות את מסע האביב יובילו . היא "היעד" .עוד יעד"לנו קוריאה היא לא "

Korea  חשפו שי , שניהם חיים ונושמים קוריאה מבוקר ועד ליל,דנון עופרו סופר)איתי( איתמר

 זו. כם את רבדיה הגלויים והסמויים של תרבות ייחודיתבפני

  
קורא  ,ונשוי לקוריאנית. דובר 2004מאז  'וגגיונגבמתגורר  קוריאה, מומחה בתרבות, סופר)איתי( איתמר 

תוך כדי התנסות אישית  ,וכותב קוריאנית. התמקד בלימוד המסורת, המנהגים, ההוויה והתרבות המקומית
  .בחיי היום יום

 

הזדמנות ת לתיירים מערביים. מוכר לאה מהווה עדיין תרבות עלומה וקוריא
 .אנייקסם הקורה למפגש עם עמנות צאם מוזמנים ל. אתלתגליות וחוויות ייחודיות
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  סלול הטיול:מ

 

 :לקוריאה בדרכנו |י חמישום י ,אפרילב 23 – 1יום 

  .של 'קוריאן איר' בטיסת לילה הדרומית קוריאהגוריון ונטוס ל-התעופה בןבשדה בשעות הערב נפגש 

 

 :Seoul)) סיאול| שישי יום  ,אפרילב 24 – 2יום 

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

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

 אדמת קוריאה.

 סיאול : לינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : סיאול| שבת יום  ,אפרילב 25 – 3 יום

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

-היג'וגבמקדש בביקור יומנו את  נפתח .בהליכה, במוניות, ברכבלים ובמערכת הרכבות התחתיות היעילהעיר ה

מהאווירה נתרשם ו ,ל הזרם המרכזי בבודהיזם הקוריאניוהרוחני ש הליהמנהמשמש כמרכז  ,(Jogyesa)סה 

 ארמון ,(Gyeongbokgung) משם נמשיך לסיור בארמון המלך גיונגבוק .הצבעוניים הקישוטיםמו החגיגית

 ,1910-ועד הסיפוח היפני ב 14-ששלטה בקוריאה מהמאה ה ,מרשים מתקופת שושלת ג'וסון הקונפוציאנית

ון 'נמשיך למוזיאון הלאומי לפולקלור. נשוטט ברובע בוקצ הארמוןמ .נחזה בטכס החלפת המשמרות המפורסםו

(Bukchon), .האומנות והגלריות  ,רובע האומניםתחנתנו הבאה תהיה  בו התגוררו האצילים ופקידי המלוכה

 בפסטיבל ונשתתף עם רדת החשכה נצפה .סמטאות המוליכות אליוהו (Insadongאינסה דונג )המפורסם 
מתקיים שהגדול ביותר  התרבותי זהו האירוע .(Lotus Lantern Festival)הלוטוס של סיאול מנורות 

  .בסוף השבוע שלפני יום הולדתו של בודהה ,בקוריאה מדי שנה
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 :סיאול| ראשון יום  ,באפריל 26 – 4 יום

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

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

 המפריד בין קוריאה הדרומית לקוריאה הצפונית ,DMZ (Korean DeMilitarized Zone)באזור המפורז 

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

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

לפני המקדש וברחובות הסמוכים נפגוש אלפי שברחוב הראשי  .(Jogyesa)סה  היוגג'ש מקדבלביקור  לסיאול

נצטרף  ., שירה ומלאכות מסורתיותיםקודרי יום ההולדת בתפילה,פסטיבל החוגגים את  ,מאמינים

 אחר הצהריים נמשיך לאירוע תרבותי קסום ומהנה.  .לחוגגים ונהנה מהחוויה

  : סיאוללינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                  

 סיאול: |שני יום  ,באפריל 27 – 5 םיו

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

 תייעירין יהכירות עם בננערוך  (.Sejog-daeroושדרת  Seoul plazaלכיכר העיר והשדרה המרכזית ) נגיע

 נמשיך לטון היפני בקוריאה.עם המבנה ההיסטורי מתקופה השהמשלב אדריכלות מודרנית  ,המרשיםסיאול 

בשוק  עצמי לשיטוטלסיור מודרך וכן נמשיך  .(Deoksugung) נגגודאוקסולטקס החלפת המשמרות בארמון 

לביקור נו ינשים פעמ .(, השוק הגדול, הצבעוני וההומה ביותר בקוריאהNamdaemun Marketנאמדאמון )

ל המטרופולין שבראשו מתנוסס מגדל סיאול הנראה לכל עבר, ממנו נצפה ע)ההר הדרומי(,  סאן-הר נאםב

 DDP מרכז העיצוב החדשני נכיר אתלאחר ארוחת הערב  .)הביקור במגדל מותנה בראות טובה( מהמרשיה

(Dongdaemun Design Park), מזכיר ה ,עתידנייצוב בעקומפלקס  . זהובתכנונה של האדריכלית זאהה חדיד

  קסום.נחזה במבנה המואר במופע אורות  כהיבשעות החש. " שנחתה לביקור בכדור הארץםחללית "חייזרי
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 (Jeju) ג'ו'האי ג, סיאול | ישליש יום ,באפריל 28 – 6 יום

 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 )

(, פארק אקולוגי Jeju Stone Park) ג'ג'והאבנים של  נמשיך לעבר פארקוהתוצרת המקומית שנמכרת בו. 

ותרבותי המלווה את "תרבות האבן" שהינה ציר מרכזי בהיסטוריה, בגיאולוגיה הוולקנית ובתרבות האנושית 

(, שאחראית גם Seolmundae Halmangנת המקומיים נברא ע"י האלה האם הלמאנג )של האי, שעל פי אמו

 Sangumburi) הר הגעש סאן גום בורילוע ל נעפילהאבנים, האדמה, הרוח, הברזל והמים. לבריאתם של 

crater), ."באפריל  3-נו לעבר פארק השלום לזכר הינשים פעמ ממנו נוכל לצפות על "נוף פני הירח של האי

(April 3rd Peace Park הפארק ממחיש נקודת ציון טראגית בהיסטוריה המודרנית של קוריאה לאחר .)

 80,000-, במהלך מלחמת האזרחים בין הצפון לדרום, בה הוצאו להורג לא עוול בכפם כהמלחמת העולם השניי

 .םשהואשמו בשיתוף פעולה עם הקומוניסטי ,האי( תמאוכלוסיי 25%-אזרחים ואנשי צבא )כ

 האי ג'ג'ו :לינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ג'ו'האי ג |רביעי יום  ,באפריל 29 – 7 יום

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

נעפיל  נוכל לצפות בהן בפעולה. המזלישחק לנו אם  לית, בה הנשים אחראיות לפרנסת המשפחה.מטריארכא

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

, בו נוכל לראות כיצד התגוררו תושבי (Seongeup Folk Village)לכל עבר. נבקר בכפר הפולקלור סאונגאפ 

סיור רגלי בשמורת ג'אל נסיים את היום ב. להם המיוחדים התרבותיים הקודים מהם וללמוד דורות מדורי איה

ונלך ביער ארזים סבוך ומקסים ביופיו, כדרך הקוריאנים, המרבים לטייל  (Jal Mul Recreation Forest)מול 

 בטבע.
 האי ג'ג'ו לינה:
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 :((Woljeongsaאונגסה 'וולג,  ג'ו'האי ג|  חמישייום  ,באפריל 30 – 8 יום

, בו חוגגים את יום הולדתו של בודהה, שלפי חג לאומי בקוריאה יום זהו הוא יום הולדתו של בודהה!היום 

את המקדשים ברחבי זה יום הספירה. מיליוני מאמינים יפקדו ב לפני 1029האמונה הבודהיסטית נולד בשנת 

יחד עם המוני  ,נבקרלאחר ארוחת הבוקר  גם אנחנו. , וכך נעשהלתפילות ולחגיגות יום ההולדת ,המדינה

היפהפה, השוכן למרגלות הר הלה. לאחר הביקור  נשים  (Gwon Um Saבמנזר גוואן אום סה  ), המאמינים

הנמצא בקצה  ,(Gangwon-doמחוז גאנגוון )ל ישירותהקסום ונטוס פעמינו לנמל התעופה, נעזוב את האי 

למרחבי הטבע  בחוויה מסורתית מיוחדת ומשם היישר בדרכנו נתכבד לאחר הנחיתה של קוריאה.הצפון מזרחי 

ונחגוג את יום נזירי ה םחייאופי ה נחווה את ,בו נשהה למשך יממה ,אונגסה'וולג נזרהרריים בהם נחבא מה

נצטרף  סואן לעולמו של בודהה.המעולמנו העמוס ובמעבר . בהגיענו למנזר "נוריד הילוך" הולדתו של בודהה

באור  ,למחרת. נשכחת של שותפות בשמחת יום ההולדת המאמינים לחוויה רוחנית בלתילנזירים ולשאר 

 נשכים כדרך הנזירים לטקס הבוקר הבודהיסטי, נלמד ונתנסה במדיטציה ובדרך חייהם של הנזירים.  ,ראשון

 אונגסה'נזר וולגמ :לינה

 (Seoraksanק )אשמורת הר סאור, אונגסה'וולג |שישי  יום ,מאיב 1 – 9 וםי

 למערת וואנסאנגול וניסעומחגיגות יום ההולדת לבודהה  נפרד מחברינו הנזיריםהבוקר המאוחרות בשעות 

(Wansangol),  אל  .חודיות שבה: אגמים, מפלים, נטיפים ועודיקרקעיות הי-טבע התתההמפורסמת בתופעות

בשעות  ד בין ההרים הנישאים.והמערה נעפיל בנסיעה מרתקת ברכבת מונורייל, המטפסת בשיפוע חד מא

 ,(Seoraksanק )אלשמורת הר סאור. לאחר ארוחת הערב נצא (Sokcho) לעיר הנמל סוקצ'והערב נגיע 

 בלההלילה נאת הטבע היפה ביותר בחצי האי.  כאזוראנים יהשמורה נחשבת בעיני רבים מהקורהסמוכה לעיר. 

שהוא גם מוזיאון לתרבות אנגליה, מהביטלס  השמורה,מלון ייחודי הממוקם בלב  -בועה תרבותית אנגלית' 'ב

 ועד האוטובוס האדום האגדי. 

 קאשמורת הר סאור לינה:
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 ק אשמורת הר סאור |שבת  יום ,מאיב 2 – 10 םיו

נעפיל לפסגתו של הר גואהן גום סהונג . קאבשמורת סאור ל"אדריכלות הטבע"נקדיש את יומנו 

(Gwongeumseong),  נסייר במנזר סינאונג .מרהיבה לכל עבר נפרסת תצפיתממנה-( סהSinheungsa) ,

ונתרשם מהאווירה המיוחדת של המקום ומהקישוטים  נפגוש בפסל הבודהה מברונזה הגדול ביותר בחצי האי

את עוצמת הטבע  חווהנ", ובדרך המובילה אליו מפל "הדרקון המעופףנבקר ב לכבוד יום ההולדת של בודהה.

אחר הצהריים נצא לסיור באזור  ., מים זורמים וטבע פראימתלולים נישאיםשמשני עבריהם בהליכה בקניונים 

 למטעמי האזור.  תערב האופייני העיר סוקצ'ו ולארוחתהנמל של 

 וראקאשמורת הר ס :לינה

                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (Gyeongju'ו )גגיונג, אנדונג, קאסאורשמורת הר  |ראשון  יום ,מאיב 3 – 11 וםי

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

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

מרכזו של הקונפוציוניזם הדרום קוריאני. באנדונג נבקר  -( Andongאנדונג )לכיוון העיר נמשיך בנסיעה דרומה 

"הכפר המוקף מים". האתר הוכרז כאתר מורשת עולמית ע"י  הואשמו  תרגוםש ,(Hahoeבכפר ההואה )

 ,. הכפר משמר את הארכיטקטורה וצורת החיים שהיתה מקובלת בתקופת שושלת ג'וסון2010אונסק"ו בשנת 

, ונתוודע באופן בלתי אמצעי למלאכות נחווה את אופי החיים המיוחד למקוםושנה. נשוטט בכפר  600-לפני כ

הצהריים ניסע  . אחרואומנויות מסורתיות של התושבים המקומיים. נמשיך לביקור במוזיאון המסכות המיוחד

אונסק"ו ע"י  , שארבעה אתרים בה הוכרותקופת שושלת שילהבהעתיקה של קוריאה  בירתה, 'וגלעיר גיונג

 . כאתרי מורשת עולמית

 ג'וג: גיונלינה
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  :(Gyeongju), 'וגגיונג |י נש יום ,מאיב 4 – 12 וםי

אל העם הקוריאני, תרבותו, מנהגיו ומסורתו. לאחר ארוחת  ובלתי אמצעיביומיים הקרובים נפתח צוהר מרתק 

תלי הקברים נותרו . שילהשושלת של מלכי  והמפורסם המסתורי מתחם הקבריםיכרות עם הבוקר נצא לה

נמצאו בין השאר כתרי  , בוקבר היחיד שנפתח )באקראי, כשאיכר חפר בשולי התל(. נכנס לחתומים עד היום

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

בו נתוודע באופן בלתי אמצעי לאורח החיים  ,'וגגיונגום של רובע העתיק הקסנבקר ב. הכוכבים הראשון באסיה

נתוודע בו  ,'וגגעצירתנו הבאה תהיה בכפר האומנים של גיונולמנהגים המסורתיים של התושבים המקומיים. 

מתחם נשים פעמינו לעבר  (.Shillaלאומנויות ומלאכות מסורתיות כפי שהשתמרו מזמן שושלת שילה )

את המשך היום נבלה בסיור . 1995מורשת עולמית בשנת וכרז כאתר , שההמקודש (Bulguksa)בולגוקסה 

 ,לאחר ארוחת הערב .גם מתגורר מדריכנו איתמר הב ,'וגגיונגיוחד עבורנו בסמטאות העיר העתיקה של מ רכוב

ששימש בעבר כארמון נסיכי שושלת שילה. נזכה  (Anapji),נבקר במתחם אנאפג'י  ,מזג האוויר יאפשראם 

כשהם מוארים  ,לצפות בשילוב הקסום וההרמוני של מבני הארמון המסורתיים, בריכת המים והטבע שמסביב

 .באור נגוהות. מראה שלא ישכח

      'ו  גגיונג :לינה 

 

 

   :( (Busanן, בוסא'וגגיונג |שלישי יום  ,מאיב 5 – 13ום י

מפגשים אנושיים ותרבותיים למספר הבוקר נצא  חג הילדים !!  לאחר ארוחת –היום יום חג לאומי בקוריאה 

מתקופת  מרהיבים פריטים בו מוצגים ,'וגגיונגבמוזיאון הלאומי של  נבקראם זמננו יאפשר . קסומים ומרתקים

בגודלה  העיר הנמל הראשית של קוריאה והעיר השניי ,נצא לכיוון בוסאןאחר ארוחת הצהריים ל שושלת שילה.

הידוע בחופיו הקסומים ובאדריכלות  ,(Haeundae beach) דוסאן באזור הייונדאינתחיל את ביקורנו . במדינה

הכלכלות  21פסגת ראשי  2005המפורסם, בו התקיימה בשנת APEC ששולבה בו, ובמתחם  תהעכשווי

 המושכת מבקרים מכל העולם. ,ברובענמשיך לפתוח צוהר לארכיטקטורה העכשווית . המובילות של האזור

נס למרכז ישהוכר כשיא ג ,שירצה יוכל לצאת לשיטוט במרכז שינגסה צנטום נוילאחר ארוחת הערב מי מבינ

 .(Shinsegae Centum City Dept Store complex)הקניות הגדול בעולם 

רצועת החוף המפורסמת, היפה והעמוסה ביותר בקוריאה בחודשי  והינ הייונדאי דוסאן חוף הים של  הידעתם!!

 מבקרים.  120,000מדי יום שוהים במקום יותר מ  ,הקיץ

 בוסאן  :לינה
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 בוסאן, סיאול:  | רביעייום  ,מאיב 6 – 14ום י

און 'נפתח את היום בביקור בכפר הפולקלור גמצעיר נמל יפה ותוססת.  היום נמשיך את הכרותנו עם בוסאן,

(Gamcheon Culture Village) ו של בוסאן", הינו רובע ציורי וצבעוני השזור 'ו פיצ'לתואר "מצ. הכפר, שזכה

נעפיל להר יונגדוסאן לעבר מפרץ בוסאן. , והוא בנוי על שיפולי ההרים היורדים םבגלריות ובבתי קפה ייחודיי

(Yongdusan).  על פסגת ההר ניצב מגדל בוסאן, ממנו ניתן לצפות על מרחבי העיר, הבנויה על חוף הים בינות

אשר  ,המפורסם ביותר בקוריאה ,(Jagalchiשוק הדגים ג'אגאלז'י )הכרות עם לנמשיך מפרצים, חופים ואיים. ל

נתוודע למאכליה המסורתיים של העיר ולמרכז העיר ו ,באיכות ובמבחר פירות הים והדגה הולך למרחקיםשמו 

 .בירתה של קוריאה ,סיאול( לעבר KTXלאחר ארוחת הצהריים נצא ברכבת החץ הקוריאנית ) השוקק חיים.

 לסיכום טיולנו.  ,מפנקתולאחר התרעננות קצרה נצא לארוחת ערב  נמשיך למלוננו הגעתנועם 

     סיאול: לינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תל אביב –סיאול  |חמישי  יום ,מאיב 7 – 15 יום

שיחפוץ בהשלמת מי  קוריאה.במוזיאון הלאומי של לביקור  לאחר ארוחת הבוקר נצא .אחרון בקוריאהיומנו ה וזה

הרובע  .סמוך למלוננוה ,אינסה דונג מניםוהא ובעיוכל לבקר בר או בסיור פרידה מקוריאה המסורתית, קניות

מפורסם בכל קוריאה בשפע החנויות לממכר פריטים קוריאניים, גלריות, בתי תה מסורתיים ומוכרי רחוב 

ישירה של חברת  בטיסהנצא ארצה ו( Incheonאון )'שדה התעופה הראשי של קוריאה אינצ אל יסענ ססגוניים.

 מסיאול לתל אביב. קוריאן אייר
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  רות:הע
 

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

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

אוטובוס. אנחנו גרים ל םשבה איננו צמודי ,במיוחד בסיאול , נלך ברגל.תההליכה הינה חווייתי והטיול ב

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

  .רכבת תחתית, מוניות, רכבלים ועוד - ציבוריתבתחבורה 

  טיבי לכת, אולם לצורך הגעה לחלק ילמטיול אנית ואינו יה הקוריקד בשיטוט בנתיבי ההוותממהטיול

 . ה במדרגותיתים הליכה במדרון וכן עלילע מהאתרים נדרשת הליכה.

  .במנזר הארוחות ו השהות, הפעילויותהטיול כולל לינה במנזר בודהיסטי ביום ההולדת של בודהה

עם שירותים צמודים )גברים ונשים בנפרד(. במידת  ,משותפתהתאם למסורת בקוריאה. הלינה ב ןהינ

בטיול זה במיוחד נאפשר גם לינה במלון  .עם שירותים צמודיםהאפשר יוקצו מספר חדרים זוגיים 

 מפנק בקרבת המנזר )בתוספת תשלום(.

 קף לחצי שנה לפחות. תו יש להצטייד בדרכון בר 

  לכניסה לקוריאה הדרומית הזבוויאין צורך. 

 .אין צורך בחיסונים לביקור בקוריאה הדרומית 

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

 (.ומדריכי הטיול

 לשליטה שאינן ניתנות  ,נסיבות משתנות ובלתי צפויות המופיעה לעיל כפופה לשינויים עקבהטיול  תוכנית

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

  יחולו . אם ואליה מישראלאייר יסות חברת קוריאן של ט ההמראה והנחיתהי מועדהתוכנית מבוססת על

 בהתאם. תשתנה התוכנית  ים במועדים אלהישינו

  אם יחולו שינויים במועדים אלה  .מחוז גאנגווןמג'ג'ו ללאי ג'ג'ו ומסיאול התוכנית כוללת טיסות פנימיות

 תשתנה התוכנית בהתאם. 

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

   מופיעים בתוכנית הטיול. 

             

 טל"ח 

                

 !נתראה בקוריאה
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