
 

 
Tardor a Corea del Sud 

Del 2 al 14 de novembre de 2020               13 dies / 12 nits 

 

Corea del Sud és un dels estats tecnològicament més avançats del món, però això no treu el fet 
que encara existeixin nombrosos indrets que conviuen amb les tradicions més arrelades d’aquest 
país asiàtic. Visitarem Seoul, el paradigma de la ràpida i frenètica modernització coreana que ha 
esdevingut en una animada i bulliciosa ciutat que mai descansa. Ens allunyarem de les grans 
urbs i descobrirem racons tan excepcionals com plantacions de te, recorrerem la costa sud i ens 
meravellarem de bells paisatges. Descobrirem també un país amb una llarga història, tot visitant, 
les impressionants tombes i temples de Gyengju, ens aproparem a Zona Desmilitaritzada de la 
frontera, una visita molt original que fascina als visitants i viurem increïbles d’experiències que 
no ens deixaran indiferents! Les deixaràs escapar? 
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Itinerari 

 De camí cap a Seoul                 dilluns, 2 de novembre 

Sortida en autocar des dels punts de recollida habituals cap a l’aeroport de Barcelona per volar via una ciutat d’enllaç a  
Seoul. Nit i àpats a bord. 

 Arribada a Seoul                                     dimarts, 3 de novembre 

Arribada a Seoul on trobarem el nostre guia que ens acompanyarà els pròxims dies i trasllat al nostre hotel per refrescar-
nos. A l’hora convinguda sortirem tots plegats per anar a sopar a un restaurant local. Allotjament. 

 Seoul                dimecres, 4 de novembre 

Històricament, Seoul es convertí en la capital de Corea al segle XIV gràcies a l’arribada de la dinastia Joseon el 1394, 
fet que es va truncar quan la península es dividí després de la Segona Guerra Mundial, moment en què sorgí la República 
Popular Democràtica de Corea (Corea del Nord)  i la República de Corea (Corea el Sud). Tot i que Seoul ha estat 
malmesa en diferents períodes, primerament a causa de l’ocupació japonesa entre el 1910 i el 1945 i posteriorment 
durant la Guerra de Corea, la ciutat ha aconseguit conservar part del seu patrimoni històric, incloent-hi antics palaus, 
temples budistes i barris tradicionals i ha sabut congeniar a la perfecció les seves arrels ancestrals i tradicionals amb les 
més rabioses tendències i dissenys avantguardistes! 

Després d’esmorzar ens trobarem amb el nostre guia local i ens dirigirem cap al nord de la ciutat fins a arribar al Palau 
Reial de Gyeongbokgung, el que fou la principal residència de la dinastia Joseon, els quals regnaren el país durant més 
de sis-cents anys. El palau conserva un estil arquitectònic que recorda a la magnífica Ciutat Prohibia de Beijing, i tot i 
que gran part dels seus edificis han estat reconstruïts després del seu deteriorament durant l’ocupació japonesa, la visita 
ens permet imaginar el luxe en el qual vivien els monarques de Corea. 

A més a més, ens emocionarem en veure la cerimònia del canvi de guàrdia, un verdader espectacle de so i color, on els 
soldats desfilen amb vestits tradicionals, elaborats en brillants tons vermells, blaus, verds i grocs, al ritme marcat pels 
tambors i altres instruments tradicionals. 

Ja a l’interior del palau, visitarem el museu del folklore nacional, un museu realment interessant, el qual alberga una 
col·lecció de més de 4000 peces úniques, que ens permetrà conèixer la seva artesania i tradicions mil·lenàries. 

Al llarg del matí, seguirem descobrint la cultura coreana. És ben conegut, que Seoul, delecta als seus visitants amb una 
gran varietat d’exquisideses culinàries, com per exemple tradicionals guisats i altres productes locals que es poden trobar 
àmpliament als mercats locals o paradetes ambulants. El Club del Viatger, us vol proposar una activitat molt simpàtica 
per apropar-nos a la gastronomia coreana, tot assistint a una classe de cuina coreana on elaborarem un deliciós plat 
tradicional, el Bibimbap. Avui dinarem el que hàgim preparat nosaltres mateixos! 

Després de dinar, ens dirigirem fins al barri d’Isadong, situat al centre, el qual s’ha convertit en l’aparador artístic més 
gran del nucli històric, on gaudirem un plaent passeig recorrent els encisadors, tradicionals, serpentejants i estrets 
carrerons plens de nombroses galeries d’art, botiguetes d’artesania, restaurants, cases de te i tradicionals cafès. 

A continuació seguirem fins al Santuari de la Reialesa Jongmyo, indret de culte dels reis de la dinastia Joseon. Per la 
seva arquitectura i les cerimònies que hi tenen lloc, el santuari ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. 

Per últim, pararem a la Torre N, un gratacel de 236 metres d’altitud situat al cim del mont Namsan, el qual ofereix unes 
vistes espectaculars de la metròpolis, una àrea de més de 25 milions d’habitants que ha esdevingut el centre tecnològic, 
econòmic i cultural del país! 

Sopar a un restaurant local i trasllat al nostre hotel on ens allotjarem aquesta nit. 

 Seoul – Damyang – Gwangju                  dijous, 5 de novembre 

Esmorzar i sortida en ruta cap a la regió de Jeollanam-do, al sud del país. Aquesta província és una de les més verdes i 
menys urbanitzades de Corea, caracteritzada per suaus promontoris, la gran serralada de Sobaek per l’oest i milers 
d’illetes costaneres que es troben majoritàriament deshabitades. Aquesta província va romandre quasi aïllada durant 
segles i encara conserva un ambient idíl·lic, on els seus habitants s’enorgulleixen de les seves tradicions.  
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La primera parada d’avui serà a Damyang, una població coneguda per la seva llarga tradició de l’artesania del bambú, 
on tindrem l’oportunitat de  visitar els jardins de Soswaewon, un jardí privat del període Joseon en el qual la bellesa de 
la Corea tradicional s’ha mantingut intacta al llarg del temps.  

Seguidament visitarem un paradís pels amants de la natura, el Juknokwon, un indret màgic format per caminets de sorra 
envoltats d’un meravellós bosc de bambú. Vine, passeja i deixa’t enamorar pel benestar, la calma, els colors i els sons 
que el bosc ens brinda! 

Acabada la visita, serà hora de dirigir-nos cap a la veïna Gwangju, la ciutat més gran i moderna de la província, coneguda 
per la seva intensa història política i el seu culte a la creativitat, que es demostra en la gran varietat de museus, 
exposicions i festivals que s’hi organitzen. 

Aquesta tarda visitarem Gwangju Hyanggyo, la tradicional escola publica, que porta a terme programes que preserven 
la identitat i les arrels culturals del poble coreà i apropa als seus alumnes, a la lectura dels caràcters xinesos, a la religió, 
difon valors i creences,  i molt més. També ens vestirem com autèntics coreans amb el vestit tradicional coreà, el hanbok, 
peça de roba caracteritzada per les seves línies fluides de colors vibrants. El hanbok, era el vestit més popular i quotidià 
fins fa poc més de cent anys però actualment, únicament s’utilitza en esdeveniments i festivitats especials. 

Finalment ens traslladarem al nostre hotel de Gwangju. Dinar i sopar en restaurants locals. Allotjament. 

 Gwangju – Boseong – Suncheon             divendres, 6 de novembre 

Esmorzar i sortida en direcció sud-est fins a arribar al comtat de Boseon, el principal productor de te verd del país. A 
Corea, la cultura del consum i cultiu de te són tanmateix un estil de vida com un ritual que es remunta al segle II, on les 
múltiples propietats i virtuts del te són molt apreciades. És per aquesta raó que no volem deixar escapar la visita d’una 
de les plantacions de te més conegudes de la regió, la qual ens oferirà un dels paisatges més emblemàtics del país, 
amb el seu mantell verdós que s’estén al llarg del vessant muntanyós.  

Farem la propera parada al Parc Natural de Jogyesan, el qual protegeix dos temples notables: el Songwangsa a l’oest i 
el Seonamsa a l’est. Nosaltres visitarem el segon, un temple construït l’any 529, on els monjos que hi viuen estudien i 
intenten mantenir el llegat dels antics costums. Per arribar-hi haurem de fer un breu recorregut a peu per la vall i ja des 
d’aquí començarem a descobrir les meravelles d’aquest indret. Podrem veure antics vestigis religiosos i ens quedarem 
bocabadats en veure el pont de pedra més bell i refinat del país, un tresor nacional construït el 1713 pel monjo Hoan, el 
qual ens oferirà un dels paisatges més impressionants de la naturalesa, ja que podrem gaudir del canvi de color de la 
fulla del bosc de la tardor. 

Acabarem la jornada a la ciutat de Sucheon, on visitarem una de les viles tradicionals més interessants de Corea, la 
Nakaneupseong Village. Aquesta destaca per la seva muralla que data del període Joseon, construïda per protegir als 
seus habitants dels pirates japonesos, i de fet, és una de les millors preservades de Corea, que ens delectarà amb els 
seus carrerons empedrats que desemboquen en hortets i cases d’arquitectura tradicionals. 

Trasllat fins a l’hotel de Suncheon un passarem la propera nit. Dinarem en ruta en un restaurant local i soparem en un 
restaurant de la ciutat. Allotjament. 

 Suncheon – Yeosu – Busan                          dissabte 7 de novembre 

Esmorzar i sortida amb maletes fent camí cap a la ciutat portuària de Yeosu, situada a la costa sud de Corea, la qual es 
troba envoltada de nombrosíssimes illetes, els quals dibuixen un litoral espectacular que val la pena conèixer. Per gaudir 
de les increïbles vistes, agafarem el telefèric que connecta la península amb l’illa de Dolsan. 

Tot seguit continuarem fins a l’illa d’Odongdo, una petita illa unida a terra ferma per una carretera que ens meravellarà 
amb els seus paisatges escarpats on es poden trobar fins a una setantena de flors silvestres, boscs de bambú i si la sort 
ens acompanya, la podrem visitar en la seva màxima esplendor, quan les camèlies florides tenyeixen l’illa d’un magnífic 
color escarlata! 

Dinar en ruta i ens dirigim ja cap a la cosmopolita ciutat de Busan, una animada ciutat portuària que té molt per oferir-
nos. Aquest vespre soparem a un restaurant local. Allotjament. 
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 Busan - Gyeongju              diumenge, 8 de novembre 

Esmorzar a l’hotel. Avui visitarem Busan abans de traslladar-nos cap a Gyeongju on dormirem aquest vespre.  

Al llarg del dia, veurem entre altres la Torre Busan, considerat un dels símbols de la ciutat i visitarem també dos mercats: 
el de Kukje, el mercat tradicional més representatiu de la ciutat, que s’estén al llarg de diversos carrers plens de paradetes 
que s’ha convertit en un punt de trobada i en un bulliciós espai comercial on es poden trobar les millors ofertes i una 
varietat inimaginable de productes que sense dubte, captaran la nostra atenció i ens aproparem fins al mercat del peix 
de Jagalchi, considerat un dels més grans del país, on es poden trobar tota classe d’animals marins, entre els quals 
destaquen els crancs i les anguiles, dos clàssics de Busan. 

Dinarem a un restaurant local i a continuació ens aproparem fins a Oryukdo Skywalk, una passarel·la panoràmica  de 
vidre situada en un penya-segat a 35 metres d’alçada, que ha esdevingut un indret molt pintoresc i fascinant, des d’on 
es pot gaudir de les espectaculars vistes de la costa, el mar blau, i les illes que envolten la península. 

Després d’aquesta experiència única, encara ens queda molt per veure i ens aproparem fins a l’illa de Dongbaekseom 
que ens oferirà també magnífiques vistes de la costa, bells paisatges on predominen les camèlies i els pinars. Acabarem 
les visites a la platja d’Haeundae, probablement la més coneguda del país i tot un símbol a la ciutat! 

A continuació, pujarem a l’autocar i ens dirigirem cap a la ciutat de Gyeongju, coneguda popularment, per ser un autèntic 
museu a l’aire lliure, amb una gran riquesa patrimonial que sorprèn a tots els seus visitants i que és única a Corea. 

Al vespre, soparem a un restaurant local i trasllat a l’hotel on ens allotjarem les dues properes nits. 

 Gyeongju                                                 dilluns, 9 de novembre 

Esmorzar a l’hotel i visita de Gyeongju, la ciutat que acull més tombes, pagodes, estàtues budistes i palaus en ruïnes 
que qualsevol altre indret del país; que li confereix una bellesa excepcional. Aquests vestigis han estat heretats de l’antic 
regne Silla, que governà el país entre el 57 aC fins al 935 de la nostra era. 

Iniciarem les visites apropant-nos fins al centre on se situa el Museu Nacional de la ciutat, que és probablement el millor 
museu d’història de Corea, on s’aprecia la rellevància històrica d’aquesta antiga ciutat i on s’exposen joies, armes i altres 
objectes cerimonials de la dinastia Silla. 

Seguim fins a l’enorme Park Tumuli, on es conserven fins a 23 tombes dels reis Silla i els seus familiars i visitarem Anapji 
Pond, un llac artificial que una vegada fou el lloc de lleure i descans de la dinastia Silla. 

Després de dinar a un restaurant, ens dirigirem cap a l’est de la ciutat on descobrirem altres tresors que no ens podem 
perdre, com la cova de Seokguram.  Enmig de les muntanyes, s’enclava aquesta cova budista de fama mundial, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, un indret màgic on descansa una estàtua de Buda envoltada de 
més de tres dotzenes de guardians i altres figures.  

L’última parada d’avui serà al Temple de Bulguksa. Erigit sobre terrasses de pedra, entre pinars i jardins de lliris, aquest 
històric temple és el màxim exponent de l’arquitectura Silla i posseeix nombroses relíquies culturals, com diverses 
pagodes amb riques decoracions, talles religioses i un santuari. 

Acabarem el dia sopant en un restaurant local. Allotjament. 

 Gyeongju – Mont Seorak                dimarts, 10 de novembre 

Esmorzar i sortida amb maletes en direcció a Sokho, ciutat situada al nord-est de la península. De camí, dinarem en ruta 
en un restaurant.  

Ja la tarda, ens aturarem al Parc Provincial de Naksan on visitarem el temple budista de Naksana. Amb més de mil tres-
cent anys d’història i fundat per la dinastia Silla, aquest temple ens ofereix una inigualable i sublim perspectiva amb vistes 
al mar. Descobrirem entre altres, la seva gran pagoda de pedra de set nivells, els pavellons i altres elements culturals 
que ens sorprendran. 

En acabar, ens dirigirem cap a Seorak, una regió de les més belles i emblemàtiques del país, on se situa el Park Nacional 
de Seoraksan, el qual visitarem demà. Avui soparem a un restaurant local. Allotjament. 
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 Mont Seorak – Seoul                       dimecres, 11 de novembre 

Esmorzar a l’hotel. Avui serà un dels dies més especials per tots els amants de la natura, ja que visitarem el Parc Nacional 
de Seorak, declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Es tracta d’un dels parcs més bonics i estimats pels coreans, 
emblemàtic per les seves curioses formacions rocoses i les restes de diferents temples de la dinastia Silla. Sense cap 
gènere de dubte, avui serà una grata experiència per a  tots els amants de la natura i l’excursionisme. 

Una vegada arribem al Parc agafarem un telefèric per gaudir de la magnífica vista aèria que el Parc ens brinda mentre 
pugem a la fortalesa de Gwongeumseong,  on descansen les restes d’una antiga fortalesa que data del segle XIII, i que 
val la pena visitar. 

A continuació, us proposem gaudir d’un recorregut a peu per la vall, una experiència de les més boniques del dia, on 
connectarem amb la natura i veurem els canviants colors de les fulles a la tardor! 

Finalment, visitarem el temple budista més conegut del Parc, el Sinheunsa, fundat l’any 652, i que ha estat reconstruït i 
restaurant en diverses ocasions. Al llarg de la visita, podrem observar els quatre reis celestials i la sala principal amb tres 
estàtues daurades que representen diverses encarnacions de Buda. 

Després de dinar en un restaurant, ja serà hora de continuar cap a Seoul on ens allotjarem les darreres tres nits. Sopar 
en un restaurant local i allotjament. 

 Seoul – DMZ - Seoul                 dijous, 12 de novembre 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar en direcció nord cap a la frontera on visitarem la DMZ, la Zona Desmilitaritzada, 
una franja de seguretat militar establerta el 27 de juliol de 1953, després de la firma de l’alto al foc de la Guerra de Corea, 
la qual separa Corea del Nord i Corea del Sud. Flanquejada per les dues bandes amb estructures antitancs, tanques 
electrificades i tropes disposades a entrar en combat, és un lloc sinistre on es palpa la tensió, però el més surrealista de 
tot és que s’ha convertit en una insòlita destinació turística, amb diversos punts d’observació que permeten acostar-se a 
la veïna Corea del Nord. Aquesta serà, una visita ineludible pels amats de la història i els col·leccionistes d’experiències 
originals! 

Realitzarem una visita guiada de la zona per conèixer entre altres punts, el Pont de la Llibertat, el teatre i la sala 
d’exposicions on coneixerem la història recent del país i també visitarem el conegut Tercer Túnel d’Infiltració. Al llarg del 
temps, i especialment des de 1974 s’han trobat fins a quatre túnels de característiques similars que passen per sota de 
la DMZ, excavats pels nord-coreans amb la finalitat de llançar un atac sorpresa en cas de conflicte, i nosaltres tindrem 
l’oportunitat de visitar-ne un d’ells! 

Un altre dels punts emblemàtics d’aquesta àrea és l’Observatori Dora, punt on podrem albirar Corea del Nord. De fet, en 
dies de bona visibilitat, es pot arribar a distingir la ciutat nord-coreana de Kaesong amb el seu complex industrial. 

Abans de tornar a Seoul, encara tindrem una estoneta per visitar l’Estació de tren de Dorasan, una estació que connecta 
les dues Corees. Aquesta infraestructura s’alça com un símbol d’esperança davant la hipotètica reunificació dels dos 
països, on les flamants instal·lacions duaneres construïdes l’any 2002 segueixen en desús. 

Retorn a Seoul per dinar a un restaurant local i a la tarda, visitarem el Mercat de Gwangjang, el mercat de teles de Seoul, 
que cobra vida a la tarda i al vespre quan els visitants i locals atrets per les aromes de les paradetes de menjar omplen 
el mercat.  

També gaudirem de l’espectacle Nanta, una obra creada per una de les companyies de teatre més talentoses del país, 
que ofereix al públic un humorístic espectacle no verbal que combina música, acrobàcia, arts marcials i habilitats 
culinàries. Acabada la funció, anirem a sopar a un restaurant. Allotjament. 

 Seoul – Suwon – Seoul                      divendres, 13 de novembre 

Esmorzar i sortida amb autocar per dirigir-nos cap a la ciutat de Suwon on visitarem la impressionant Fortalesa de 
Hwaseong. Construïda com a mostra de devoció filial i molt danyada durant el període colonial a principis del s. XX i en 
la Guerra de Corea, la restauració d’aquesta fortalesa declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, es va iniciar 
a la dècada dels setanta i quasi ha conclòs. La conservació dels plànols originals, ha permès que la muralla de 5,5 km 
de llarg i el palau d’Haengung, on residia el rei durant les seves visites a Suwon, s’hagin pogut reconstruir amb extrema 
fidelitat històrica.  

Després de dinar a un restaurant local, ens traslladarem de nou a la capital coreana per fer un passeig pel carrer comercial 
de Myeongdong i descobrir el Mercat de Namdaemun,  on encara tindrem una estoneta lliure per passejar i fer les últimes 
compres del viatge.  Es tracta d’un bulliciós i animat mercat, considerat el més gran del país, el qual està obert nit i dia, i 
que disposa de centenars de paradetes on es ven des de roba fins a artesania i complements. I pels amants de la cuina 
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asiàtica, aquí podreu degustar alguns plats típics com el sujebi, o fideus kalguksu casolans i els tradicionals bibimbaps, 
que si recordeu, els vam aprendre a cuinar el primer dia! 

Soparem a un restaurant local i trasllat fins al nostre hotel. Allotjament. 

 Tornada a casa              dissabte, 14 de novembre 

Esmorzar i a l’hora convinguda sortida cap a l’aeroport de Seoul per facturar els equipatges i prendre el vol de Barcelona 
via una ciutat europea. En arribar, i després de passar el control de passaports i recollir els equipatges, l’autocar del Club 
del Viatger ens retornarà als mateixos punts de recollida del primer dia. 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i rebre l’itinerari definitiu 

 Trasllats amb l'autocar del Club del Viatger a l'aeroport de Barcelona 

 Vols Barcelona – Seoul – Barcelona via una ciutat europea 

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge 

 Guies locals castellanoparlants durant tot el viatge 

 Les visites especificades en el programa amb totes les entrades incloses 

 4 nits, no consecutives, a l’hotel L7 Myeongdong de 4* o similar a Seoul 

 1 nit a un hotel Gwangju  Holiday Inn de 4* o similar a Gwangju 

 1 nit a l’hotel Suncheon Ecograd Hotel de 4* o similar a Suncheon 

 1 nit a l’hotel Busan Crown Harbor de 4* o similar a Busan 

 1 nit a l’hotel Gyeongju Suites Hotel de 4* o similar a Gyeongju 

 1 nit a l’hotel Seorak Kensington Hotel de 4* o similar a Seorak 

 Esmorzar diari  

 Pensió completa durant tot el viatge, des del sopar del segon dia fins a l’esmorzar del darrer dia 

 Entrades per l’espectacle Nanta 

 Obsequi del Club del Viatger per a cada habitació 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Begudes no incloses 

 Tots els serveis no especificats a l’itinerari 

 Les propines 

 Assegurança d’anul·lació del viatge que es pot adquirir de forma opcional a les oficines del Club del Viatger amb un 
cost addicional de 125€. Informeu-vos també a les nostres oficines de les assegurances de lliure desestimació a un 
cost addicional 
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Preus 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………......……………..……….  5.095 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………......…………….......….  930 € 

 

Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

• 1r dipòsit de pagament de 1.500€ abans del 1 de juny 2020 

• Resta a pagar abans del 20 d’agost 2020  

 

Webs importants del viatge 

Organització de turisme de Corea 

Hotel L7 Myeongdong de 4* o similar a Seoul 

Hotel Gwangju Holiday Inn de 4* o similar a Gwangju 

Hotel Busan Crown Harbor de 4* o similar a Gwangju 

Hotel Gyeongju Suites Hotel de 4* o similar a Gyeongju 

Hotel Seorak Kensington Hotel de 4* a Seorak 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://spanish.visitkorea.or.kr/
http://www.lottehotel.com/myeongdong-l7/en/information.html
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/gwangju/kwjsu/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/gwangju/kwjsu/hoteldetail
http://www.crownharborhotel.com/html/main.asp
http://www.suites.co.kr/GyeongJu/eng/indexE
http://www.kensington.co.kr/

