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«Aviko Tour» LTD., Ukraine, Kyiv, Lypska street, 15V 

Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua https://aviko-tour.com.ua 

Груповий екскурсійний тур Південною Кореєю                                                                  Код туру: SKG_10 
 

ЛІТНІ  БАРВИ  КОРЕЇ 
 

Тривалість туру: 8 днів / 7 ночей 
Маршрут туру: Сеул, Пусан, Сеул 
Початок туру: 18.08.2019 
Вартість: від 1480$ 

День / місто Програма туру 

День 1 
Сеул 
18.08 

Груповий екскурсійний тур починається з прибуття в Сеул, а/п Інчхон. 
Зустріч в аеропорту, трансфер в готель. 
Вільний час.  
Відпочинок. 

День 2 
Сеул 
19.08 

Сніданок у готелі. 
Екскурсія по м. Сеул. 
Під час екскурсії Ви відвідаєте:  

✓ Площа Кванхвамун, центральна площа в серці Сеула з 600-річною 
історією, оточена пам'ятками архітектури, такими як палац Кьонбоккун, 
крім того з площі відкривається незвичайний вид на гору Пукхансан. 
Площу Кванхвамун називають площею, що «відтворює історію воріт 
Кванхвамун», «відроджує древній вигляд вулиць біля королівського 
палацу», «головною площею Кореї» і «центром культурного відпочинку 
городян». Між пам'ятниками адміралу Лі Сун Сину і королю Сечжону 
знаходиться спеціальний міський майданчик, де проводяться різні 
виставки та заходи, в яких можуть брати участь усі відвідувачі площі.  

✓ Імператорський палац Кьонбоккун - палацовий комплекс, побудований в 
1395 році. Був головним і найбільшим палацом династії Чосон, в якому 
жила королівська сім'я. Серед усіх п'яти палаців Сеула, Кьонбоккун по 
праву вважається найбільшим і пишається своєю красою і багатою 
історією. Зараз палац являє собою музей під відкритим небом. Перед 
входом до палацу можна побачити барвисті  інсценування зміни варти, що 
проводилася тут за часів династії Чосон.  

✓ Блакитний будинок Чхонваде. Символ Блакитного будинку, який є 
центром корейської політики, - блакитна черепиця. Блакитна черепиця і 
гладкий дах знаходяться в прекрасній гармонії з розташованими позаду 
нього горами Пугаксан. Якщо Блакитний будинок являє собою Корею, то 
блакитна черепиця і гладкі вигини даху представляють красу Кореї. 

✓ Вулиця сувенірів Інсадон, розташована в самому центрі міста, зберігаючи 
давні традиції Кореї, має особливу цінність. Вулиця Інсадон - це широка 
прогулянкова дорога, з численними провулками по обидва боки. 
Усередині цих провулків розташовані галереї, традиційні ресторани, чайні 
будинки і кафе. Сувенірні магазини на Інсадоні користуються великою 
популярністю серед людей всіх поколінь, тому що кожен магазин 
унікальний по-своєму. 

✓ Храм Чогеса знаходиться в центральній частині міста Сеул і вважається 
серцем корейського Дзен-буддизму. Першими Вас зустрінуть величні 
давні дерева, що ростуть на території храму. Будівлю Теунчжон було 
побудовано в центрі храму в 1938 році і воно настільки велике, що навіть 
більше святилища Кинчжончжон в Палаці Кьонбоккун. Особливістю цієї 
храмової будівлі вважаються чудові різнокольорові візерунки «Танчхон». 
Усередині Теунчжона можна побачити статую Будди Сокгамоні і 
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буддистів, що  покірно кланяються. У будівлі Теунчжон розташована 7-
ярусна кам'яна пагода, в якій зберігаються святі останки ченців.  

✓ Струмок Чонгечхон - ковток цілющої вологи в центрі Сеулу. У 1958 році 
природний струмок був замурований під асфальт. У 2005 році він був 
звільнений з кам'яних пут і перетворений в красивий струмок 
протяжністю 5,84 км. 22 мости його перетинають. Уздовж струмка 
проводяться виставки, інсталяції та виступи.   

✓ Круиз на теплоходе по реке Ханган – это прекрасная возможность 
полноценно отдохнуть, насладившись великолепным видом реки и её 
окрестностей. С теплохода открывается очень живописный ночной вид на 
Сеул. Перед вашим взором здания сменяются мостами, раскинувшимися 
над рекой Ханган, а прохладный ветерок обдувает свежестью, поднимая 
настроение.  

Вільний час. 

День 3 
Сеул 
20.08 

Сніданок в готелі.   
Екскурсія по м. Сеул.  
Під час екскурсії Ви відвідаєте: 

✓ Корейська традиційна село Намсанголь включає 5 будинків в корейському 
стилі, павільйони, традиційні сади, відкриту сцену для виступів, капсулу 
часу, чарівний ставок і інші споруди та зони відпочинку, відвідування 
яких принесе масу задоволення. Відвідання села - це відмінна можливість 
дізнатися більше про культуру та історію країни. У традиційних будинках 
відтворена атмосфера життя епохи Чосон. Тут представлені меблі і різні 
предмети побуту людей різних верств: від простих селян до заможного 
класу шляхетних панів. Внутрішнє оздоблення будинків відповідає статусу 
господаря. На території села також зберігається Капсула часи, яка була 
встановлена в 1994 році на честь святкування 600-річчя Сеула. Відкриття 
капсули заплановано на 2394 рік - через 400 років після її встановлення.  

✓ Прогулянка по парку Намсан, відвідання оглядової Сеульской вежі N, 
підняття канатною дорогою. Сеульська вежа була відкрита для публіки 15 
жовтня 1980 року. Сеульська вежа визначена в якості головної туристичної 
пам'ятки міста, де відкривається гарний панорамний вид. 236,7 метрова 
вежа Сеулу побудована на висоті 243 м на горі Намсан. Відома, як 
найкраща вежа в Азії. 

✓ Відвідання спа-комплексу Dragon Hill Spa. Спа-комплекс Dragon Hill - це 
оздоровчий комплекс, що включає в себе велику традиційну корейську 
сауну «чімчільбан» і спа-центр. У ньому є ванни на відкритому повітрі, 
соляна кімната, ванна з морською водою, басейн, парильні кімнати, 
кімната з традиційною піччю, тренажерний зал та інші приміщення. Спа-
комплекс Dragon Hill розділений на ряд зон: головну зону, спа-зону, зону 
сауни, зону естетики, лікувальну зону, фітнес-зону і зону кафе і 
ресторанів. Головною особливістю комплексу є розкішний інтер'єр 
головного залу «чімчільбана», виконаний у вигляді традиційного 
китайського королівського дому. Комплекс складається з одного 
підземного і семи наземних поверхів. 

Ніч в готелі. 

День 4 
Сеул - Пусан 

21.08 

Сніданок у готелі 
Виселення з готелю 
Трансфер в Пусан на поїзді КТХ 
Екскурсії по Пусану 
Під час екскурсії Ви відвідаєте: 

✓ Парк Йонгдусан, в якому височить Пусанська Вежа і росте близько 70 видів 
рослин. Парк є улюбленим місцем відпочинку городян Пусана. Цей парк 
знаходиться на горі Йондусан, назва якої походить від того, що вона має 
форму голови дракона, що виходить з моря на сушу. На 69 тис. кв.м. парку 
розташована вишка Пусан Тауер, висотою в 120 м, піднявшись на яку 



 
 

 

можна побачити весь центр міста і порт Пусан. 
✓ Міжнародний ринок Кукче січжан в районі Нампхо-дон з'явився завдяки 

людям, які почали тут торгівлю після того, як тікали в Пусан, рятуючись 
від Корейської війни 1950-53 років. У минулі часи у ринку Кукче січжан 
був найбільший оборот. Він також з'єднаний з невеликими традиційними 
ринками Бупхён, Ккантхон і ін. Тут продається настільки велика кількість 
різних товарів, що тут можна знайти практично все, що завгодно. 
Особливо рекомендують придбати традиційні столові прибори, набори 
постільної білизни, традиційні вироби і т.д. 

✓ Рибний ринок Чагальчі є найбільшим ринком морських продуктів в Кореї. 
Рибу, в основному, продають жінки, тому їх називають Чагальчхі 
Ачжумма, ачжумма означає жінка середніх років або заміжня жінка. Це 
ринок є представником Пусана і відомий по всій країні. Якщо ви відвідаєте 
його, то спробуєте свіжу сиру рибу прямо на ринку. 

✓ Храм Хедонйонгунса, розташований на східному узбережжі Пусану, був 
побудований в 1376 році. Це один з небагатьох храмів Кореї, розташованих 
біля моря, що приваблює туристів не тільки храмовими будівлями, а й 
чудовою навколишньою природою. Відвідавши храм, можна побачити 
статую Будди Хесугваним Тебуль, головну храмову будівля Теунчжон, 
молитовні Йонвандан і Кульбопдан, 3-ярусну кам'яну пагоду 4 левів і 
багато інших визначних пам'яток. 

Заселення в готель 
Вільний час 

День 5 
Пусан 
22.08 

Сніданок у готелі 
Вільний час  
Ніч в готелі 

День 6 
Пусан – Сеул 

23.08 

Сніданок у готелі 
Вільний час до чек-ауту 
Екскурсії по Пусану 
Під час екскурсії Ви відвідаєте: 

✓ Парк Течжонде є пам'яткою Пусану. На території парку розташовуються 
скелі, що знаходяться біля відкритого моря на південному краю острова 
Йондо. Існує припущення, що парк, територія якого - понад 160 тис.кв.км, 
так був названий на честь 29 короля держави Сілла - Тхеджона Муйоля, 
який любив у цьому місці постріляти з лука. На території парку, де росте 
багато вічнозелених дерев, є парк розваг, маяк на самому краю скелі, 
оглядовий майданчик і навіть термінал для круїзних лайнерів. 

✓ Культурне село Камчхон складається з провулків будинків, побудованих у 
вигляді сходів біля підніжжя гори. Вони створюють настільки мальовничу 
картину, що село навіть називають Пусанська Мачу-Пікчу. Туристи 
можуть взяти участь в турі з оглядом різних тематичних будинків і 
оригінальних постатей в провулках, а також насолодитися майстер-
класами, які проводять місцеві жителі. 

Трансфер в Сеул на поїзді КТХ 
Ніч в готелі 

День 7 
Сеул 
24.08 

Сніданок у готелі 
Трансфер в район Ганнам.  

✓ Посещение шоурума Samsung D'Light.  Відвідання шоуруму Samsung 
D'Light. У назві Samsung D`Light відображена основна концепція місця - 
світло, що веде до науковому прогресу. Тут в залах представлено велику 
кількість новинок, якими компанія Samsung вже порадувала, або ж 
збирається порадувати людей найближчим часом. Це свого роду музей, 
так як тут зібрано все, чим компанія пишається, все, що стало віхами в її 
розвитку. Також окремо знаходиться розважальна зона. Тут можна робити 
власні знімки, накладати різні спецефекти і потім розглядати результат на 
великому екрані. 



 
 

 

 
Вартість за 1 людину. при групі:                                                Тур проводиться при групі від 4-х люд. 

Готель розміщення ½ DBL    SNGL+ 

Сеул - 4* FRASER PLACE NAMDAEMUN або аналогічний 
Пусан - 4* RAMADA ENCORE HAEUNDAE або аналогічний 

$ 1480 $ 325 

Індивідуальний трансфер дні 1 і 8 - 60$ з люд 

 

У вартість включено Додатково сплачується 

- розміщення в готелі за програмою; 
- харчування за програмою; 
- трансфери за програмою; 
- квитки на поїзд КТХ Сеул - Пусан - Сеул; 
- екскурсії за програмою; 

- міжнародний переліт (вартість міжнародного 
перельоту Ви можете запитати у нашого 
менеджера); 
- віза до Кореї; 
- страхування; 

✓ COEX Convention & Exhibition Center -  виставковий центр в районі Сеула 
Каннамгу, один з найбільших міжнародних торгових центрів в Південній 
Кореї. На його території знаходяться розважальні заклади, закусочні і 
ресторани, кінотеатри, магазини, а також - великий підземний океанаріум. 

✓ Храм Бонгинса - це древній буддійський храм, заснований монахами в 
кінці восьмого століття нашої ери. Храм був побудований в 794 році, проте 
початкове будівлю до нашого часу не збереглося - в 1939 році велика 
частина храмового комплексу була знищена великим пожежею, а згодом 
храм постраждав під час корейської війни. Проте храм був успішно 
відновлений і відкритий для туристів. Сьогодні храм входить в число 
чотирнадцяти найцінніших і шанованих храмів Південної Кореї і 
користується великою популярністю. 

Екскурсія в парк атракціонів LOTTE WORLD або відвідання оглядового 
майданчика SEOUL SKY вежі Lotte World Tower 

✓ Лотте Ворлд це культурно-розважальний центр в Сеулі, в якому, крім 
тематичного парку розваг з безліччю захоплюючих атракціонів, є 
льодовий каток, етнографічний музей, мальовниче озеро і ще багато 
цікавого. Тут проходять різні фестивалі та дійства. Щорічно Лотте Ворлд 
відвідує близько 6 млн. людей. Лотте Ворлд ділиться на дві частини: 
внутрішню і під відкритим небом. Тема внутрішньої частини парку - 
«Пригода», а майданчик під відкритим небом поруч з озером Сокчхонхо 
називається «Чарівним островом». 

✓ Нова столична пам'ятка - оглядовий майданчик Seoul Sky - займає 5 місце 
за висотою на світовій арені і є найвищою в своєму роді в Кореї. 
Знаходиться Seoul Sky між 117 і 123 поверхами в башті Lotte World Tower. 
Піднявшись на висоту більше 500 м., перед Вашим поглядом відкриються 
воістину приголомшливої краси види Сеулу. Тут є оглядовий майданчик з 
прозорою скляною підлогою Sky Deck, оглядовий майданчик на 
відкритому повітрі Sky Terrace, кафе з фірмовими десертами, лаунж, 
сувенірний магазин та багато іншого. 

✓ Трансфер до Тондемун Дизайн Плази. Шопінг на ринку Тондемун. 
Культурно-розважальний комплекс Тондемун Дизайн Плаза (DDP) 
поєднує в собі традиційні споруди, історичні реліквії і артефакти, а також 
суперсучасне обладнання та риси сучасної архітектури. На території 
парку розташовується культурний центр Тондемун, виставковий центр 
історичних артефактів, меморіал, присвячений історії стадіону Тондемун 
ундончжан, Event Hall, Design Gallery, а також інші виставкові центри, 
цікаві для відвідання. 

Вільний час. 

День 8 
Сеул 
25.08 

Сніданок у готелі 
Виселення з готелю 
Трансфер в міжнародний аеропорт Інчхон. 
Виліт 



 
 

 

- послуги російськомовного гіда; 
- вхідні квитки на пам’ятки за програмою. 

- все затрати, не вказані в програмі. 

 
 
Увага! 
⁓ Приймаюча компанія залишає за собою право зміни послідовності відвідування об'єктів за 
програмою 
⁓ Додаткове місце і вартість для дитини під запит.  
⁓ Можливі коливання в ціні через підвищення такс, зміни в курсах валют. Обов'язково 
уточнюйте вартості перед бронюванням!  

 

 

Ознайомитись з програмою туру Ви можете за посиланням 

Ознайомитись з іншими турами по Південній Кореї Ви можете за посиланням 
 

 
+38 (050) 488-74-40 

nastya.avikotour@gmail.com 
oksana.avikotour@gmail.com 
 

 
 

 

 

https://aviko-tour.com.ua/ua/tours/litni-barvi-korei-skg-10/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-LitniBarvyKorei
https://aviko-tour.com.ua/ua/country/pivdenna-koreja/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-PivdennaKoreja-Tury
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