
 

 

  

8-денний  авіатур КОРЕЯ  

Дата  тура:  08-15/04/2018   

5 міст:  Сеул – Сокчо – Йонін – Кончжу – Пуьо 

 

Детальна  програма поїздки: 

День 
1 

ПРИЛІТ в СЕУЛ. 12:00 Трансфер з гідом: аеропорт 
Інчхон - національний парк Сораксан (Сокчо) 
Сокчо - приємне курортне містечко на березі Східного 
моря, прекрасним фоном йому служить чудовий 
національний парк Сораксан. 
У місті є аквапарк Waterpia з натуральною водою з 
гарячих джерел і СПА на гарячих радонових джерелах. 
Увечері бажаючі можуть прогулятися по набережній, 
відвідати ресторани з морськими делікатесами і 
насолодиться чудовими краєвидами. 



 

День 
2 

Національний парк Сораксан - ("Снігові вершини") вважається найгарнішим національним парком 
Південної Кореї. У 1982 році парк був включений до 
переліку "найбільш важливих об'єктів природної 
спадщини ЮНЕСКО". 
У парку є гондола, якої ми й скористаємося, щоб 
дістатися майже до вершини одного з піків Сораксан, на 
якому ви можете побачити руїни стародавньої фортеці 
Квонгимсон. До самого піку ми добираємося пішки - це 
близько 20-30 хвилин. З цієї вершини відкривається 
чудова панорама на Східне море, курортне місто Сокчо 
і гірський масив парку. Недалеко від нижньої станції 
гондоли розташований храм Сінинса. Мальовничий 

маршрут веде нас до Хиндиль Паві. 
18:00 трансфер з гідом: Сокчо-Сеул 
 

День 
3 

СЕУЛ. 
9:30 Екскурсія на полуничну плантацію, де ви зможете не тільки самі зібрати полуницю та взяти її з 

собою (500 гр), а й виготовити джем або морозиво з 
полуниці. 
13:00 Рибний ринок 
Морепродукти: живі, в'ялені, солоні, варені ... Актинії і 
трепанги, вугрі й камбала, "квіткові" та "королівські" 
краби, будь-які водорості, знову ж таки, в солоному, 
свіжому, сушеному вигляді ... 
Все це - корейський ринок морепродуктів. 
Сасимі з камбали (або аналогічне блюдо - по сезону, на 
вибір гіда) - включено! 
15:00 Національний музей Кореї, розташований в Сеулі, 
є найбільшим музеєм країни, де зібрані унікальні 

експонати, що представляють мистецтво та історію Кореї з доісторичних часів по наш час. 
 

День 
4 

СЕУЛ. Захоплююча прогулянка починається у самому центрі історичного Сеула. 
Площа перед головним королівським палацом 
Кенбоккун є центральною віссю симетрії Сеула. Чудове 
місце для прогулянок і фотосесії, площа, в дійсності, - 
дуже широкий бульвар, з пам'ятниками Великому 
королю Сечжон і адміралу Лі Сунсін, з фонтанами і 
чудовими видами на королівський палац та оточуючі 
гори. 
Екскурсія по королівського палацу Кенбоккун. Палац 
Кенбоккун став першою резиденцією нової династії 
Кореї - Чосон. У палаці регулярно проводиться 
церемонія зміни варти, відтворена відповідно до 
палацового етикету часів династії Лі. Екскурсія у 

Національний фольклорний музей. 
Прогулянка по торгово-сувенірній вулиці Інсадонг, де можна попити чай у традиційних корейських 
чайних. 
Буддійський храм Чогеса. Невеликий храм, розташований у самому центрі Сеула, є головним храмом 
найчисленнішої школи буддизму напрямку сон (дзен). Дана школа має ту ж назву - чоге - що й храм. 
Обід в цей день ми готуємо самі! Приготування традиційного корейського страви пульгогі - тушкованої 
яловичини з овочами і прянощами - включено у даний тур! 
 



 

День 
5 

Знайомство з буддизмом 
   
Temple Life - знайомство з буддизмом Хочете 
спробувати стати буддійським ченцем на ... 2 години? 
Тоді запрошуємо у  монастир Понинса. За час екскурсії 
ви зможете: познайомитися з історією монастиря та 
буддизму в Кореї, познайомитися з технікою медитації 
"сон" ("дзен"), зробити на пам'ять квітку лотоса з 
паперу, навчитися чайній церемонії "по-буддійськи". 
 
 
 
Фортеця і парк Намхансансон (світова спадщина 
ЮНЕСКО). Фортеця здавен-давен була одним з 
чотирьох опорних пунктів, що захищали Сеул з півночі, 
заходу, півдня і сходу. Намхансансон відповідала за 
східні рубежі столиці Країни ранкової свіжості. 
  
Для любителів трекінгу - провінційний парк, в який 
перетворена територія фортеці, пропонує нескладний 
маршрут (висота гори Чхоннянсан - 497 м). 
Бажаючі можуть залишитися на шопінг в районі 
Чамсіль - в серце імперії Лотте! 
 

 

День 
6 

Корейське фольклорне село у м Йонін. Тематичний 
парк Еверленд. 

Це перше і найбільше за площею та експозицією 
корейське фольклорне село. Тут понад 260 будівель, 
що включають будинки представників різних станів, 
державні установи, аптеки й млини, майстерні 
ремісників. У той же час це - не просто музей: у селі 
протягом дня проводяться національні вистави, 
демонструються національні ігри, обряди, 
розважальні шоу, концерти. 

У селі в деталях відтворено атмосферу сільського 
життя епохи Чосон. Будівлі звезені з усіх регіонів Кореї 

 

Буддійський Храм Ваучжонса був заснований в 1970 
році ченцем, що втратив батьківщину через 
Корейську війну (1950-1953 рр.). Крім того, храм є 
першим у Кореї, що належить напрямку (секті, 
ордену) Нірвани. 

Любителів старовини цей храм порадувати не може, 
у зв'язку зі своїм молодим віком; але ось любителів 
краси - обов'язково! На території храму розташовано 
більше 3000 статуй, найвідоміша з яких - величезна 
голова Будди, що вітає вас практично на вході. 



 

День 
7 

Столиці держави Пекче 
Спочатку столиця держави Пекче розташовувалася у місті-фортеці Вире на території, імовірно, сучасного 

Сеула. Однак з падінням фортеці Вире у битві при річці 
Ханган в 475 році, столиця переноситься спочатку в 
місто Унчжін (сучасний Кончжу), потім - у місто Сабі 
(сучасний Пуйо). 
Саме ці два міста ми й відвідаємо під час нашої 
екскурсії. 
  
У Пуйо ми рекомендуємо покуштувати місцеве блюдо 
- йoннімпап - рис, запечений у лотусовому листі, що 
подається з супом з соєвої пасти - твенчжана і безліччю 
закусок і салатів - панчханом. 

День 
8 

9:00 - трансфер з гідом: Сеул-аеропорт Інчхон. 

 

 

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 

On-line бронювання: www.euroways.com.ua 
 

 
Вартість: 1040 USD 

 
Включає: 

 

 Розміщення в готелях 3 * +, у 
стандартних номерах. 

 Сніданки в готелях, 3 обіди у 
зазначені дні. 

 Вхідні квитки на всі зазначені об'єкти 
за програмою. 

 Послуги російськомовного гіда під 
час екскурсій. 

 Трансфери по програмі (у тому числі 
під час екскурсій, крім пішохідної) 

 Страховка (до 65 років) 

 
 
 

Додатково: 
 
 

• Міжнародний переліт (від 700 
USD) 
• Віза до Кореї (125 USD) 
• Особисті витрати 

 

 

http://www.euroways.com.ua/

