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 תכנית הטיול

 (  Seoul)סיאול -א "ת -'יום ג -2..5 .1

  לינה במטוס. שעות הערב נטוס בטיסה ישירה של חברת קוריאן לסיאולב  

 (Jeju) –ו 'ג'ג –סיאול  -' יום ד – 2..5  .5

לאחר ביקורת הדרכונים נעבור באוטובוס לשדה התעופה המקומי ממנו . צ ננחת בסיאול "בשעות אחה

לאחד משבעת פלאי הטבע  5111אשר נבחר ב .שמהווה פנינת טבע יחודית . ו 'ג'נטוס בטיסה קצרה לאי ג

  (לילות  5) ו 'ג'לינה ג. בעולם 

   ו'ג'ג' ו-'הימים  -2..52-5 –. .-.

מרעי , מפרצים של סלעי בזלת, מגוון נופים של יערות המתמזגים ברקע הים, ו התברך בטבע מרהיב'ג'האי ג
ומרקם אנושי ייחודי של , שילוב בין האדם לטבע, סוסים היוצרים פנורמה רחבה על רקע פסגות הרי הגעש

אלף  11.באי מתגוררים . בין פלאי עולם הטבע החדשיםבשל כל אלה זכה האי להימנות . תושבי האי
המקומיים אומרים .מיליון 11-11 –אבל מספר התיירים המגיעים אליו עצום , תושבים בלבד

נשתדל לראות את שלושתם  נקדיש את יומיים  " :נשים…ו אבנים ,רוח: "שלושה דברים בשפע יש ו'ג'שבג
שהובאו , סוסים מזן מיוחד –ם מיוחדים נוספים יש באי שני דבריהבאים לביקור באתרי הטבע השונים 

האדמה באי . ולא אורז כבשאר המדינה, שעורה, ודגן אחר שמגדלים, לפני מאות שנים על ידי המונגולים
במהל הסיור נבקר במפלים . סופחת את המים ואילו בעת גידול אורז המים חייבים להשאר על פני הקרקע

בסוף היום השני של הסיור . . באחד הכפרים האוטנטיים שבאי .הרבים  בצוקים, שבאי באחת המערות 
  (לילה  1) לינה בוסאן . שם נלון. נטוס בטיסת פנים לבוסאן (   2..5' יום ו) באי 

 (  Gyeongju)ו 'גיאונגז -( Busan) בוסאן  –יום שבת  -2..5. 2

 -נסייר באתריה המרכזיים של העיר . יאהעיר נמל והעיר השניה בגודלה בקור, (מוכרת גם כפוסאן)בוסאן 

נמשיך ונגיע אל פארק .. ומגדל בוסאן נבקר גם בשוק הדגים של העיר ץ( Dragonsan Park)פארק הדרקון 

 051אל הים מגובה של " הנופלים"שטח מיוער הגובל במצוקים  -( Taejongdae)ונגדה 'המצוקים טאג

בירתם של מלכי שושלת סילה , (Kiongju -מוכרת גם כ), ו'וניסע אל גיאונגזמשם נמשיך . מטרים משם 

הנמצא , (Tumuli)נטייל בפארק טומולי . וכיום מעין מוזיאון פתוח, עד המאה העשירית, במשך אלף שנה

אחד ממצפי , (Ch'omsongdae)ומסונגדה 'נמשיך לצ. קברים מלכותיים 01מוקף חומה ובו , במרכז העיירה

בו נהגו מלכי סילה לערוך ערבי , (Poseok)וממנו אל אגף פוסאוק , זרח אסיההכוכבים העתיקים ביותר במ

 .ו'לסיום נגיע אל כפר האמנים גיאונגז. שירה ומסיבות

 ( לילות  5)  –ו 'גיאונגז: לינה

 ו 'גיאונגז–' יום א -2..5. .

, (Bulguksa)מקדש בולגוקסה : עולמית-מורשת-ו כאתרי"י אונסק"הבוקר נבקר בשני אתרים שהוכרזו ע 

גבוה מעל המקדש . ואשר הגגות והציורים בו הם משיאי האמנות באסיה, הבנוי על שורה של מדרגות אבן

-את אחר. ו'ובה פסל של בודהה יושב ומשקיף על גיאונגז( Sokkuram Grotto)נמצאת מערת סוקוראם 

  –ו 'גיאונגז: לינה.ו'הצהריים נקדיש למוזיאון הלאומי של גיאונגז
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 ההואה  -(Andong) אנדונג  -ו'גיאונגז–' יום ב -52.2. .

באנדונג נבקר . מרכזו של הקונפוציוניזם הדרום קוריאני – (Andong) לכיוון העיר אנדונג ניסעהבוקר 

האתר הוכרז כאתר ". הכפר המוקף מים"שתירגום שמו מקוראנית הינו  (Hahoe) בכפר ההואה

פר משמר את הארכיטקטורה וצורת החיים שהיתה הכ. 0414ו בשנת "י אונסק"מורשת עולמית ע

 כדי לחוותנשוטט בכפר ו נבקר במוזיאון המסכו. שנה 444 -וסון לפני כ'מקובלת בתקופת שושלת ג

לינה . ת ספר קונפוציאניונבקר בבי, נסה בהכנת נייר מסורתינת. את אופי החיים המיוחד למקום

 ( לילה  1) לינה אנדונג . .מסורתית בכפר ההואה

 

 (  Sokcho)ו 'סוקצ -( Seorak)הר סאורק  -' יום ג -1.2.. .

הממוקם לחוף הים ונחשב ליפה ביותר , ארוחת בוקר במלון ולאחריה ניסע אל הפארק הלאומי הר סאורק

נסייר בשמורה . נהרות ומקדשים, מפלי מים, יערות סבוכים, בתחומו יש הרים גבוהים ומסולעים. בקוריאה

לביקור במקדש שינהונגסה , (Gwongeumsung)ס ברכבל לפסגת גוונגומסונג ונטפ, ברכב וברגל

(Shingeungsa )הנמצאת על חופה המזרחי , ו'בתום הסיור בשמורה ניסע אל סוקצ. ולתצפית על הנוף

  (לילה  1)  –ו 'סוקצ: לינה .ובה נלון, של דרום קוריאה

 

 סיאול  -ו'סוקצ -' יום ד -1.2.. 2

. לסיאול בדרך נעבור במבצר סוואן אתר מורשת עולמיתניסע נשלים את הסיור ולאחר ארוחת הבוקר 

צ נגיע "לקראת אחה. נסייר בשטחו. זהו מבצר שהשפיע בתכננו על האדריכלות בדרום קוריאה 

  (לילות  .) לינה סיאול . לסיאול 

 סיאול  -' יום ה-..1. 11

 .1.2אשר נבנה בשנת (  Gyeongbok)אונגבוק נבקר בארמון גי: לאחר ארוחת הבוקר נתחיל לסייר בעיר

בו נתוודע אל ההיסטוריה , נמשיך אל המוזיאון הלאומי. כדי לשמש כמעונה של משפחת המלוכה

, (Namdaemun)אל שוק נאמדמון ( Insadong)מכאן נצא לסיור רגלי דרך סימטת אינסדונג . הקוריאנית

נמשיך אל מגדל סיאול לתצפית על . 1' ריאני מסהנחשב לאוצר הלאומי הקו, בו ממוקם שער נאמדאמון

 .קוריאה-ולסיום נגיע אל המוזיאון והאנדרטה לחללי מלחמת, העיר

  לינה סיאול (סדר הביקורים יכול להשתנות)** 

 סיאול  -האזור המפורז-DMZ -סיאול  -' יום ו-..5. 11

  אין -תר בעולם השמור ביו קו הגבול, את היום נקדיש לשריד האחרון של המלחמה הקרה

  מייל ואפילו לא-באי לא, לא במכתב בדואר, לא ברגל, לא ברכב, יוצא ואין בא

  סיור .DMZ-ה, המפורז מ לאורך הגבול מהווה את האזור"ק .רצועה ברוחב . בטלפון

  הפוליטיות הסבוכות של וישאב אותנו לסוגיות, מיוחד ייקח אותנו לתוך אזור זה

  קוריאניים מתחת לגבול צד הדרומי של מנהרה שחפרו הצפוןנבקר ב. מזרח אסיה-צפון
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  ונשתעשע, קוריאנית גסונג נשקיף על העיר הצפון, במטרה להעביר דרכה מרגלים ונשק

  הכל מוכן כביכול לרגע בו בה -מתחנת הרכבת הנוצצת שהוקמה על הגבול מצידו הדרומי 

  עמדות רכישת הכרטיסים כבר ,השילוט מלא ומוכן, המדרגות נעות: ייפתח מחסום הגבול

צ נתנסה בסדנה להכנת חמוצים "נחזסור לסיאול ואחה. זכאן והמסילה מגיעה עד לתוך האזור המפור

 לינה סיאול  . . ארוחת ערב חגיגית " . י 'קימאצ" קוריאניים מיוחדים 

 א "ת -סיאול  -' יום שבת-.... 15

  מדרום (Korean-Folk-Village) קלורהיום נסיים את מסענו בקוריאה בביקור בכפר הפול

  הקוריאניים כפי שהתקיימו לפני באתר בוצע שחזור מפורט של אורחות החיים. לסאול

  הקוריאנית המיוחדת ובאופן בניית הכפר בארכיטקטורה, נחזה בבעלי המלאכה. שנה 511

  ביבנומס. וחתונה מסורתית ובריקודי עם נחזה בטקסים דתיים, בחברה מעמדית ושמרנית

  בהם כדי להבין את הנס הכלכלי שהתרחש נבחין בקבוצות תלמידים אשר די במבט חטוף

א אליה נגיע "חזרה לתהתאם לשעת הטיסה העברה לשדה התעופה וטיסה ב. כאן בתוך דור בעזרת החינוך

 .בשעות הערב המאוחרות 

 מטיילים  12מינימום : מחיר הטיול  

 המחיר לאדם בחדר זוגי  

טיסות פנים כמפורט  5+ א"ת -סיאול – -א "ל במסלול ת"ת בינטיסו 1

 במסלול הטיול 

1..2 $ 

 1כלול במחיר סעיף  (נכונים להיום וכפופים לשינויים)ל "דלק ובטחון בטיסות הבינ, מסי נמל 5

 $ 1... שירותי קרקע  .

 $  .2.2 כ לאדם בחדר זוגי"סה 

 $ 2.. תוספת לאדם בחדר ליחיד 

 

 . נקבע ביום החיוב בפועל לפי שער העברות והמחאות גבוה  : רשער הדול
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  -:מחיר כוללה 

 .בסיס לינה וארוחת בוקר-על, כוכבים  .לילות במלונות  11 .1

 . ארוחת ערב ביום ההגעה וכלכלה מלאה לאורך הטיול  .5

 .תיירים ממוזג ונוח לביצוע הסיורים וההעברות כמפורט בתכניתאוטובוס  ..

 רנן הורני  –לי מדריך ישרא ..

 .מדריכים מקומיים דוברי אנגלית .2

 .כניסות לאתרים ..

 טיפים לנותני השירותים  ..

 

 :מחיר החבילה אינו כולל

 שתיה בארוחות הכלולות  .1

 בטוח רפואי ומטען  .5

 ".כולל"כל מה שאינו מופיע בסעיף  ..

 

 דמי ביטול 

 44-31  דולר 154 –יום לפני היציאה לטיול 

 31-04 דולר 704 –ול יום לפני היציאה לטי 

 04-10  דולר 1544 –יום לפני היציאה לטיול 

 0-10  דולר 3544 –ימים לפני היציאה לטיול 

 מלוא מחיר הטיול -ימים לפני היציאה לטיול  0-פחות מ 

 ל יחולו דמי ביטול על כרטיסי הטיסה מרגע הכירטוס "בנוסף על דמי הביטול הנ 

ערבי חג וימי , לא כולל ימי שישי ושבת)' ה-'מניין הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א* 

 (חג

 


