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COREA DEL SUD 

 
VIATGE EN GRUP – 9 o 12 DIES 

 
 
 
 

 Mapa de la ruta                                                                                                                                                       

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Seül   

2 Seül  Hotel 

3 Seül E Hotel 

4 Seül  P.N. Songnisan  Daegu E Hotel 

5 Daegu  Gyeongju E Hotel 

6 Gyeongju E Hotel 

7 Gyeongju  Busan E Hotel 

8 Busan  Seül E Hotel 

9 Seül  Madrid o Barcelona E  

EXTENSIÓ ZONA DMZ i SEORAK NATIONAL PARK  

8 Busan  Andong  Chungju E Hotel 

9 Chungju  Estada en temple E Temple 

10 Estada en temple  Gangneung  P.N. Mont Seorak E Hotel 

11 P.N. Mont Seorak  Seül E Hotel 

12 Seül  Madrid o Barcelona E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  SEÜL 

Vol a Seül. Nit a bord. 

 
Dia 2 |  SEÜL 

Arribada a Seül, trasllat a l'hotel i resta del dia lliure. Allotjament a l’Hotel Aventree Jongno (opció estàndard) o 

Hotel Grand Ambassador (opció superior). 

 
Dia 3 | SEÜL 

Esmorzar i inici de la visita a la ciutat de Seül, incloent el Museu Nacional de Corea que compta amb una fantàstica 
col·lecció d'art coreà i relíquies. Es necessitaria un dia sencer per veure tot al museu. Continuarem amb la visita a 
Changdeok Palace & Huwon (el Jardí Secret), Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Seguim fins a la Torre 
Namsan per gaudir amb les vistes panoràmiques de la ciutat. La visita finalitza amb el mercat de Gwangjang. 
Allotjament. 
 
Dia 4 | SEÜL  P. N. SONGNISAN  DAEGU 

Esmorzar a l'hotel i trasllat a la Vila Folklòrica Coreana. El poble, és una reconstrucció de la Corea tradicional, que 
inclou més de 250 estructures on es pot veure els principals elements de la vida a Corea dels segles 18 i 19. 
Continuació cap al Parc Nacional Songnisan per visitar el Temple de Beopjusa, construït en l'any 553 dC i que va 
arribar a allotjar fins a 3.000 monjos i on es troba l'estàtua de Buda en bronze més alta de Corea. Continuació a 
Daegu allotjament al Daegu Grand Hotel (ambdues opcions). 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1ZVIgN_bBclYmlr2nN9q6pFkbmksKBoBA&ll=25.17465872626969%2C100.9951893143375&z=7
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1ZVIgN_bBclYmlr2nN9q6pFkbmksKBoBA&ll=25.17465872626969%2C100.9951893143375&z=7
http://www.aventreehotel.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0966-grand-ambassador-seoul-associated-pullman/index.shtml
http://www.daegugrand.co.kr/grand/main/index.php
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Dia 5 | DAEGU  GYEONGJU 

Esmorzar a l'hotel I visita al Museu de Medicina Oriental Yangnyeongsi. El mercat de Yangnyeongsi ha estat un 
mercat de medicina natural des del segle XVII. Continuació a Gyeongju, capital del regne de Silla durant 1.000 anys. 
La ciutat és coneguda com el "Museu sense Parets", a causa de les seves tombes reals i vestigis de palaus i 
fortaleses. Visita de la ciutat incloent l'Observatori Astronòmic i el Parc Reial Tumuli. Allotjament al Commodore 
Hotel (opció estàndard) o Hilton Hotel (opció superior). 
 
Dia 6 | GYEONGJU 

Esmorzar i inici del recorregut de dia complet de Gyeongju visitant el Temple de Bulguksa, edificat en el 528 i 
ampliat fins al 774. Tot i reconstruït, els seus ponts i escales són originals de l'època (declarat Patrimoni de la 
Humanitat). Visita de les Grutes Seorkguram, en els vessants de la Muntanya Toham. La gruta conté una estàtua 
monumental d'un Buda assegut mirant al mar. El Buda de les 4 cares, la Tomba Reial de Gwaeneung i un viatge 
escènic cap al Port de Guryongpo, per gaudir d'un bonic paisatge costaner. 
 
Dia 7 | GYEONGJU  BUSAN 

Després d'esmorzar, trasllat al Temple Unmoonsa (regentat per monges). Continuació a Busan, la segona ciutat 
més gran de Corea del Sud. Visita de mig dia de Busan visitant la Torre de Busan al parc de Yongdusan amb el seu 
observatori amb vistes de la ciutat. El Mercat de Jagalchi, el mercat de peix i marisc amb més fama de Corea, on es 
pot degustar un saborós peix fresc. Passeig per Nampodong, un dels carrers principals de la ciutat. Allotjament al 
Busan Towerhill Hotel (opció estàndard) o Commodore Hotel (opció superior). 
 
Dia 8 | BUSAN  SEÜL 

Esmorzar i trasllat de tornada a Seül. Allotjament a l’Hotel Aventree Jongno (opció Standard) o Hotel Grand 
Ambassador (opció superior). 
 
Dia 9 | SEÜL  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i dia lliure fins l’hora convinguda del trasllat a l'aeroport per prendre el vol de tornada. Arribada i fi dels 
serveis. 
 
EXTENSIÓ ZONA DMZ i SEORAK NATIONAL PARK  

 
Dia 8 | BUSAN  ANDONG  CHUNGJU 

Esmorzar i trasllat al Parc Nacional Mt. Gayasan per visitar el Temple Haeinsa, que acull la Tripikata Koreana, la 
versió més completa de textos del cànon budista, gravats en 80.000 tauletes de fusta entre els anys 1.237 i 1.249. 
Es va construir durant la dinastia Goryo per protegir el país de la invasió de les tropes mongoles. La UNESCO l'ha 
inclòs en la seva llista de Patrimoni Cultural Mundial. Continuació a Andong, uns dels pobles més ben conservats 
d'estil tradicional i bressol d'estudis i acadèmies confucianistes durant la dinastia Joseon. Continuació al Llac 
Chungju i allotjament al Benikea Hotel Cheong Pung (ambdues opcions).  
 
Dia 9 | CHUNGJU  ESTADA EN TEMPLE 

Esmorzar i passeig en vaixell per admirar el paisatge del llac (a l'hivern, l'excursió en vaixell està subjecta a les 
condicions climàtiques). Continuació al Templo Woljeongsa o Samhwasa Temple per experimentar una estada en 
un temple. Abans de l'arribada cal canviar-se de roba, i cenyir-se l'uniforme preparat pel temple. L'estada al 
temple implica respectar certes normes i horaris, com assistir a la cerimònia de la tarda de "Bell-Beating", cant, 
meditació i missa. Durant una nit, no es disposarà telèfon ni TV, ni està permès alcohol. L'allotjament és en 
habitacions compartides d'estil coreà; habitacions masculina i femenina. La dutxa i bany són compartits. Es pot 
demanar una habitació privada dins el temple (30€ per persona), o allotjar-se en un hotel local fora del temple 
amb un cost addicional i segons disponibilitat. 
 
Dia 10 | ESTADA EN TEMPLE  GANGNEUNG  P. N. MONT SEORAK 

Possibilitat d'assistir al culte de matinada. Esmorzar i trasllat al DMZ (zona desmilitaritzada) una franja de seguretat 
que protegeix el límit territorial de treva entre les dues repúbliques coreanes. Trasllat a la ciutat de Sokcho, vista 
del Parc Nacional Mount Seorak, pujada en telefèric a la fortalesa de Gwongeumseong i visita del temple de 
Sinheungsa. Continuació cap a Pine City Gangneung. Visita del Museu de gramòfons de Chamsori. Aquest museu es 
vanta de tenir una increïble i àmplia col·lecció del S. XIX de gramòfons i sistemes d'àudio de primera generació. 
L'hotel esta  al costat del Parc Nacional Mt Seorak, un espai ideal per fer senderisme o passejar.  Allotjament al 
Seorak Kensingtonstar Hotel (ambdues opcions). 
 

https://www.commodorehotel.co.kr/html/main/
https://www.commodorehotel.co.kr/html/main/
https://www3.hilton.com/en/hotels/south-korea/hilton-gyeongju-KYOHITW/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6KYOHITW
https://www.towerhill.co.kr/es-es
http://www.commodore.co.kr/html/main/index.php
http://www.aventreehotel.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0966-grand-ambassador-seoul-associated-pullman/index.shtml
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0966-grand-ambassador-seoul-associated-pullman/index.shtml
https://www.cheongpungresort.co.kr/web/kor/asp/index/index.asp
http://woljeongsa.org/eng/
https://eng.templestay.com/temple_info.asp?t_id=534-7661
http://www.kensington.co.kr/Main.aspx
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Dia 11 | P. N. MONT SEORAK  SEÜL  

Després d'esmorzar, sortida cap a Yanggu. Visita del Memorial de la Guerra, que va ser construït per commemorar 
als que van lluitar durant la Guerra de Corea en els camps de batalla situats en l'àrea de Yanggu. Trasllat a 
Gapyeong per visitar el Jardí de "Morning Calm", el jardí privat més antic de Corea amb flors silvestres i arbres 
únics al país. (Durant els mesos que no hi ha floració, es farà una visita alternativa). Arribada a Seül i acomodació a 
l’Hotel Aventree Jongno (opció estàndard) o Hotel Grand Ambassador (opció superior). 
 
Dia 12 | SEÜL  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i dia lliure fins l’hora convinguda del trasllat a l'aeroport per prendre el vol de tornada. Arribada i fi dels 
serveis. 
 

 PREU PER PERSONA 2020 

 
SERVEIS DE TERRA:  
Opció hotels categoria Standard 
Mínim 2 persones:      1.645€ 
Suplement habitació individual:  375€ 
 
Opció hotels categoria superior 
Mínim 2 persones:      1.975€ 
Suplement habitació individual:  635€ 
 
Suplement ambdues opcions per visites amb guia de parla castellana: 325€ 
 
Suplement extensió zona DMZ i Seorak National Park: 
Mínim 2 persones:      560€ 
Suplement habitació individual:  415€ 
 
Suplement per visites amb guia de parla castellana: 165€ 
 
VOLS: (Tarifa en base a la companyia QATAR en classe N) 
Sortides Barcelona/Madrid:  1.075€ (taxes incloses calculades al gener/20)  
L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, 
d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi 
aplicat al gener 2020. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 

 

INCLOU   

• 7 nits en hotels amb esmorzar, segons elecció.  

• Trasllats d’arribada i sortida. 

• Guia de parla anglesa a les visites en sortides regulars. 

• Recorregut en vehicle segons mida del grup amb xofer.  

• Entrades a les visites programades. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 2.000 €  
 
Extensió zona DMZ i Seorak National Park 

• 3 nits en hotels amb esmorzar, segons elecció.  

• Una nit en temple (habitació comunitària sense bany).  

• Guia de parla anglesa a les visites en sortides regulars. 

• Recorregut en vehicle segons mida del grup amb xofer.  

• Entrades a les visites programades. 
 
 
 

http://www.aventreehotel.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0966-grand-ambassador-seoul-associated-pullman/index.shtml
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-03-190515-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-03-190515-vipplus.pdf
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NO INCLOU   

• Vols i taxes. 

• Menjars. 

• Propines. 

• Qualsevol altre servei no especificat. 
 
 SORTIDES 2020 
 
Dia d’arribada a Seül e inici del tour: 
Juliol 6 i 13  
Agost 17 i 24 
Setembre 7 i 21 
Octubre 12 i 19 
Novembre 9 i 23 
Desembre 7 i 14 
 
 MÍNIM DE PERSONES 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats 
que considereu segons els vostres interessos.  L’ampliació de l’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té 
un suplement de 60€, fins a 4.000€ té un suplement de 80€, la de fins a 5.000€ té un suplement de 100€, la de 
6.000€ té un suplement de 120€ i la que cobreix fins a 7.000€ té un suplement de 185€.  
Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement i el 
detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una 
penalització que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la 
utilització alternativa dels serveis de viatge.  
 

 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, 
sensorial o locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de 
discapacitat, o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves 
necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un 
viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir 
les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà 
variar en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la 
data de sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta 
(exceptuant Amex i Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 

 INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 
VISATS 
No es necessita visat per estades inferiors a 90 dies, passaport en vigor amb una validesa mínima de tres mesos i el 
bitllet d’avió d’anada i tornada. 
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VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  
 

CARACTERISTIQUES DEL VIATGE  
Corea del Sud és un país poc conegut per a la majoria de viatgers occidentals. A Corea es barregen tradicions 
ancestrals amb les més modernes tendències, paisatges seductors i 5.000 anys de cultura i història. 
La ruta proposada, amb grups multilingües, permet visitar els llocs més interessants de Corea. Si bé s'utilitza el 
mateix vehicle per als desplaçaments, les visites es realitzen en grups separats per idiomes. 
Els desplaçaments s'efectuaran en vehicles amb conductor segons el nombre de participants en cada viatge. 
Els hotels seleccionats són de categoria estàndard, es pot optar per hotels de categoria superior amb un suplement. 
El guia recomanarà restaurants locals adequats durant el recorregut. Els menjars s'han de pagar directament. El 
pressupost mitjà pels menjars en restaurants locals varia de KRW10,000 a KRW20,000 per dinar, KRW15,000 a 
KRW25,000 pel sopar, tot i que el cost del menjar pot variar segons el menú i el restaurant. La mitjana per a les 
begudes és d'aproximadament KRW5,000-6,000 per cervesa, KRW3,000-4,000 per refresc. No es requereix propina 
en un restaurant local. 
 
DIVISES 
La moneda sudcoreana és el won (KRW), consultar canvi a: XE converter. Es pot pagar amb targeta de crèdit, tot i 
que de vegades pot donar algun que altre problema, ja que no sempre els sistemes reconeixen la targeta. 
 
CLIMA 
Corea té ben marcades les quatre estacions. Primavera de març a maig; estiu de juny a agost; tardor de setembre a 
novembre; hivern de desembre a febrer, amb algunes diferències depenent de la regió. Les precipitacions es 
concentren a l'estiu i els hiverns són generalment freds. 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
  

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=KRW
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

