טיול לקוריאה  15יום 25.3-8.4.2017 /
חגיגות האביב ופריחת הדובדבן ,סמסונג
ובודהיזם ,ארמונות וטבע ,מסורת וקידמה
בהדרכת בעז חדשי
קוריאה מקסימה ומפתיעה .יש בה הכול .נופים מרהיבים ,שווקים ססגוניים ,ערים תוססות בהם
מבנים ארכיטקטוניים מדהימים לצד מקדשים פעילים וארמונות עתיקים ,תרבות ומסורת
שהקוריאנים גאים בה ומשמרים אותה לצד קידמה מסחררת מהמובילות בעולם ,שילוב של
דתות שונות ,מטבח מגוון והרבה אנשים טובי לב ,אוהדי ישראל מושבעים ,שמחים ,נחמדים
וחרוצים .לקוריאה שמות וכינויים רבים וכולם מבטאים משהו מאופייה המיוחד "ארץ השחר
הרוגע"" ,הארץ הרקומה נחלים והרים"" ,ארץ שכווי היער" .הסינים כינו אותה "סין הקטנה"
ו"האומה המזרחית בעלת הנימוסים" .הטיול עובר בין השווקים והארמונות של ערי הענק
התוססות -סאול הבירה ובוסן עיר הנמל והסרטים ,אתרי טבע מהמובילים בעולם -האי הוולקני
ג'ג'ו ,שמורת  ,Seoraksanמקדשים בודהיסטים חבויים בהרים ועל הים ,מוזיאונים וכפרי
פולקלור ,גלריות מודרניות ומופעים עממיים .כל זאת בעונה בה הדובדבן פורח בלבן וורוד,
שדות האורז נובטים בירוק ובהרים נפתחים בסגול-אדום-ורוד-לבן שיחי ה.Rhododendron -
מובטח שתמצאו עצמכם נפעמים ומופתעים .טיול שחוזרים ממנו מאוהבים.

לא מעט תיירים מתארים את הקוריאנים כ"העם הנחמד בעולם".

תמונה :גולן לובנוב

מסלול הטיול:
יום  :25.3.2017 ,1ת"א – סאול.
ניפגש בנתב"ג בערב יום זה ונטוס לקוריאה בטיסה ישירה  KE 958עם קוריאן אייר לנמל
התעופה הבינלאומי אינצ'ון ) (incheonבסאול .הטיסה אורכת כ 10 -שעות ,חציין באור יום,
מעל רוסיה וסין .הטיול מתחיל כבר בטיסה ,במרק הטעים (עם אצות) ,ב"הוראות ההפעלה"
המגיעות עם מנת האורז והירקות  ,Bibimbapבלבוש המסורתי/מודרנית של הדיילות והשפה
הנשמעת ברמקולים.

יום  :26.3.2017 ,2ת"א -סאול.
אחר הצהריים ננחת בנמל התעופה הבינלאומי אינצ'ון  ,Incheonשנבנה על אי מלאכותי וניסע
באוטובוס למלון במרכז סאול ,תוך כדי תיאור אחת הערים הגדולות בעולם ואתרים חשובים
בדרך .אחרי התרעננות נצא לתצפית מרהיבה ממגדל סיאול ,להתרשמות ראשונה מן העיר,
ולארוחת ערב בה נתנסה בטעמים הקוריאנים .לינה :סאול.

יום  :27.3.2017 ,3סאול.
נתחיל את הכרותנו הראשונה עם סאול בארמון המלך  Gyeongbokgungומוזיאון הפולקלור
הצמוד אליו .נראה את פאר העבר והגנים ,נצפה בטקס חילופי המשמר הססגוני ,נשמע על
מאורעות שהתרחשו במקום וננסה להבין איך בעזרת תורת קונפוציוס ,כוח צבאי והרבה
פוליטיקה ,הצליחו מלכי קוריאה להחזיק בשושלות כה ארוכות ולשמור על עצמאותם .נבלה
במדרחוב הגלריות והחנויות  ,insadong gilשילוב של עבודות יד הנמכרות ברחוב זה מאות
שנים (בגדי  ,Hanbokניירות  ,Hanjiכלי קרמיקה ) ,כלים שימושיים ,מזכרות לתיירים והרבה
גלריות מודרניות ,בתי קפה ומסעדות .בקצה המדרחוב פארק הפגודה  Tapgolבו התחיל מרד
ה 1-במרץ ( )1919נגד הכיבוש היפני ולא רחוק ממנו המקדש המרכזי הפעיל של זרם Jogye
הבודהיסטי ,המקושט בראוותנות שאינה אופיינית ,ומחליף צבעים עם כל עונה .נסייר גם
בשכונה מסורתית המשמרת בסימטאותיה את אורח החיים העתיק ,ב"שוק השער המזרחי"
 Dongdaemunהמודרני ,בו הוקם מרכז עיצוב חדשני ,Dongdaemun Design Park
בתכנונה של האדריכלית הדיגיטלית "החשובה ביותר בעולם" זאהה חדיד .לינה :סאול.

יום  :28.3.2017 ,4סאול.Suwon -

ניסע מסיאול לעיר הסמוכה לביקור ב Korean folk village -המציג סגנונות בניה עתיקים,
אומנים ואומנויות מקומיות .מופע בכיכר הכפר משחזר טכס חתונה וריקודים .בין האתרים בהם
צולמו סדרות דרמה קוריאניות מפורסמות ,נוכל להתרשם גם משמחת החיים והמשמעת של
קבוצות מאורגנות של תלמידי בית ספר וגן ,על מדיהם האחידים .אחר הצהריים נמשיך לעיר
 ,Suwonנשמע את סיפורה ,נבקר ,ניסע בקרוניות ונתנסה בפעילויות במבצר Hwaseong
מהמאה ה ,18-שהוכרז כאתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו .לינהSuwon :

יום .Suwon- Hadong :29.3.2017 ,5
ניסע דרך שטחים חקלאיים וכפרים ציוריים ל -למקדש ( Tapsaאזני הסוס) ובו מגדלי אבנים
שנבנו בשיווי משקל ועומדים שנים רבות בכל תנאי מזג האוויר .נלך בשבילי היער ,בין בריכות
ופגודות ,נחווה את פריחות האביב לאורך המדרגות המובילות אל המקדש .נחקור את רזי
הבודהיזם הקוריאני ,ארכיטקטורה ,מנהגים ,ציורים ,סמלים ,פסלים ותפילות .משם נמשיך
ל"פארק הבמבוק"  Juknokwanשבעיר  Damyangונקנח בסיור בשוק הפתוח Hwagae
שליד העיירה  Hadongוב"כביש שלושת האלפים" (עצי הדובדבן) הנראה כמו מנהרת פריחה,
באזור בו מתקיימים מדי שנה הפסטיבלים הגדולים ביותר של האביב.

לינהHadong :

יום .Hadong- Busan :30.3.2017 ,6
נסיעה קצרה לאורך החוף הפורח תביא אותנו לעיר בוסאן ,עונה על כל הסטריאוטופים של
"העיר השנייה" בגודלה וחשיבותה במדינה .רבים מתאהבים באווירה שבה ,כפי שמתאהבים
בברצלונה או תל אביב .בוסאן עיר תוססת ופעילה ,מרכז תרבות ועשייה ,עיר נמל הבנויה
במספר גאיות ועמקים הנפתחים לים ,מרכז סדרות הדרמה של הקולנוע האסייתי ,פסטיבלים
בינלאומיים ומספנות ענק .נבקר בשוק הדגים  Jagalchiהאותנטי והעממי ובמדרחוב כוכבי
הקולנוע  Piff Sqareהסמוך אליו .במקדש הדרקון  Young-kung-saהשוכן על מצוקי הים
נשמע את קול התפילה והקשות תיבת העץ ונטעם משיקויי המרפא העשויים מקליפות עצים.
נלך בפארק ( NuriMaruרכס עולם) במסלול הליכה שחלקו ביער וחלקו על מדרכות וגשרי עץ
תלויים מעל הים ,ניצפה בגורדי השחקים המרהיבים של  ,Haeundae I'Parkניכנס לשווקים
העממיים ,לכלבו " Shinsaegaeהגדול ביותר באסיה" ,נבקר בכפר פליטים שהפך למיצג
אומנות צבעוני ,ועוד .לינה :בוסאן.

יום .Busan- Jeju :31.3.2017 ,7

מבוסאן נטוס בטיסת פנים קצרה ל"אי ירח הדבש"  ,Jejuשהוכנס במשאל אינטרנט עולמי
לתוך רשימת "שבעת פלאי עולם" החדשים ,ובצדק .באי תופעות וולקניות מרשימות ,כפרי
בזלת עתיקים ,מסורת הנשים הצוללות הייחודית ,מפלים יפיפיים והוא טובל באווירה קסומה
כאשר עננים נמוכים חולפים בין עמקיו ורחובותיו העתיקים .נבקר בלוע מכתש ,Sangumburi
בטיילת  Seopjikojiהמצוקית ,בפסגת הזריחה  ,Seongsanבמוזיאון הנשים הצוללות
ובמערת "תולעת הלבה" הייחודית והארוכה בעולם  .ManjanggulלינהJeju :

יום . Jeju :1.4.2017 ,8
גם יום זה יוקדש לטבע והתרבות של האי  ,Jejuאחד משבעת פלאי עולם וברשימת  50פלאי
הטבע של ה  .CNNבעבר נודע כ"אי שלושת הדברים" (רוחות סלעים ואנשים) ו"חסר שלושת
הדברים" (קבצנים ,גנבים ושערים סגורים) .האי ידוע ביפי עצי הדובדבן שמזניו הועברו שתילים
לכל רחבי הממלכה .נעבור בכפר הבזלת העתיק  ,Seongupנראה את מפל המים
 Jeongbangהיחיד באסיה הנשפך ישירות לאוקיינוס ,את עמודי הלבה המשושים במצוקי
חוף  ,Jusangeoliחוף  ,Yongmeoriטרסות גידולי תה מרהיבות ועוד .נלמד על הגיאולוגיה
של האי ,אגדותיו וסיפורי העם שלו ועל המבנה החברתי הייחודי שלו .לינה Jeju

יום . Jeju- Gyeongju :2.4.2017 ,9
מג'ג'ו נטוס לבוסאן ומשם באוטובוס לעיר הבירה העתיקה גיונגג'ו  ,Gyeongjuשהייתה במשך
 1000שנים בירתה של ממלכת שילה  Sillaשאיחדה לראשונה את כל חצי האי הקוריאני .העיר
מנתה מיליון תושבים כבר בסוף האלף הראשון לספירה וכמות האתרים המעניינים בה הופכים
את כל האזור ל"מוזיאון" פתוח .נבקר באתר קברי מלכים הנראים כמו פארק גבעות מכוסות
דשא (וניכנס לתוך "קבר הסוס המכונף") .נטייל ביער המשקיף על הים המזרחי לאתר התפילה
 Seokguram Grottoשחדר פסלי הבזלת שלו ,מהמאה השמינית ,הוא משיאי אומנות
הבודהיזם בעולם והארכיטקטורה באסיה .נטייל במקדש  Bulguksaהבנוי על מדרגות אבן
שהוכרז כאתר מורשת עולמית בשל גגותיו ופסלי האבן שבו .לעת ערב נצפה מפגודות תצפית
ומנוחה בבריכת הנוי המלכותית המוארת  Anapji Pondובמצפה הכוכבים הראשון במזרח
הרחוק .לינה.Gyeongju :

יום . Gyeongju- Ulsan Hyundai Industry- Andong :3.4.2017 ,10
יום בו נחווה את שיא הקידמה התעשייתית ולעומתה אנשים שבחרו בחיי כפר מסורתיים.
בבוקר נשלים את הביקור ב  ,Gyeongjuניסע למרכז המבקרים של מספנות היונדאי (מותנה
באישור) ,מפעל שהוא עיר המייצג את הפיכתה של קוריאה למדינה תעשייתית מהמובילות

בעולם .אחר הצהריים נחזור לטבע הפורח ונגיע ל Andong -בה נבקר ב"כפר עיקול הנהר"
 ,Hahoeהנמנע באופן מודע משימוש בטכנולוגיה מתקדמת המפריעה לזרימת החיים השלווה.
נסייר בסמטאותיו הפרחוניות בהם חלים כללי שימור קפדניים ,במיוחד לאחר שהוכרז כולו
כאתר מורשת של אונסקו .נבקר במוזיאון המציג את פסטיבל המסכות המפורסם ,נחזה
באומנים בעבודתם ונבקר באקדמיה קונפוציאנית בין המצוק לנהר .לינהAngdong :

יום . Andong- Seorak :4.4.2017 ,11
טבע וטבע ,יערות מערות ופריחת הדובדבן .מאנדונג ניסע לאורך הים למערת הנטיפים
 Hwanseongulלמסלול הכולל רכבת קטנה ,בין מפלים ,אגמים ונטיפים תת קרקעיים .בדרכנו
ההררית לשמורה המרכזית של קוריאה ,הר  ,Seorakנעצור במספר אתרים הידועים כאתרי
הפריחה המפורסמים ביותר בקוריאה ,כגון אגם  ,Bomunאו הפאוויליון המדהים
” ,“Gyeongpodae Pavilionמהמקומות היפים ביותר בעונת פריחת הדובדבן.

לינה:

בשמורת  Seorakאו . Sokcho

יום  :5.4.2017 ,12שמורת  Seorakושהייה במנזר בודהיסטי .
את רוב היום נבלה בשמורת הטבע הר  ,Seorakהנחשבת למרשימה ביותר בקוריאה.
נתהלך לאורך נחליה ,בשביליה המיוערים ומרבדי הפריחה האביביים ,נצעד עם הקוריאנים
הלבושים במיטב אופנת חליפות הספורט ,מנעל ספורט וגרב ועד כובע מצחייה .נשתה בבית
קפה על שפת הנחל שליד מקדש  Shinhungsaונעלה ברכבל למסלול הליכה קצר על פסגת
ההר המצוקית .את הצהריים נעשה ב"מרכז לשימור חווית האוכל הקוריאני המסורתי" בכפר
. Pyeongchangלהשלמת חווית ההתמזגות בטבע נגיע אחר הצהריים לשהייה בת יום אחד
במנזר  Woljeongsaהנמצא בשמורת הטבע  .Odaesanנלמד את מנהגיו ,כללי הטקס,
תפילת  108החרוזים .נאכל ממאכלי הנזירים ונאזין לצילצול כלי הדהרמה .עם ערב נעבור
למלון יוקרתי סמוך ,הנמצא בתוך השמורה .לינה :בשמורת הטבע Odaesan

יום  :6.4.2017 ,13מנזר  -Woljeongsaסאול.
המעוניינים יוכלו להשכים קום כדי לחזור ולהצטרף לאווירת המקדש הבודהיסטי (אפשר
להישאר במלון המפנק ולטייל בגניו המיוחדים) .נצטרף לתפילת הבוקר ,נאכל ארוחת בוקר
וצהריים צמחוניות מתוצרת המנזר ונטייל ביער המקיף אותו .אחר הצהריים נחזור דרך ההרים
לסאול ונסייר ב  ,Namdaemunאחד משווקיה הססגוניים המשלב ישן עם חדש ,רחובות רבים
של שוק מסורתי של מוצרי ג'ינסנג ,בגדים וחפצים מסורתיים שעדיין בשימוש עם בתי כלבו
מודרניים גדולים .נצטרף לתושבי סאול העירוניים ,החוגגים במופעי רחוב פתוחים את פסטיבלי

האביב ,באתרים בהם נשתלו אלפי עצים פורחים .לאחר התארגנות במלון נצא לחזות במופע
פולקלור ב Korea House -המציגה במשך שעה אחת מגוון אומנויות במה מסורתיות ,ריקודים,
שירים ונגינה באופן תמציתי וברמה גבוהה .לינה :סאול.

יום  :7.4.2017 ,14סאול -האזור המפורז  -DMZסאול
נסיעה קצרה מסיאול צפונה תביא אותנו לאזור הגבול עם קוריאה הצפונית ,רצועה מפורזת
ברוחב  4ק"מ בה עוברים רק בעלי חיים .נספר על קוריאה הצפונית המבודדת ומאפייניה ,על
הסוגיות הפוליטיות ,על המלחמה הטרגית ,שאיפתם ופחדיהם של הקוריאנים מהמיזוג .סיור
מיוחד יביא אותנו לתצפית על המדינה השכנה ,למנהרת ריגול ענקית ,לשטח בו התקיימו
מפגשי משפחות ולתחנת רכבת העומדת מוכנה לצאת צפונה ביום שיפרוץ השלום .אחר
הצהריים נחזור לסאול ,לשוק  Myongdongהמודרני והצעיר ,לטיילת על גדת הנחל
 Cheonggyecheonשהיה קבור תחת כביש ואתרים נוספים .בערב נצפה במופע בידור
 Nantaשמככב בקוריאה כבר  20שנה .מצחיק ,שנון ,עם הרבה הומור ומעט מילים.

יום  :8.4.2017 ,15סאול -ת"א
את הבוקר האחרון בסיאול ,נקדיש למוזיאון האמנות  Leeum Samsung Museumאו לקניות
אחרונות בשווקים .בצהריים העברה לשדה התעופה שהוא אטרקציה בפני עצמה ,לטיסת לילה
ישירה עם קוריאן אייר  KE957לת"א.

