
 

 
Corea del Nord & Pequín   

Del 12 al 22 d’octubre 2020 

 

El Club del Viatger us proposa un viatge a un dels països més misteriosos, hermètics i 
desconeguts del planeta.  Corea del Nord se’ns presenta com un dels darrers reductes del 
comunisme en estat pur, i des del moment que posem els peus a Pyongyang, podrem percebre 
que el temps sembla que es vagi aturar als anys 60. 

Un calendari propi (el Juche) paral•lel al de la resta del món, un sistema ideològic, cultural i social  
marcat per el règim del dictador Kim Jong-un, atorguen a Corea del Nord un caràcter 
completament diferent a qualsevol altre país on haguem pogut viatjar. Ens deixarem enamorar 
per els verds i frondosos paisatges de les muntanyes, degustarem la puresa de la seva aigua 
mineral i ens enriquirem amb les llegendes i tradicions que segueixen vigents malgrat el pas del 
temps. 

El viatge l’iniciarem a la veïna Xina i des de la seva capital, Beijing, ens enriquirem amb les seves 
tradicions mil•lenàries, visitarem una de les 7 meravelles del món com la Gran Muralla i ens 
sentirem com autèntics xinesos mentre ens perdem pels seus barris tradicionals o visitem el seus 
grans temples budistes. Un país que viu en una constant dualitat, sent capdavantera en aspectes 
econòmics i tecnològics però que no deixa de banda les seves arrels ancestrals que tan marquen 
la seva forma de vida. 

 

 

 



2 Corea del Nord & Pequín  - Del 12 al 22 d’octubre 2020  

 
Itinerari 

 Volem a Pequín           Dilluns, 12 d’octubre 

Ben aviat al matí, sortida des dels punts de recollida habituals cap a l’aeroport de Barcelona per facturar maletes i sortir 
a les 11:25 h en vol de la companyia Air China directe cap a Pequín.  Àpats i nit a bord de l’avió. 

 Pequín – Temple de Llames – Palau d’Estiu                   Dimarts, 13 d’octubre 

Després d’un vol de poc més de 10 hores, aterrarem a Pequín a les 4:35 h de la matinada.  Després de passar control 
de passaports i duana, ens trobarem amb el nostre guia local que ens acompanyarà a l’hotel Kempinski Beijing Lufthansa 
Center de 5 estrelles.  Per la comoditat de tots els companys de viatge, hem contractat les nostres habitacions des de la 
nit abans per poder-ne disposar des del primer moment i poder descansar abans de començar amb les visites previstes.  
Després de deixar els equipatges a les nostres habitacions i refrescar-nos, podrem esmorzar al bufet de l’hotel.  A les 
10:30 h sortirem en autocar per fer la visita guiada de la ciutat i del seu entorn que començarà amb el Temple dels Lames, 
el temple budista tibetà més important que existeix fora del Tíbet i un dels llocs de culte religiós més visitats de Pequín. 
Acabada la visita anirem a dinar a un restaurant local i a la tarda visitarem el Palau d’Estiu, un meravellós recinte que va 
ser utilitzat com a jardí imperial per varies dinasties, molt especialment per la dinastia Qing que el feia servir per escapar 
dels calorosos estius de la ciutat prohibida.  Amb una extensió de més de 290 hectàrees, el Palau d’Estiu està dominat 
pel llac Kunming que ocupa un terç del terreny i ens permetrà gaudir de nombrosos temples, palaus i jardins que seran 
un plaer pels sentits.  

Acabada la visita, anirem cap al famós restaurant Huajiayiyuan per sopar a base del tradicional ànec de Pequín.  Trasllat 
a l’hotel i allotjament. 

 Gran Murulla Xinesa – Visita als Hutongs                Dimecres, 14 d’octubre 

Després de l’esmorzar, sortirem de Pequín per visitar la majestuosa Gran Muralla Xinesa, en concret la seva secció 
anomenada Juyongguan que es troba situada enmig d’un espectacular paisatge.  La Gran Muralla de Xina és considerada 
una d les “7 grans meravelles del món” i forma part de la llista de Patrimoni de la Humanitat de la Unesco des de l’any 
1987.  Si la poguéssim veure des del cel, observaríem una mena de drac gegantí que serpenteja a través dels deserts, 
prats i boscos del centre-nord de la Xina. Acabada la visita anirem a dinar a un restaurant local per després retornar a 
Pequín on farem un recorregut en rickshaw per l’àrea de Houhai, un dels Hutongs amb més caràcter de la ciutat. Els 
Hutongs són els barris tradicionals de la ciutat, plens de carrerons laberíntics, plens de comerç i vida i que són com una 
finestra a la història i cultura de la vella Pequín.  El recorregut ens permetrà veure la vida quotidiana de les famílies, com 
juguen a escacs al mig del carrer o com van carregats de gàbies plenes d’animals... tot plegat un espectacle pels sentits.  
A continuació anirem a gaudir d’una “cerimònia del tè” i després soparem al restaurant Bai Family Courtyard.  Trasllat a 
l’hotel i allotjament. 

 Temple del cel – La ciutat Prohibida        Dijous, 15 d’octubre 

Després d’esmorzar ens traslladarem cap al magnífic i colorit Temple del Cel, el santuari on els emperadors de les 
dinasties Ming i Qing oferien els seus sacrificis al cel i pregaven per tenir bones collites.  Aquest és un lloc deliciós on val 
la pena quedar-s’hi una bona estona per contemplar els experts en Tai Chi, els nens que fan volar dracs, grups de músics, 
etc.El Temple del Cel forma part del Patrimoni de la humanitat de la Unesco des de l’any 1998. Ens deixarem seduir per 
aquest ambient tan màgic mentre gaudim d’una classe de Tai Chi a càrrec d’un mestre local en el mateix recinte del 
temple.  Aquest serà un moment tant divertit com inoblidable.  Després anirem a dinar a un restaurant local i continuarem 
la visita de la ciutat que ens portarà fins a la Plaça de Tianammen i l’impressionant recinte de la Ciutat Prohibida, en ple 
cor de la ciutat. La Ciutat Prohibida va ser el Palau Imperial durant les dinasties Ming i Qing, té una forma rectangular i 
és el complex de palaus més gran del món amb les seves 74 hectàrees d’instal•lacions.  Aquí van viure ni més ni menys 
que catorze emperadors de la dinastia Ming i deu de la dinastia Qing.  També forma part del Patrimoni de la Humanitat 
de la Unesco des del 1987 i avui és el lloc més visitat de tota la ciutat.  Acabada la visita, ens traslladarem a un bonic 
restaurant on farem el darrer sopar a Pequín.  Trasllat de retorn a l’hotel i allotjament. 

 Pequín – Pyongyang – Plaça Kim II Sung              Divendres, 16 d’octubre 

Després de l’esmorzar i una estona lliure, ens traslladarem a l’aeroport de Pequín per sortir a les 13:35 h en vol de la 
companyia Air China cap a Pyongyang, la capital de Corea del Nord.  Després d’una hora i mitja de vol aterrarem a un 
món completament diferent que ens fascinarà.  Avui no tenim el dinar inclòs per coincidir amb l’horari del vol però a dalt 
de l’avió ens serviran un petit snack.  Una vegada haguem passat els  tràmits de passaport i duana, ens rebrà el guia 
hispanoparlant que ens acompanyarà durant tota la nostra estada al país i ens endinsarem a la ciutat.   Durant el trasllat 
al nostre hotel, farem un primer tast de Pyongyang mentre passem per l’Arc de Triomf i per la Plaça Kim II Sung. Arribada 
a l’hotel Yanggakdo de 4 estrelles (o similar) on passarem les properes 5 nits i sopar al restaurant del mateix hotel. 
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 Parc Mansudae – Pavelló Ryongwang – Torre Juche              Dissabte, 17 d’octubre 

Després de l’esmorzar, podrem conèixer en profunditat els principals atractius culturals i turístics de la ciutat. La nostra 
primera parada serà al Parc Mansudae i la seva majestuosa font, avantsala de la Biblioteca construïda en honor a Kim II 
Sung coneguda com a “Palau d’estudis del poble”. Els nordcoreans tenen especial devoció per La Campana de Bronze 
de 1726, utilitzada per anunciar a la població invasions o desastres naturals. Seguirem el nostre recorregut descobrint la 
història del pavelló Ryongwang ubicat a la riba del riu Taedong, per on després hi navegarem mentre dinem 
tranquil•lament i descobrim una nova perspectiva de Pyonyang. Després de dinar visitarem la Torre Juche, des d’on 
tindrem una vistes privilegiades de Pyonyang, i  coneixerem els fonaments de “l’ideari Juche” el sistema ideològic i filosòfic 
impulsat per Kim II Sung. Més tard, ens sentirem autèntics nordcoreans ja que farem un breu trajecte amb metro i podrem 
gaudir de l’arquitectura típica dels anys 60. Acabarem el dia gaudint d’un espectacle de circ o d’una breu representació 
teatral abans de sopar a un típic restaurant local. Allotjament al nostre hotel. 

 Kaesong – Panmunjom – Tomba del Rei – Kogmin            Diumenge, 18 d’octubre 

Després d’esmorzar, començarem el nostre trajecte cap al sud fins a la població de Kaesong, molt propera de la frontera 
amb la veïna Corea del Sud, i reconeguda com a una de les poquíssimes ciutats amb empreses industrials de caire 
internacional. La visita ens conduirà a conèixer Panmunjom, la zona actualment desmilitaritzada i seu de la signatura de 
l’armistici de 1953. Dinarem a un tradicional restaurant, a base del menú “reial”, i així agafarem forces per seguir les 
nostres visites. 

Veurem la porta d’entrada a l’antiga ciutat emmurallada, que data de 1391, la única de les 7 portes d’entrada que ha 
sobreviscut al pas del temps i les guerres, veurem el museu Koryo d’Història i ens aproparem a la fastuosa tomba del 
Rei Kongmin. Emprendrem el retorn cap a Pyonyang, i abans d’anar a sopar visitarem el Monument de la Reunificació 
Nacional, construït l’any 2001 per commemorar la proposta de reunificació impulsada per Kim II-sung. Sopar a un 
restaurant local i allotjament al nostre hotel. 

 Hyangsan – Templo Bohyon – Vall de Manphok    Dilluns,  19 d’octubre 

Després d’esmorzar posarem direcció cap Hyangsan, al nord de Pyongyang i deixarem enrere la ciutat per conèixer la 
part més verda del país. Sota el peu de les muntanyes, entre valls i boscos de pins de fulla perenne trobarem l’acollidor 
poble de Hyangans, seu de l’Exposició Internacional de l’Amistat, el museu dedicat a mostrar al món els regals rebuts 
per les diferents generacions d’emperadors nordcoreans dels màxims dirigents internacionals. Les seves 150 sales ens 
transportaran a recons ben diferents del món sencer. També visitarem el temple budista més important de la zona, el 
Temple Bohyon. Dinarem a un restaurant local, i posteriorment començarem una lleugera caminada per la vall de 
Manphok, coneguda per els més de 10.000 salts d’aigua que configuren la geografia local i per nombroses llegendes 
transmeses de generació a generació. Un cop acabem la nostra caminada, tornarem cap a Pyonyang on soparem i ens 
allotjarem al nostre hotel. 

 Nampo – Fabrica d’aigua mineral Kangso     Dimarts, 20 d’octubre 

Després d’esmorzar, ens dirigirem cap al sud-oest de Pyongyang per conèixer la ciutat de Nampo. Des de finals del s.XIX 
fins a data d’avui, Nampo ha passat de tranquil poble de pescadors a ciutat de comerç portuari a gran escala. Ubicada a 
55 km de Pyongyang i marcada per ser desembocadura del riu Taedong, la nostra visita ens portarà a conèixer el pantà 
de Nampo, de més de 8 km de longitud i 3 encluses que permet la navegació de vaixells de gran tonatge. Dinar a un 
restaurant local. Aquesta zona del país és molt rica en flora i fauna, i la nostra visita en portarà a descobrir la famosa 
Granja Cooperativa de Chongsan, designada per Kim II-sung com model a seguir per la resta de ramaders del país. 
Coneixerem als ramaders locals i ens mostraran les tècniques de cultiu utilitzades. La visita a la fàbrica d’aigua mineral 
Kangso, de reconegut prestigi mundial, serà la darrera parada abans de tornar cap a Pyongyang, on encara tindrem 
temps per visitar  una escola d’educació infantil i conèixer de primera mà el sistema educatiu que implementa el règim 
nord-coreà. Aquest vespre serà especial ja que celebrarem el tradicional sopar de comiat del viatge a un bon restaurant 
local. Allotjament al nostre hotel. 
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 Mansudae Art Studio – Pequín – Barcelona              Dimecres, 21 d’octubre 

Després d’esmorzar, aprofitarem al màxim les nostres darreres hores a Pyongyang per fer visitar un dels centres de 
producció d’art més importants dels país: el Mansudae Art Studio. Seguirem la nostra ruta per conèixer la història de la 
guerra coreana al Korean War Museu i descobrirem la crisis militar i diplomàtica que es va iniciar l’any 1968 quan les 
forces militar nord-coreanes van capturar al buc d’investigació nord-americà USS Pueblo. Dinarem a un cèntric 
restaurant, i a l’hora convinguda ens traslladarem cap a l’Aeroport Internacional de Pyongyang per prendre el vol que ens 
portarà fins a Pequin. 

Arribarem a les 18:20 a Pequin i esperarem la sortida del nostre vol d’Air China que ja ens portarà còmodament fins a 
Barcelona. Àpat i nit a l’avió. 

 Arribada a Barcelona         Dijous, 22 d’octubre 

Arriba a Barcelona al voltant de les 08:15 del matí, on l’autocar del Club del Viatger ens estarà esperant per deixar-nos 
als mateixos punts de recollida del primer dia. 

 

 

Aquest viatge inclou 

 Dinar-trobada de tots els participants al viatge per donar el programa i informacions als participants, fer la primera 
trobada de companys de viatge i conèixer al guia acompanyant. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Guies locals castellanoparlants per les visites del programa. A Corea del Nord i per imperatiu legal, estarem 
acompanyats per dos guies locals. 

 Tots els vols del programa en classe Turista amb totes les taxes aèries i impostos amb la companyia Air China 
(vols directes de Barcelona a Pequín). 

 Facturació d’una maleta de fins a 23 Kg per persona i possibilitat de portar una bossa de ma de màxim 8 Kg per 
persona. 

 Totes les visites i entrades segons l’itinerari. 

 Allotjament a hotels de 5 estrelles a Pequín i de 4 estrelles a Pyongyang (segons la classificació hotelera 
nordcoreana i en tot cas, un dels millors disponibles per grups).   

 Molt important i pensant en la comoditat:  a l’arribada a Pequín a les 4:35 h de la matinada, ja podrem entrar a les 
nostres habitacions de l’hotel ja que les hem contractat des de la nit abans per poder descansar sense esperar tan 
punt arribem. 

 Pensió completa durant tot el viatge excepte els àpats que coincideixin amb vols o transits als aeroports. 

 Totes les propines del viatge  -podríem dir que gairebé obligatòries-  per un valor de 70 € per persona. 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge de la companyia AXA.. 
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Aquest viatge no inclou 

 Tots els serveis no especificats a l’itinerari 

 Begudes alcohòliques als àpats. 

 Cost dels visat per Corea del Nord i per la Xina (aproximadament 230 €) 

 Assegurança de cancel•lació optativa que poden contractar al Club del Viatger. 

 

Preus 

Per persona compartint habitació  ……………………………………………………………………………………….  4.395 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………………….………....…….  675 € 

 

 

Nota:  el costos addicionals aproximats dels visats són: 

per Corea del Nord:  65 €   -   per la Xina: 165 €   (total = 230 €) 

5% de descompte només per inscripcions en les dates següents: 

Pel viatge de Tardor 2020  abans del 15 de desembre 2019 

 

 

Calendari de pagament 

Pel viatge de Tardor:   12 - 22 d’octubre 2020:  

    

    abans del 1 de març 2020          1.000 € 

    abans del 1 de juny 2020          1.700 € 

    abans del 10 de juliol 2020           Resta 
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Notes importants 

 PASSAPORT I VISATS:  Per aquest viatge es necessita el passaport vigent amb mínim 6 mesos de validesa a 
partir de la data de tornada del viatge. El Club del Viatger tramitarà els visats per ambdós països a un cost 
addicional d’aproximadament 230 €.  Es necessitarà l’original dels passaports com a mínim 2 mesos abans de la 
sortida del viatge.  

 POSSIBLES CANVIS EN EL PROGRAMA:  Les autoritats turístiques nord-coreanes es reserven el dret a canviar 
l’ordre del programa en qualsevol moment, sempre mantenint totes les visites programades.  Aquest no és el cas 
a la Xina. 

 HOTELS A COREA DEL NORD: Les autoritats turístiques nordcoreanes confirmen els noms dels hotels només 
una setmana abans de l’arribada, sempre mantenint la categoria de 4 estrelles (categoria local nordcoreana que 
no sempre correspon amb el seu equivalent europeu). 

 REQUERIMENTS MÈDICS:  En el moment de redactar aquest viatge (maig 2019) no hi ha cap requeriment ni 
mèdic , ni de vacunes per viatjar a Corea del Nord i Pequín. 

 DINERS:  A Corea del Nord no s’accepten pagaments amb tarja de crèdit.  Les compres es poden pagar amb 
Euros a les botigues oficials que normalment es troben als hotels.  Aconsellem portar bitllets de 5, 10 i 20 Euros 
així com monedes d’1 i 2 Euros.  També s’accepten els YUANS (moneda d la Xina).  La moneda local és el Won i 
es pot aconseguir canviant als hotels però la realitat és que serveix simplement com a record. 

 ÀPATS:  Amb la intenció de fer també una immersió cultural més profunda, hem inclòs en aquest viatge sempre 
àpats de cuina local a ambdós països. La cuina nordcoreana és molt semblant a la xinesa però una mica menys 
grassa.  

 DIFERÈNCIA HORÀRIA:  La diferència horària vers Catalunya és:  

a Corea del Nord:  +7 hores 

a Pequín:  +6 hores 

 CLIMATOLOGIA:  Els mesos d’abril i octubre corresponen a la primavera i la tardor respectivament i les 
temperatures seran suaus de dia (18-22ºC) i fresques de nit i matinada (10-12ºC). 

 VESTIMENTA & SABATES:  Aconsellem portar roba molt còmoda durant tot el viatge i alguna peça per la pluja 
així com un paraigües plegable.  Convé també portar sabates ben còmodes i amb sola de goma per si plou i per 
caminar segurs sobre tots els paviments. 

 PROPINES:  Voldríem explicar que hem inclòs en el preu del viatge les propines que són considerades gairebé 
obligatòries per l’Agència Oficial de Turisme Nordcoreana (KITC) i molt aconsellables a la Xina.  A Corea del Nord 
les propines són el complement al sou de guies i conductors i realment els esperen i necessiten.  El valor en 
propines que hem inclòs és de 70 € per persona.  Això també permetrà als participants no haver-se de preocupar 
per aquest tema durant tot el viatge. 

 CURIOSITATS DUANERES A COREA DEL NORD:  A l’arribada al país, haurem d’omplir un formulari declarant 
els objectes de valor, càmera de vídeo i la quantitat de diners que portem.  Quan sortim del país n’haurem d’omplir 
un altre declarant els diners que ens quedin.  És només des del mes de gener de 2013 que es permet l’entrada de 
telèfons mòbils però es requereix registrar-los a l’arribada a l’aeroport de Pyongyang.  Si volem poder fer trucades, 
haurem de comprar una tarja SIM local de 50 € o de 100 € i hem de saber que trucar a casa ens costarà 
aproximadament 4 € per minut. 
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PECULIARITATS A TENIR EN COMPTE PER VIATJAR A COREA DEL NORD  

Viatjar per Corea del Nord no és igual que fer-ho en altres països.  Aquest hermètic i tan 
especial país se’ns presenta amb una sèrie de condicions i restriccions que estem obligats 
a respectar i comprendre.   A continuació trobareu alguns punts a tenir en compte: 
 
1.-  No es pot circular lliurement pel seu territori.  Des de l’arribada al país haurem d’anar 
acompanyats per un guia, un conductor i un guàrdia de seguretat i això serà així fins que 
abandonem el país.  
 
2.-  No estar permès que sortim sols de l’hotel. 
 
3.-  No es permet el lliure accés a internet. 
 
4.-  Hem de portar sempre diners en efectiu. 
 
5.-  A Corea del Nord pràcticament no hi ha vida nocturna, per tant, la “diversió” de nit 
quedarà restringida a les zones d’oci dels hotels on ens allotjarem.  Val a dir que la 
“diversió” a Corea del Nord és molt diferent de la mentalitat occidental però sense dubte 
que la trobarem molt curiosa. 
 
6.-  Corea del Nord és un país molt segur i es tracta al turista amb molta correcció i 
amabilitat. 
 
7.-  No existeix la publicitat comercial que queda substituïda per freqüent propaganda 
política i d’exaltació del líder pels seus carrers i avingudes. 
 
8.-  Es poden fer fotos i filmar excepte a l’aeroport, estacions de tren, casernes militars, 
a soldats i oficials de l’exèrcit i als llocs on el guia ens digui que tampoc podem. 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


