Corea del sud (12 dies)
Ruta en llibertat per Corea del Sud
GC 1881
Ruta dissenyada per descobrir al vostre ritme les majors atractius del país. Plenament flexible per contemplar parcs naturals,
ciutats modernes, illes paradisíaques o el seu increïble llegat cultural.

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1-3.- Arribada a Seül. Visita dels principals atractius de la ciutat Visita
a Seül: La casa blava (residència presidencial), el palau Gyeongbokgung,
Museu folklòric nacional, Temple Jogyesa, torre de Seül etc...) i de la
zona desmilitaritzada fronterera amb Corea del Nord.
Dies 4-5.- Ruta Seül- Sokcho en bus on podreu descobrir les seves
platges. També al costat, el parc natural de Seoraksan (opcional)
Dies 6-7. Ruta cap a Gyeongju en bus i tren. Visita de Gyeongju, antiga
capital del regne de Silla. Visita de les tombes reials i de l’observatori
Cheomseongdae
Dia 8.- Ruta Gyeongju- Busan. Visita dels dos temples (Patrimoni de la
Humanitat) de Seokguram Grotto i Bulguksa. A la tarda, visita portuària a
Jagalchi, el mercat de peix. Subastes de peix.
Dies 9-11 Vol domèstic entre Busan i l’illa de Jeju. L’illa de Jeju és una illa
volcànica amb paisatges naturals de gran bellesa i tradicions culturals
úniques. Excursións en en cotxe de lloguer per l’illa per visitar el parc
Hallim, les coves de lava i el poble de O’Sulloc Tea.
Es pot visitar també el parc natural de Hallasan, el turó de Jusangjeolli
amb els seus pilars de roca, les cascades de Cheonjeyeon, la cova de
Manjanggul (el túnel de lava més llarg del món) (Patrimoni Natural de la
UNESCO) i de l’aldea Seongeup (zona de conservació del folklore).
Dia 12.- Vol domèstic entre l’illa de Jeju i Seül. Retorn a la ciutat d’origen.

Preus i condicions
Inclou: Allotjament en hotel 3 estrelles/ B&B o similar, bitllets de bus, bitllets de
tren per tots els trajectes (Korean pass), vols domèstics entre Busan i Jenju i entre
Jenju i Seül, dossier de ruta (què fer, mapes, plànols, horaris, preus...), lloguer de
cotxe per l’illa de Jeju, 100% gestions.

Des de
1.180 €

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar el
viatge), assegurança (opcional), àpats no especificats.

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger.
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Illa de jeju

Palau a Gyeongju

Platja a Busan
Buda a Gyeongju

Seül

Parc Nacional de Seoraksan
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