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DIENVIDKOREJA
GRAND TOUR UN ATPŪTA ČEDŽU (JEJU) SALĀ
12 dienas / 11 naktis
Vairāk kā 500 gadus sena kultūra, pārsteidzošqa daba, eksotiska virtuve un lieliskas iepirkšanās
iespējas... Tā ir Koreja - viesmīlīga valsts, kurā senas tradīcijas ievijas mūsdienās.
Senu tempļu varenība un vietējo iedzīvotāju viesmīlīga, rūpīgi koptās tradīcijas apvienojumā ar
jaunākajām tehnoloģijām radīs neizdzēšamu iespaidu.
Laipnu aicināti Dienvidkorejā - Tālo Austrumu pērlē!

1. diena.

2. diena.

3. diena.

4. diena.

5. diena.

Izlidošana uz Seulu.
Ielidošana Seulā. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz
viesnīcu "Fraser Place Central" (vai līdzīgu). Izvietošanās, neliela atpūta.
Pēcpusdienā Seulas apskates ekskursija.
Prezidenta rezidences rajons Čhomsode, Gyeongbokgung pils - skaistākā
Viesnīca
Seulā, Folkloras muzejs, pastaiga suvenīru-tirdzniecības ielā Insadong,
Seulā
kur iespējams nobaudīt žeņšeņa tēju tipiskā korejiešu tējnīcā. Pilsētas
panorāma no televīzas torņa, kas atrodas Namasana kalnā.
Vakarā - komēdijšovs "Nanta".
Brokastis.
Čhandokun pils apmeklējums.
Brīvais laiks Korejas galvaspilsētā. Pēc vēlēšanās iespējams apmeklēt
okeanāriju, lielāko korporāciju demonstrāciju zāles vai izklaižutirdzniecības centrus.
Pēc vēlēšanās un par papildus samaksu iespējamas izbraukuma
Viesnīca
ekskursijas:
Seulā
- izbraukums uz demilitarizēto zonu (55 USD/pers. ar angļu valodā
runājošu gidu);
- izbraukums uz Suvonu, kurā atrodas UNESCO pieminekļu sarakstā
iekļautais Hvasonas cietoksnis; folkloras ciemats (118 USD/pers.);
- vakara programma - vakariņas un šovs restorānā "Korean House".
Brokastis
Izbraukšana uz Seoraksan kalniem, ko uzskata par skaistākajiem
Korejā (3 h ceļā). Ar pacēlāju brauciens Kwongim virsotnē, no kuras
paveras lielisks skats uz nacionālo parku un piekrasti.
Korejā lielākās Budas statujas un Sinheungsa klostera apskate. Gājiens
uz Ulsanbawi virsotni. Klintis uzskata par valsts vizītkarti, kas līdzīgi kā Nakts klosterī
milzīgas baltas spalvas paceļas virs zaļā priežu meža. Pa ceļam - alu
templis ar Budas statuju.
Atgriešanās Sinheungsa klosterī, programmas sākums. Pārģērbšanās
klostera apģērbā, apskates ekskursija klosterī. Mūks iepazīstinās ar
Korejas budisma īpatnībām. Veģetāras vakariņas.
04:00 celšanās. Rīta lūgšana un Dzen meditācija.
Brokastis klosterī.
Dado tējas ceremonija. Brīvais laiks. iespējams palīdzēt mūkiem
Viesnīca
saimniecības darbos.
Kendžu
Pēcpusdienā izbraukšana uz Kendžu (~15:00- 20:00), izvietošanās
viesnīcā "Gyeongju Commodore" 4* (vai līdzīgā).
Brokastis.
Ekskursija Kendžu (Gyeongju) - senās Sillu impērijas galvaspilsētā.
UNESCO sarakstā iekļautā alu tempļa Sokkuram un skaistā Pulguksas
klostera apskate, pastaiga Timuli parkā starp pusapaļiem pauguriem Viesnīca
Sillu impērijas valdnieku apbedījumiem. Viena no kapenēm ir atvērta
Pusanā
tūristiem. Čxomsodes observatorija - viena no vecākajām Āzijā.
Brauciens uz Pusanu (~18:00–19:40). Izvietošanās viesnīcā "Seacloud
Hotel" 4* (vai līdzīgā), kas atrodas pie valstī populārākās pludmales Haeundae.
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Brokastis.
Izbraukuma ekskursija uz jūras nacionālo parku Hallyeohaesang. Jūras
krasts šeit ir neparasti skaits - nelielus līcīšus nomaina klintis, ko klāj
6. diena.
priežu mežs, jūrā skatāmas mazas, neapdzīvotas saliņas. Botāniskā
dārza apmeklējums Oedo salā. 200 m augstās Hekimgan klintis.
Atgriešanās Pusanā.
Brokastis.
Pusanas apskates ekskursija: APEC 2005. gada samita norises vieta Nurimaru komplekss, zivju tirgus Čigalči, vecpilsētas ieliņas un
7. diena. Yongdusan parks. Pēc vēlēšanās parkā iespējams uzkāpt skatu tornī un
apskatīt pilsētu no putna lidouma. Brīvais laiks iepirkumiem.
Transfērs uz lidostu. Lidojums uz Čedžu. Transfērs uz viesnīcu "Suites
Hotel".
Brokastis.
8. - 11.
Brīvais laiks. Atpūta Čedžu salā.
diena.
Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu iespējamas ekskursijas.
12. diena. Brokastis.
transfērs uz lidostu, izlidošana uz Seulu. Seulā jāmaina lidostu! Lidojums
Seula - Rīga.
Ceļojuma cena vienai personai (divvietīgā numurā): 4900 USD
Cenā iekļauts:
- nakšņošana 4* viesnīcās, 1 nakts klosterī;
- brokastis viesnīcās; klosterī - rīta nodarbības laikā;
- Nanta šovs;
- ieejas biļetes pēc programmas;
- transporta pakalpojumi tūres laikā;
- lidojums Pusana — Čedžu - Seula (Kimpo),
- ekskursija ar motorlaivu Halle nacionālajā jūras parkā;
- krievu valodā runājošs gids.
Cenā nav iekļauts:
- lidojums Rīga - Seula - Rīga;
- apdrošināšana;
- personīgie izdevumi.
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