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KOREAREJSER byder i 2015 på to
grupperejser en Sommer- og en Efterårstur.

Sommerturen er fra søndag 27. juni til
søndag 11. juli 2015.
Rejseprogrammet for sommerturen er:
Dag 1:
Afrejse fra København til Seoul
Dag 2: Aftensmad
Vi ankommer til Seoul om eftermiddagen og
kører til New Seoul Hotel midt inde i centrum
af Seoul. Her spiser vi aftensmad sammen
og får præsenteret det endelige
rejseprogram og bliver orienteret om
området og lokale forhold og kultur.
Dag 3: Morgenmad/frokost
Citytur, hvor vi besøger blandt andet
Gyeongbok konge paladset, Det Blå Hus,
Insaedong - kunstnergaden, Namdaemun
markedet.
Dag 4: Morgenmad/(Frokost hos HOLT)
Dagen til fri disposition – der er dog
mulighed for at besøge
adoptionsorganisationen HOLT og KSS.
Dag 5: Morgenmad/Frokost

Folk Village, hvor vi ser traditionelle huse og
håndværk i en kulturlandsby. Senere i
teateret for at opleve en pansori – en
koreansk teaterfremstillingsform.

vulkankrater med udsigt over Jeju, se en
lokal folkvillage for at forstå kulturen på Jeju.
Vi slutter eftermiddagen af med en lille
badetur på sommerturen i Koreastræde.

Dag 6: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Her starter rundturen. Med egen bus tager vi
først til Haeinsa for at se Koreana Tripitakka,
et enestående tempel med udskåret
træblokke, der er over 700 år. Senere på
aftenen ankommer vi til Sillarigets kongeby
Gyeongju.

Dag 12: Morgenmad/Frokost
Rundturen er slut, vi flyver til Seoul, hvor vi
på vejen hjem til hotellet ser og oplever et
par ekstra kulturarrangementer.

Dag 7: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Gyeongju er en kongeby i både historisk og
kulturel forstand, her skal vi på en rundtur i
denne fantastiske by og opleve konger og
verdensberømte og enestående templer.
Dag 8: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Vi starter med at se Yangdong, som er en
historisk yangban landsby, hvor der bor folk,
som har rødder helt tilbage fra landsbyens
oprindelse for over 600 år siden. Efter frokost
kører vi til Busan, hvor vi kort bliver
introduceret til Koreas største fiskemarked
og det internationale marked. Vi kører til
hotellet senere på eftermiddagen.
Dag 9: Morgenmad/Aftensmad
Dagen til fri disposition.
Dag 10: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Turen går videre med fly til en lille ferieø,
Jeju, hvor vi skal på en meget kort rundtur,
hvor vi første dag blandt andet skal se det
lokale nationalmuseum på Jeju. Vi skal bo på
Korean Air hotellet midt i Jeju City.
Dag 11: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Her skal vi på den store rundtur på Jeju, hvor
vi blandt andet skal se lavarør, som strækker
sig flere km under jorden, bestige et udslukt

Dag 13: Morgenmad/Frokost
Vi tager til Panmunjon, grænsen til
Nordkorea, hvor vi blandt andet kort besøger
krigsmuseet, Imjingak og selve
grænseområdet ved Panmunjom. Er vi
heldige, kommer vi også ind i selve
forhandlingsbygningen, og træder et par
meter ind over den nordkoreanske grænse.
Dag 14: Morgenmad/Aftensmad
Dagen er til fri disposition, der er sikkert
nogle sidste besøg/oplevelser, der skal
indhentes denne sidste dag, eller måske
foretage de sidste indkøb inden vi næste dag
rejser retur til Danmark. Vi slutter dagen af
sammen med en afskedsmiddag, efter vores
oplevelsesrige korearejse sammen.
Dag 15: Morgenmad
Vi bliver kørt med bus til lufthavnen og flyver
retur til Danmark.

KOREAREJSER byder i 2015 på to
grupperejser en Sommer- og en Efterårstur.

Dag 5: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Her starter vi rundturen, hvor vi først tager
skal til Sobaeksan, hvor vi skal se et af
Koreas ældste templer Buseoksa. Senere på
eftermiddagen kører vi mod Andong, hvor vi
skal overnatte.
Dag 6: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Tæt ved Andong, skal vi besøge Hahoe
Village, en folkvillage, hvor landsbyens
beboere har rødder helt tilbage til byens
oprindelse for over 600 år siden. Senere på
eftermiddagen kører vi til Sillarigets kongeby
Gyeongju.

Efterårsturen varer fra den 10. oktober til den
23. oktober 2015.
Rejseprogrammet for efterårsturen er:
Dag 1:
Afrejse fra København til Seoul
Dag 2: Aftensmad
Vi ankommer til Seoul om eftermiddagen og
kører til New Seoul Hotel midt inde i centrum
af Seoul. Her spiser vi aftensmad sammen
og får præsenteret det endelige
rejseprogram og bliver orienteret om
området.
Dag 3: Morgenmad/Frokost
Citytur, hvor vi besøger Gyeongbok
paladset, Insadong og Myeongdong –
Seouls største strøggade.
Dag 4: Morgenmad (frokost HOLT)
Dagen til fri disposition – der er dog
mulighed for at besøge
adoptionsorganisationen HOLT og KSS

Dag 7: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Gyeongju er Kongebyen i både historisk og
kulturel forstand, her skal vi på en rundtur i
denne fantastiske by og opleve konger og
verdensberømte kulturminder og enestående
templer.
Dag 8: Morgenmad/Frokost/Aftensmad
Vi kører mod Busan, men undervejs besøger
vi Ulsan for at opleve Hyundai bilfabrikkerne
og evt. stålproduktionen – én af Koreas helt
store industribyer, hvor blandt andet Mærsk
får bygget sine store containerskibe. Sidst på
eftermiddagen ankommer vi til Busan, hvor vi
skal se det største fiskemarked i Korea.
Dag 9: Morgenmad/Aftensmad
Fridag – der er mulighed for at opleve ting på
egen hånd, der er blandt andet et af verdens
største department stores, akvarium,
templer, krigsmuseum, som er interessante,
da det under Koreakrigen var et af de sidste
områder, som holdte stand mod det
nordkoreanske angreb. Ellers bor vi lige ned
til stranden på et dejligt luksushotel, så man
kan også bruge dagen på at dase og bade.

Dag 10: Morgenmad/Frokost
Rundturen slutter, vi kører tilbage til Seoul. I
Seoul blive vi hentet af vores bus, og på
vejen hjem til hotellet kommer vi til at opleve
et par ekstra kulturarrangementer.
Dag 11: Morgenmad
Dagen er til fri disposition
Dag 12: Morgenmad/(frokost på
Panmunjomturen)
Vi tager til Panmunjon, grænsen til
Nordkorea, hvor vi blandt andet kort besøger
krigsmuseet, Imjingak og selve
grænseområdet ved Panmunjom. Er vi
heldige, kommer vi også ind i selve
forhandlingsbygningen, og træder et par
meter ind over den nordkoreanske grænse.
Dag 13: Morgenmad/aftensmad
Dagen er til fri disposition, til de sidste
besøg/oplevelser, der skal indhentes denne
sidste dag, eller til de sidste indkøb inden vi
næste dag rejser retur til Danmark. Dagen
sluttes af sammen ved en afskedsmiddag.
Dag 14: Morgenmad
Vi bliver kørt med bus til lufthavnen og flyver
retur til Danmark.

Generelle informationer:
Rejseleder
På turen er der dansk rejseleder med Søren
Rose.

Hoteller
Hotellet i New Seoul Hotel er et familie hotel.
Hotellerne på vores rundtur er 5 stjernede
luksus hoteller i Gyeongju, Busan & Jeju.

bedste lokalretter. Maden er generelt ikke
stærk, dog med undtagelse af kimchi, som
kan være ”spicy” (en slags syltet salat) samt
nogle supper, men det skal vi nok informere
nærmere om.

klogt at undersøge om jeres familieforsikring
dækker ansvar, tyveri, bagage osv.
Flybilletter
Vil blive sendt 1-2 uger før vores afrejse til
Korea. Billetterne dækker både vores rejse
fra København til Seoul og indenrigsturen fra
Busan-Jeju-Seoul lokalt i Korea.
Flybilletterne er gældende i 45 dage. Vi
flyver normalt med Korean Air eller Czech
Airlines, alt efter rute.

Vi tager også hensyn til, hvis der er
vegetarer/veganere eller har særlige forhold
blandt vores gæster, blot man bare lige siger
til selv. I hele Korea er der også mulighed for
at få international mad ved de nærliggende
restauranter og især på hotellerne på vores
rundtur.
Baggage
Det er tilladt at tage 1 stk. baggage op til 23
kg. Håndbagage er tilladt med 1 stk., normalt
op til 8 kg.

Transport
Vi har egen bus og chauffør under hele
rejsen, vi flyver dog fra Busan til Jeju og fra
Jeju til Seoul, men vi bliver kørt i bus alle
andre steder.
Mad
Der er mange forskellige koreanske retter,
hvor vi forsøger at tilbyde de mest kendte og

Forsikringer
Rejseforsikring er obligatorisk og skal
minimum gælde udgifter i forbindelse med
sygdom- og hjemtransport. Vi anbefaler også
at tegne en afbestillingsforsikring. Det er

Pas, visum og vaccinationer
Der kræves ingen visum til Korea, som
dansk rejsende. Der er heller ingen særlige
krav til vaccinationer. Dog skal passet være
gyldigt i mindst 6 måneder regnet fra
afrejsedagen.
Panmunjom turen
Turen til den nordkoreanske grænse er ikke
inkluderet i vores Korearejse, men skal
betales særskilt, når vi er i Korea. Turen
koster ca. DKK 450 og dækker selve turen til
Panmunjom og en frokost. Grunden til den
ikke er iberegnet vores grupperejse er, at der
kan være gæster, der ikke ønsker at deltage
på turen.

Depositum
Der vil ca. 2 måneder før vores afrejse blive
opkrævet et gebyr pr. gæst på DKK 2.000,00

Reference
I er også meget velkomne til at besøge vores
blogge fra vores sidste ture og vores
Facebook side for at se nærmere om vores
grupperejser og læse kommentarer fra vores
gæster fra de sidste rejser.:
KOREAREJSER efterår 2014
http://korearejser-efteraar-2014.blogspot.dk/
KOREAREJSE efterår 2013
http://korearejser2013.blogspot.dk/
KOREAREJSE sommeren 2013
http://korearejsersommer2013.blogspot.dk/2013/07/dag-9-korearejser-sommertur-203.html
KOREAREJSE sommeren 2012...
http://korea-rejser.blogspot.dk/2012/07/dag-13-korearejser-sommertur-2012.html
KOREAREJSE efteråret 2011
http://korearejser.blogspot.dk/2011/10/dag-9-i-korea.html

Pris:
KOREAREJSER’s Sommertur koster DKK
24.500,00 inkl. skatter og afgifter for
rejsende på dobbeltværelse, der tages
forbehold for prisændringer alt efter antal
gæster på turen
KOREAREJSER’s Efterårstur koster DKK
23.000,00 inkl. skatter og afgifter for
rejsende på dobbeltværelse, der tages
forbehold for prisændringer alt efter antal
gæster på turen
Tillæg for enkeltværelse: DKK 2.950,00.
Med forbehold for prisændringer

Bestilling og Reservering
Bestilling eller reservering af grupperejserne,
venligst gå til følgende link og udfyld og send
tilmeldingsblanketten:
http://www.korearejser.dk/Tilmelding.htm.
Tilmeldingen er ikke bindende før der er
indbetalt depositum, som udsendes ca. 2
måneder før afrejsetidspunktet.
Kontakt
I er meget velkomne til at hører mere om
grupperejserne ved at kontakte os på:
rose@korearejser.dk eller ringe på tlf.: +45
61 41 99 66.

KOREAREJSER på Facebook under punktet ”Seneste opslag af andre
på Korearejser” – Like os på Facebook

Med venlig hilsen
KOREAREJSER

