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COREA DEL SUD 
El país dels contrastos superlatius 

 
 
 

Hi ha països marcats pel pes de la història. I en 
el cas de Corea del Sud, també pel pes dels 
seus veïns. La guerra és la de Corea, de 1950, 
que va acabar amb la divisió del país. I el veí 
incòmode, Corea del Nord i les fossilitzades 
tensions de la Guerra Freda. Si ens deixéssim 
portar pels tòpics, aquí s’acaba el que la 
majoria sap de Corea del Sud. Els afeccionats 
als esports, però, potser poden afegir a la llista 
de tòpics dos Jocs Olímpics, els d’estiu de 1988 
i els d’hivern de 2018. I, és clar, qui més qui 
menys coneix els telèfons Samsung...  
Però Corea del Sud és molt més que una guerra 
finalitzada fa 75 anys, un veí histriònic, dues 
Olimpíades i una marca de telèfons. El país és 
una potencia industrial de primer ordre, 
l’economia és de les que més ha crescut des de 
1960, el PIB és el tercer més gran del continent, 
destaca en el rànquing de desenvolupament 
tecnològic i científic, encapçala el lideratge 
d’empreses globals i els seus ciutadans 
gaudeixen dels nivells més alts de llibertat 
política i drets socials d’Àsia. I tot això passa en 
un territori farcit de muntanyes i pobles 
tradicionals dirigit des d’una de les metròpolis 
més grans del planeta. Us presentem un país 
de contrastos superlatius i visita 
imprescindible per conèixer una de les 
societats més dinàmiques del món. 
 

SORTIDA  4 de juny de 2023 
  14 d’octubre de 2023 

 
 
1r Dia. Volem a Seül. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol a Munic, on connectarem amb el vol a 
Seül. Nit a bord.  
 
2n Dia. Arribem a Seül. 
En aterrar a Seül passarem els tràmits duaners i després anirem a instal·lar-nos a l’hotel. Aquesta 
tarda sortirem a fer una passejada per començar a conèixer aquesta vibrant ciutat abans de 
sopar. 
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3r Dia. Seül. 
Començarem el nostre recorregut per Seül al palau de Gyeongbokgung, el més majestuós dels 
antics palaus de Seül. Assistirem al canvi de guàrdia a la porta de Gwanghwamnu, una cerimònia 
que es du a terme des de 1469 i acabada la visita anirem a conèixer el canal de Cheonggyecheon, 
un dels indrets més populars de la ciutat. A continuació coneixerem les cases tradicionals de 
Namsangol Hanok i descobrirem el famós mercat street food de Gwangjang. Dinarem durant les 
visites i finalment retornarem a l’hotel. Sopar a restaurant local. 
 
4t Dia. Seül – Paju – Seül. 
Esmorzarem a l’hotel i després sortirem per carretera cap al nord del país per conèixer la zona 
fronterera amb Corea del Nord. Arribarem a Paju per visitar l’anomenat Observatori de la 
Unificació de Dora, des d’on es pot observar Corea del Nord. A continuació farem un recorregut 
al parc d’Imjingak, que ens permetrà tenir més vistes de Corea del Nord i veure el pont de 
Dokgae, que durant molts anys va ser una de les vies de comunicació entre el Nord i el Sud. 
Entrarem a un dels túnels soterranis que van construir els soldats de Corea del Nord per una 
ocasional invasió al Sud i creuarem en autocar la població de la Unificació, la única que es troba 
dins la zona desmilitaritzada. Dinarem i retornarem a Seül on coneixerem el monument a la 
guerra de Corea.  
 
5è Dia. Seül – Yongin – Daejeon. 
Després d’esmorzar sortirem per carretera cap a Yongin, al sud-est de Seül. Quan arribem 
visitarem les coves de Gwangmyeong, un parc temàtic situat a unes antigues mines d’or i plata; 
i descobrirem també un poble tradicional d’època Joseon, on coneixerem formes ancestrals de 
vida coreanes. Acabarem les visites del dia a la fortalesa de Suwon Hwaseong (UNESCO), 
construïda durant els darrers anys de la dinastia Joseon, i a Suwonsi, envoltada per més de cinc 
quilòmetres de muralles. Finalment anirem a instal·lar-nos a un confortable hotel de Daejeon.  
 
6è Dia. Daejeon – Maisan Tapsa Temple – Jeonju. 
Després d’esmorzar sortirem per carretera fins al temple de Tapsa, situat a les muntanyes de 
Maisan, una zona agrícola coneguda pel cultiu del ginseng i per les curioses formes de les seves 
muntanyes. En arribar farem una bonica passejada de dos quilòmetres enmig de la natura fins 
al Temple, que visitarem. A continuació sortirem cap a Jeonju, on dinarem a un restaurant local. 
A la tarda coneixerem alguna de les 735 construccions tradicionals que es conserven de 
l’anomenat estil hanok. Ens aproparem a les formes de vida ancestrals de Corea i tot seguit 
anirem a veure la Catedral catòlica, construïda en una barreja d’estils bizantí i romànic. Sopar i 
allotjament a Jeonju. 
 
7è Dia. Jeonju – Suncheon. 
Esmorzarem a l’hotel i després començarem la ruta per carretera cap a Suncheon, al sud de la 
península de Corea. El nostre objectiu serà conèixer la fortalesa de Nakan i el poble tradicional 
de Naganeupseong. Dinarem i a la tarda anirem al parc natural de la badia de Suncheon, format 
per aiguamolls on habiten gran varietat d’aus, entre les quals destaquen cigonyes, garses 
blanques i becplaners. Finalment ens instal·larem a un hotel de Suncheon i sortirem a sopar a 
un restaurant local.  
 
8è Dia. Suncheon – Busan. 
Començarem l’etapa dirigint-nos a Busan, a l’extrem sud-est del país. Una vegada arribem 
començarem les visites aturant-nos a conèixer el barri de Gamcheon amb les seves cases 
multicolors. A continuació coneixerem el mercat de peix de Jagalchi, considerat un dels més 
importants de Corea. Dinarem a un dels restaurants situats vora el mercat i a la tarda farem una 
passejada pels mercats dels carrers Gukje i Khangtong, abans de pujar a la Torre de Busan, des 
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 d’on gaudirem d’una de les millors panoràmiques de la ciutat. Acabarem el dia coneixent el parc 
de Taejongdae. En acabar les visites ens allotjarem a l’hotel i sortirem a sopar a un excel·lent 
restaurant de la ciutat.  
 
9è Dia. Busan – Gyeongiu – Busan. 
Després d’esmorzar sortirem per carretera cap a Gyeongju, al nord de Busan. En primer lloc 
coneixerem el temple budista de Bulguksa (UNESCO), situat a l’antiga capital del regne de Silla. 
A l’interior del temple hi ha diferents tresors nacionals del país, com les pagodes de Dabotap i 
Seokgatap, el pont de Cheongungyo i dues estàtues de Buda de bronze banyades en or. Acabada 
la visita ens dirigirem a les muntanyes de Tohamsan per entrar a la gruta de Seokgulam 
(UNESCO) i conèixer un dels temples troglodítics més importants del país. A continuació 
visitarem les tombes reials i fins i tot tindrem la oportunitat d’entrar a una d’elles al Tumuli Park. 
Acabarem el dia a l’estany d’Anapji (UNESCO), un estany artificial construït l’any 674 pel rei 
Munmu. Dinarem durant les visites i a la tarda retornarem al nostre hotel de Busan, per sopar i 
descansar.  
 
10è Dia. Busan – Jeju. 
Després d’esmorzar continuarem les visites de Busan passant pel pont de dos nivells de 
Gwangan, des del qual es gaudeix de vistes espectaculars de tota la ciutat. A continuació veurem 
la platja de Haeundae i anirem a conèixer el temple de Haedongyongungsa, magníficament 
situat sobre unes roques obertes al mar. Acabada la visita del temple dinarem i a la tarda 
volarem a l’illa de Jeju, situada a la mar de la Xina Oriental. En aterrar ens traslladarem a l’hotel, 
on ens allotjarem les properes tres nits.  
 
11è Dia. Jeju. 
Després d’esmorzar començarem la visita de la part oest de l’illa de Jeju. Al llarg del dia passarem 
per la platja de Hyupjae, visitarem els jardins botànics del Parc de Hallim i els seus múltiples 
racons temàtics, farem una excursió a peu d’aproximadament una hora al mont Sanbang i la 
seva famosa cova amb vistes a l’oceà i admirarem els tres salts d’aigua de les cascades de 
Cheonjeyeon. Acabarem l’etapa als espadats de Jusangjeolly, des d’on es gaudeix d’un dels 
millors miradors de Jeju. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
12è Dia. Jeju. 
Avui explorarem la part est de l’illa de Jeju. Començarem el matí gaudint d’una petita passejada 
a cavall i després ens dirigirem a les muntanyes Halla per conèixer el poble tradicional de 
Seongeup. A continuació coneixerem la història del busseig tradicional haenyeo, durant el qual 
les dones se submergien al mar per recol·lectar mol·luscs i algues. També pujarem fins al cràter 
del Seongsanllchulbong (UNESCO), recorrerem la carretera litoral de Jongdalri i entrarem al 
túnel de lava de les coves de Manjanggul (UNESCO), considerades monument natural. Finalment 
retornarem al nostre hotel per sopar i descansar. 
 
13è Dia. Jeju – Seül. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit volarem a Seül. Una vegada recollit l’equipatge ens dirigirem a 
conèixer el tradicional barri de Insandong, un dels més característics de la ciutat. Dinarem a un 
restaurant local i a la tarda gaudirem de temps per conèixer i fer compres al barri de 
Myeongdong, on es troba el nostre hotel. Aquest vespre sortirem a sopar a un bon restaurant 
local. 
 
14è Dia. Seül – Barcelona.  
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem a l’aeroport per agafar el vol a Frankfurt, on 
connectarem amb el vol a Barcelona. 
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PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
7.880.- € (IVA inclòs) 

 

 
1.490.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de línia regular de la companyia Lufthansa, classe turista • Vol domèstic amb companyia 
local • Estada a hotel de 5***** a Seül i 4**** a Busan, Daejeon i Jeju. A Jeonju I Suncheon 
hotels de primera categoria • Pensió completa durant tot el viatge • Servei de maleters als hotels 
de Seül, Busan i Jeju • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita de Seül • 
Visita de les coves de Gwangmyeong a Yongin • Visita del temple de Tapsa • Visita de Jeonju • 
Visita de Suncheon • Visita de Busan • Visita de Gyeongju • Visites de l’illa de Jeju • Visita de 
Paju •Assegurança d’assistència en viatge amb la companyia ARAG. 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


