KORE GLOCAL TURU /USD 599 (Kişi başı)
Rezervasyon: master@ustravel.kr
Gün 1

Seul-Buyeo-JeonjuGwangju

PROGRAM

YEMEK

Gwanghwamun Kavşağı'ndaki Donghwa Duty Free Mağazası'nın önündeki otoparkta rehberle buluşma, Seul 08:00
→ Seul'den Gongju'ya transfer (130Km/1.5 saat) / Kral Muryeong'un mezarını (UNESCO) ziyaret → Gongsanseong
Kalesi (UNESCO) → Buyeo (1.5 saat), Baekje Hanedanı'nın antik başkenti. Bir saray, kale, kültür salonu vb.
göreceğiniz Baekje Kültür Alanı'nı ziyaret → Goransa Tapınağı ve Nakhwaam Uçurumu'nu tekneyle ziyaret
(opsiyonel: 15,000won). Bu uçurum, krallığın yıkıldığı gün 3,000 saray hanımının düşman tarafından
yakalanmaktansa birlikte nehre atladıkları yerdir → 700 geleneksel Kore evini barındıran Jeonju Hanok Köyü
(UNESCO) için Jeonju'ya geçiş (80Km/1 saat) → Honam bölgesinin ana şehri ve Kore'deki modern demokratik
hareketin başladığı Gwangju'ya transfer (100km / 1 saat 20 dakika) → Otele giriş ve serbest zaman
♨ Holiday Inn Gwangju 062-610-7000 www.holidayinngwangju.com ya da benzeri (4 yıldızlı)

Gün 2 Gwangju-Suncheon-Yeosu
Otelde kahvaltı → Gwangju ve Gwangju Şehir Müzesi → Bosung Yeşil Çay Üretim Çiftliği → Suncheon (100km/ 1
saat). Burada Suncheon Körfezi bahçesini ziyaret edeceksiniz → Liman şehri olan ve Amiral Yi Sun-sin'in yolu
üzerinde bulunan liman şehri Yeosu'ya hareket

Otel Kahvaltı

♨ Yeosu The Ocean Resort 061-689-0700 www.theoceanresort.co.kr ya da benzeri (4 yıldızlı)

Gün 3

Yeosu-Busan-Gyeognju
Otelde kahvaltı → Jinjuseong Kalesi – Chokseoknu binası tarihsel olarak 1592'deki Japon istilasıyla ilgilidir →
Busan'a hareket (100Km/1.5 saat) → Gimhae İç Hatlar Havaalanına varış→ Havalanından ayrılış (1.kat, otobüs
bileti ofisi) → Jagalchi'ye transfer -Kore'nin en büyük ikinci deniz ürünleri pazarını ziyaret → Haeundae Plajı turu →
Gyeongju'ya transfer (100Km/ 1.5 saat) → Otele giriş ve serbest zaman

Gün 4

Gyeongju-Wonju

Otel Kahvaltı

Otelde kahvaltı → 08:00'de Gyeongju şehir turu başlangıcı → UNESCO Dünya Mirası Seokguram Mağarası
(opsiyonel: 5,000won) -> Bulguksa Tapınağı (UNESCO) → Tapınağın kendisi ve taştan kalıntılar çok güzeldir ve
dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler tarfından büyük övgü toplamaktadır → Andong Hahoe Folk Köyü'ne gidiş
(170km/ 2.5 saat)→ Hahoe Folk Köyü'ne (UNESCO) varış. Bu köy, Joseon Hanedanlığından (1392~1910) kalan,
kendine has mimarisiyle ün yapmış evlere sahiptir. Ayrıca köy doğal olarak orada yaşayan insanlar tarafından
Otel şekillendirilmiştir. Büyük Britanya kraliçesi Elizabeth II'nin ziyareti ile iyice ünlenmiştir → Hahoe Folk Köyü'nde
Kahvaltı
ayrılış → Wonju'ya hareket (155km/ 2 saat) decorated with the Chiaksan Dağı ve Seom Nehri ile çevrelenen bu
şehir, Joseon Hanedanlığında 500 yıl boyunca Gangwon Bölgesinin çahkenti olmuştur. Çok önemli kültürel ve tarihi
kalıntılara sahiptir → Otele giriş ve serbest zaman
♨ Wonju Interburgo Hotel 033-769-8114 http://wonju.inter-burgo.com/eng ya da benzeri (3 yıldızlı)

Gün 5

Wonju-Sorak Dağı-Seul
Otelde kahvaltı → Pyeongchang'a transfer (95km/ 1 saat 20 dakika) → Pyeongchang Alpensia Intercontinental
Hotel. Burası 2018 Olimpik Kış Oyunları'nın yapılacağı yerlerden birisidir. (Alpensia Resort). Tek raylı sistemle
Kayak - Zıplama (opsiyonel: 6,000won) → Seorak Dağı Ulusal Parkı'na geçiş (UNESCO) (50km/ 1 saat). Burası
dağları, bulutları, vadileri ve çaylarıyla nefes kesici manzaralara sahiptir ve Kore'nin en ünlü doğa parkıdır.
Barındırdığı nadir canlı türlerinden ötürü UNESCO parkı 1982'de Biosfer Koruma Alanı ilan etmiştir → *kablolu
araba ile Gwongeumseong Kalesi (opsiyonel: kablolu araba 15,000won. Veya Shnheungsa Tapınağı ziyareti) →
Seorak Dağı bilet ofisinde buluşma→ Seul'e transfer (195km/ 4 saat) → Seul'e varış
19:00 (Bırakma noktası: Gwanghwamun Kavşağı'ndaki Donghwa Duty Free Mağazası'nın önündeki otopark)

l Yukarıdaki program ve oteller hava koşulları, trafik ya da büyük olaylar gibi yerel nedenlerden dolayı değişiklik gösterebilir.
Dahil
Otel konaklaması, kahvaltı, transfer, rehber, giriş ücretleri (bazı yerler için dahil değildir)
Hariç
Seyahat sigortası, öğle ve akşam yemekleri, opsiyonel turlar (girişler) ve yukarıda anılmayan her türlü ücret
Genel
* Rezervasyon tur başlangıcından 7 gün öncesine kadar mümkündür
* Yukarıdaki turlar ortaklaşa kullanılan özel araçla (Sit-in-Coach), İngilizce ve Korece konuşan rehber eşliğinde yapılır.
* Yukarıdaki programlar min. 2 kişi için belirli günde yapılır. Lütfen onaylanan tarihlerle ilgili olarak bizimle iletişime geçin.
* Yaşayabileceğiniz kişisel olaylar ya da tüm turlar boyunca kayıplarınız için sorumluluk almadığımızı hatırlatmak isteriz.
* Aracın büyüklüğü gezi tarihindeki katılımcıların sayısına göre belirlenecektir.
* Kişisel nedenlerden dolayı turu bırakmak zorunda kalırsanız, geri ödeme yapmayacağımızı hatırlatmak isteriz.
* Rezervasyon ve isteklerdeki değişiklikleri turdan en az 14 gün önce yapılmalıdır.
* Ekstra yataklı çocuk ücreti yetişkin ücretiyle aynıdır. Yataksız ücret ise yetişkin ücretinin %80'i kadardır.
> Bebeklerden (24 ay ve altı) ücret alınmaz. / Çocuk ücreti : 3~5 yaş arası / Yetişkin ücreti : 6 yaş ve yukarısı.
* 1 yetişkin + 1 çocuk için rezervasyon
> 1 yetişkin + 1 çocuk durumunda çocuk ücreti yetişkinle aynı olacaktır.
Bu yüzden 1 yetişkin + 1 çocuk durumunda lütfen 2 yetişkin ödemesi yapınız.

Otel Kahvaltı

