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COREEA DE SUD & INSULA JEJU 
08 – 19 aprilie 2023, (11 zile) 

 2.890 Euro (taxe de aeroport incluse) 

 
 

Un circuit compact în care vom vizita cele mai semnificative puncte de interes din Coreea de Sud. 

----------------------------------------------------------------------  ITINERAR  ----------------------------------------------------------------- 

S 08.04. BUCUREȘTI - VARȘOVIA 

 

D 09.04. VARȘOVIA – SEOUL  

L 10.04. SEOUL   

M 11.04. JEONJU 

M 12.04. JEONJU  - INSULA JEJU 

J 13.04. INSULA JEJU 

V 14.04. BUSAN 

S 15.04. GEONGYU 

D 16.04. SEOUL 

L 17.04. SEOUL 

M 18.04. SEOUL - VARȘOVIA 

M 19.04 VARȘOVIA - BUCUREȘTI 
 

---------------------------------------------------------------  PROGRAM  DETALIAT  ------------------------------------------------------ 
Ziua 1 (sâmbătă, 08.04.2023). BUCUREȘTI – VARȘOVIA  
• Ne întâlnim la ora 03:30  în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre  Varșovia cu LO 644 (05:35 – 06:25). 
• Sosim în Varșovia la ora 06:25 și plecăm în continuare spre Seoul cu zborul LO 097 (15:25 – 09:10). 
 

 

Ziua 2 (duminică, 09.04.2023). VARȘOVIA – SEOUL  
• Ajungem în Seoul la ora 09:10, si transfer la hotel cu autocarul pentru a lăsa bagajele mari la hotel.  
• Vom vedea și vizita: Palatul Prezidențial Cheong Wa Da (exterior); Palatul Gyeongbokgung, cel mai mare dintre cele cinci 

palate construite în sec. 14 din ordinul împăratului Yi Song-gye, din dinastia Joseon; În continuare vom merge să explorăm 
orașul alături de însoțitorul român pentru un tur de orientare pietonal. 

• Întoarcere la hotel după ora 14:00, check-in  și timp liber pentru odihnă. 
• Cazare în Seoul la hotel de 4* (Four Points by Sheraton Seoul Myeongdong or similar) 
 

 

Ziua 3 (luni, 10.04.2023). SEOUL 
• Această zi este consacrată explorării capitalei Seoul, oraș cu 10 milioane de locuitori. Vom vizita: 

• Muzeul Național Etnografic, unde vom cunoaște aspecte din tradițiile oamenilor simpli dar și ale nobililor, cu 
precădere din perioada dinastiei Joseon (1392-1910);  

• Muzeul Kimchi , este un muzeu despre kimchi, acea varză murată fără de care nu ar exista bucătăria coreeană. 
Este o introducere  in cultura culinară coreeană.  

• Templul Jogyesa, centrul budismului din Coreea, un loc de reculegere situat în centrul orașului;  

https://www.marriott.com/en-us/hotels/selfd-four-points-by-sheraton-josun-seoul-myeongdong/overview/
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• Strada Insadong, plină de farmec, cu magazine de artizanat și restaurante. 
• Cazare în Seoul la hotel de 4* (Four Points by Sheraton Seoul Myeongdong sau similar) 
• Mese: mic dejun la hotel, cină la restaurant local cu specific coreean. 
 

 
Ziua 4 (marți, 11.04.2023). SEOUL – JEONJIU 
• Plecăm apoi spre cu trenul de mare viteză KTX către Jeonju, unul dintre cele mai vizitate orașe din Coreea, cu o 
bogată istorie. Oraș deopotrivă urban si rural, Jeonju a fost inclus de UNESCO în rețeaua de orașe creative pentru 
gastronomie. 
• Seara ne vom delecta cu o cină tradițională coreană 
• Cazare în Jeonjiu la hotel de 4* (Ramada Jeonjiu sau similar) 
• Mese: mic dejun la hotel, cină la un restaurant local. 
 

 

Ziua 5 (miercuri, 12.04.2023). JEONJU – INSULA JEJU 
•  Vizităm astăzi Jeonju Hanok Village, de fapt un sat sau cartier din orașul Jeonju, faimos pentru clădirile tradiționale, 

numite Hanok, ce sunt în contrast cu orașul modern ce-l înconjoară. Există aici aproximativ 800 de Hanok-uri. Satul 
este căutat pentru ritmul mai lent al vieții și pentru cultura tradițională ce se întrepătrunde armonios cu natura. 

• Vom colinda prin micile magazine ce vând suveniruri, ceaiuri, apoi vom vizita templul: 
• Sanctuarul Gyeonggijeo, construit în 1410, dedicat dinastiei Joseon, este și un loc unde s-a filmat un îndrăgit 

serial coreean. 
• Muzeul Hanji, unde putem vedea tehnicile de fabricare a hârtiei tradiționale hanji. 

• Vom avea apoi timp liber pentru dejun. Vă recomandăm să experimentați specialitățile locale, pentru că orașul se 
mândrește cu numeroase festivaluri culinare și cu rețete transmise de sute de ani, din generație în generație.  

• După amiază plecăm cu autocarul către Gunsan, pentru zborul spre Insula Jeju.  
• Sosire în Jeju și transfer la hotel. 
• Cazare în Jeju la hotel 4* (Ocean Suites Hotel sau similar)  
• Mese: mic dejun la hotel, cină la un restaurant local 
 

 

Ziua 6 (joi, 13.04.2023).  INSULA JEJU  
• Insula Jeju, considerată una dintre cele șapte minuni ale lumii, s-a format acum peste 2 milioane de ani în urma 

erupțiilor vulcanice. Insula vulcanică si coloanele  de lavă fac parte din patrimoniul UNESCO. În centrul insulei 
domină un vulcan stins imens, Muntele Halla, cu aproximativ 360 de vulcani sateliți în jurul sau. Vom vizita: 

• Muzeul satului Seongup, unde vom cunoaște aspecte ale vieții locuitorilor insulei de acum 200 de ani. 
• Plaja Gwannghighi, cu priveliști spectaculoase 
• Vom vedea o demonstrație a femeilor scufundătoare, unele în vârstă chiar de 80 de ani, care pe tot parcursul 
vieții lor s-au îndeletnicit cu această activitate tradițională, în căutarea algelor și scoicilor din adâncul mării. 
• Peștera Manjang, UNESCO cea mai lungă peșteră vulcanică din Asia. 
• Vom face o urcare lejeră spre vârful vulcanic Seongsan UNESCO, formațiune muntoasă formată acum peste 5000 
de ani. 

• Cazare în Jeju la hotel 4*  (Best Western Jeju Hotel sau similar)  
• Mese: mic dejun la hotel, cină la un restaurant local 
 
 

 

Ziua 7 (vineri, 14.04.2023). INSULA JEJU – BUSAN 
• Transfer la aeroport pentru zborul spre Busan, al doilea oraș ca mărime din Coreea de Sud.  
• Odată ajunși, vom merge la Templul Haedong Yonggung, situat pe coasta mării, unul dintre cele mai frumoase 

temple din Coreea de Sud, cu o vechime de peste 600 de ani. 
• Continuăm cu peisajele spectaculoase oferite de Plaja Haeundae.  
• Cină la un restaurant local și transfer la hotel. 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/selfd-four-points-by-sheraton-josun-seoul-myeongdong/overview/
https://ramada-jeonju.booked.net/
https://www.oceansuites.kr/view/index.do?SS_SVC_LANG_CODE=ENG
https://www.bestwesternjeju.com/html/main.asp
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• Cazare în Busan la hotel 4*  (Ramada Encore Haeundae Hotel sau similar) 
• Mese: mic dejun la hotel, cină la un restaurant local 
 

 

Ziua 8 (sâmbătă, 15.04.2023). BUSAN – GEONGIU 
• Mergem să vedem forfota de dimineață de la Piața de pește Jagalchi, pentru că Busan este unul dintre cele mai 

mari porturi din Coreea de Sud și furnizor de pește pentru toată peninsula. 
• Plecăm apoi către GyeongjuUNESCO, oraș cu o istorie de 2000 de ani, cu o concentrare remarcabilă de pagode, temple, 

palate din perioada înfloritoare a dinastiei Silla, din sec. 7-10. Pe drum vom vizita mai multe obiective interesante: 
• Templul Bulguksa UNESCO, cel mai frumos și bine cunoscut templu din Coreea (sec. 6)  și Grota Seokguram UNESCO 

din sec. 8, cu o statuie impresionantă a lui Budha privind către mare, înconjurat de 10 discipoli. Ambele temple 
sunt din granit și reprezintă esența culturii coreene budiste. 

• Observatorul Cheomseongdae UNESCO, cel mai vechi observator astronomic din Asia de Est, construit din 362 de 
blocuri de granit ce reprezintă cele 362 de zile ale anului lunar. 

• Gyeongju Gyochon Village, un muzeu al satului, cu atmosfera satului tradițional coreean de odinioară 
• Cazare în Geongyu, la hotel de 3* (Commodore Geongju sau similar)  
• Mese: mic dejun la hotel și cină la restaurant local. 
 

 

Ziua 9 (duminică, 16.04.2023). GYEONGIU – SEOUL 
• Plecăm astăzi cu trenul super expres la Seoul, drum de aproximativ 2 ore. Odată ajunși ne cazăm, apoi ieșim în oraș. 

Vom merge în Myeongdong, zonă comercială cu mall-uri, restaurante, magazine și tarabe, unde puteți găsi reduceri 
substanțiale.  

• Pentru produse tradiționale și mâncare coreeană pentru acasă, vă recomandăm piața Namdaemun, cea mai veche 
și mare piață din Coreea de Sud. 

• Seara vă recomandăm să participați opțional, la un spectacol cu totul deosebit. Spectacolul Nanta  constă în numere 
de acrobație, magie, pantomimă și participarea activă a publicului, toate pe fundalul muzicii tradiționale 
coreene, Samul Dori. (Cost suplimentar: 60 €/persoană). Pentru detalii click aici.  

• Cazare în Seoul la hotel de 4* (Four Points by Sheraton Seoul Myeongdong sau similar) 
• Mese: mic dejun la hotel 
 

 

Ziua 10 (luni, 17.04.2023). SEOUL 
• Dimineața avem timp liber în Seoul pentru vizite individuale și ultimele cumpărături. 
• Opțional vă propunem excursie în Zona Demilitarizată (DMZ) dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, stabilită în 
1953, la încheierea războiului din Coreea. Se vizitează observatorul Dora, de unde se pot vedea Coreea de Nord și 
zona demilitarizată, se va coborî în tunelul prin care s-a intenționat invazia Coreei de Sud de către nord coreeni...este 
o experiență tulburătoare, prin care poate fi înțeleasă mai bine istoria celor două state coreene. (Cost 

suplimentar:115 €/persoană)  
» Notă: Excursia opțională se organizează pentru grupuri de minimum 10 persoane; include transport, dejun, însoțitor 
român și ghid local.  
• Cazare în Seoul la hotel de 4* (Four Points by Sheraton Seoul Myeongdong sau similar) 
• Mese: mic dejun la hotel 
 

 

Ziua 11  (marți, 18.04.2023). SEOUL – VARȘOVIA 
• Transfer la Aeroportul Icheon, pentru zborul LO 098 spre Varșovia (11:20 -  14:50).  
• Sosim la Varșovia la ora și plecăm spre București cu zborul LO 643 (22:35 – 01:20). 
 

 

Ziua 12 (miercuri, 19.04.2023). VARȘOVIA – BUCUREȘTI 
• La ora 01:20 aterizăm pe Aeroportul Henri Coandă din București. 
 

http://www.ramadaencorehaeundae.com/
https://www.commodorehotel.co.kr/eng/html/main/index.php
https://www.nanta.co.kr:452/en/company/aboutUs/nanta.php
https://www.marriott.com/en-us/hotels/selfd-four-points-by-sheraton-josun-seoul-myeongdong/overview/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/selfd-four-points-by-sheraton-josun-seoul-myeongdong/overview/
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PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

08 – 19 aprilie 2023  2.890 € /persoană 
 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin și este valabil pentru minimum 20 de persoane. 
Pentru un grup de 16-19 persoane, tariful se va majora cu 150 €/persoană. 
**Suplimentul de cameră single este de 650 €/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză, bun cunoscător al culturii și  tradițiilor locale; 
✓ Transport cu avionul București – Seoul și retur; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ 9 nopți cazare la hoteluri de 4 stele, cu mic dejunuri incluse; 
✓ 6 cine (zilele 3, 4, 5, 6, 7, 8) conform programului; 
✓ Intrările la toate obiectivele turistice, conform programului; 

✓ Autocar/microbuz pentru transferuri aeroport - hotel în Seoul și pe toată durata programului; 
✓ Ghizi locali; 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Bacșișuri pentru ghizi locali și șoferi (50 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Excursiile opționale: 

• Zona DMZ (cost suplimentar: 115 €/persoană) 
• Spectacolul cu cină NANTA (cost suplimentar: 60 €/persoană) 

 

CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va achita cu minim 

30 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 30 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 

ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării; Nu se acceptă pașapoarte temporare. 
 

OBSERVAȚII: 
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 
• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 20 persoane. În cazul în care nu se întrunește 

numărul minim menționat, prețul se poate majora cu până la 10%, dacă nu este precizat altfel. Această condiție este acceptată 
de cei înscriși la excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și nu constituie motiv de anulare. 
Numărul minim de participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal cu numarul minim de participanți pentru 
întregul program, dacă nu este precizat altfel. Sub acest număr, agenția poate majora prețul sau anula opționalul.  

• În cazul în care turistul renunță la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta următoarele penalități calculate din 
valoarea totală a excursiei: 

✓ 30 % dacă retragerea se face până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 75 % dacă retragerea se face între 59 - 31 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se prezintă la locul 

de plecare în ziua și la ora stabilită. 
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• Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu excepția programelor cu croazieră, sau programe confirmate cu propriile reguli 
de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paște, Crăciun, Revelion, Early Booking etc).  

• Rezervările  pentru pachetele de Crăciun /Revelion/ Paște/ Early Booking anulate, sunt supuse unor condiții speciale de 
penalizare:  

✓ 50 % dacă retragerea se face  până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 80 % dacă retragerea se face între 59 - 31 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se prezintă la locul 

de plecare în ziua și la ora stabilită. 
• În cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifică, astfel: 

✓ 40 % dacă retragerea se face cu 65 zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 64 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se prezintă la locul 

de plecare în ziua și la ora stabilită. 
• Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, vasului de croazieră este cea oficial atribuită de organele de resort din țările respective.  
• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii la hotel, 

solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  
• Agenția noastră depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta camere duble sau 

twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători decât în limita disponibilității acestor 
facilități la hotelurile partenere; 

• În situații de excepție (evenimente, congrese, conferințe, târguri etc.) agenția poate opera modificări în structura programului, 
fără a afecta vizitarea obiectivelor turistice.   

• Compania aeriană și orele de zbor menționate în program sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate. Agenția nu este 
responsabilă în cazul în care programul turistic nu poate fi realizat, parțial sau total, din cauza modificării orarului de zbor, 
întârzierii sau anulării curselor aeriene. Siguranța bagajelor pe durata transportului aerian cade în sarcina companiei aeriene.  

• Taxele de aeroport sunt valabile la data întocmirii programului și pot fi modificate până la emiterea biletelor de avion.                                                  
• Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri din cauza condițiilor de trafic, vreme, 

etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcție de programul turistic. Agenția nu se face răspunzătoare pentru 
nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condițiilor de trafic (ambuteiaje, închiderea sau schimbarea 
anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a indisciplinei anumitor turiști (întârzieri, atitudini 
ofensatoare sau ostile față de ghizi, conducătorii auto etc.). 

• Pentru programele care presupun obținerea vizei înainte de plecare, turiștii au obligația să trimită toate documentele solicitate 
agenției în termenul prevăzut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obține viza din cauza timpului scurt până la plecare. 
În cazul în care obținerea vizei este condiționată de prezența fizică a turiștilor pentru interviu, aceștia au obligația de a se 
prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul autorităților consulare de a acorda viza, din orice motiv care nu 
poate fi imputat agentiei, exonereaza agenția de la orice răspundere. Turiștilor cărora li s-a refuzat acordarea vizei, li se va 
returna întreaga sumă achitată în avans, mai puțin anumite costuri percepute de partenerii locali / companii aeriene pentru 
anularea excursiei, costurile variind în functie de data anulării serviciilor. Taxa de viză perceputa de Ambasade pentru 
procesarea vizelor nu se ramburseaza. În cazul în care turistul își planifică mai multe vacanțe succesive și nu trimite 
documentele la timp / nu se prezintă personal pentru obținerea vizei, agenția nu poate fi trasă la raspundere iar turistul are 
obligația de a-și obține singur viza necesară călătoriei.  

• Pe durata croazierelor toate plățile efectuate ( băuturi, cumpărături, masaj etc ) se înregistrează pe cardul personal pe care 
fiecare turist îl primește la îmbarcare. Micul  și prânzul se servesc în regim bufet iar cina se servește ori în restaurantul bufet, 
ori a la carte ( cu meniu la alegere) fiecare pasager având o anumită masă rezervată, de la începutul până la sfârșitul croazierei. 
Bagajele, atât la îmbarcare cât și la debarcare, sunt transportate de personalul vasului. Seara, fiecare cabină primește un 
buletin informativ cu toate activitățile care au loc a doua zi ( excursii, spectacole etc ).  Cabinele pot să difere din punct de 
vedere al confortului unele față de altele, cu toate acestea diferența de preț este dată de poziționarea acestora pe vas, cele 
aflate pe punțile superioare fiind de regulă mai scumpe. Cabinele rezervate la grupuri sunt de regulă cabine interioare / 
exterioare sau cu balcon, din categoria celor garantate (fără posibilitatea alegerii poziției pe o anumită punte) și se 
nominalizeaza cu cel mult o săptămână înainte de plecare. Agenția nu se face responsabilă în cazul în care apar nemulțumiri 
legate de acest aspect. De asemenea, linia de croazieră poate face un upgrade la una sau mai multe cabine (un schimb dintr-
o categorie inferioară la o categorie superioară) fără o informare în prealabil și în mod aleatoriu iar agenția nu  poate fi trasă 
la răspundere. În porturile în care oprește vasul, turiștii au posibilitatea să cumpere excursii de la biroul de turism aflat la bord 
sau să își facă propriul program, însotitorul roman neavand obligativitatea de a-i însoți. 

• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 
a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți b) însoțiți de unul dintre părinți care să aibe acordul notaria l al  
părintelui care nu călătorește ( sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces ); c) însoțiți de un 
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adult cu certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți. Copiii care nu au carte de identitate, vor 
clălători obligatoriu cu pașaportul. 

• Turistul are obligația să se asigure că documentele de călătorie precum cartea de identitate sau pașaportul, nu sunt deteriorate 
(în special elementele de siguranță și/sau poza). Atenție: Cărtile de identitate romanești emise înainte de anul 2009 nu sunt 
recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia. Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene și pentru acele 
state pentru care cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare, accesul se face pe baza pașaportului valabil cel puțin 6 luni 
de la data terminării călătoriei. Pentru țările în care cetățenii români au nevoie de viză de intrare, este necesar pașaportul 
valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Anumite state nu permit accesul cu pașaport temporar sau nu aplică vize 
pe pașaport temporar, de aceea vă rugăm să consultați serviciul consular al țării în care intenționați să faceți deplasarea sau 
vă consultași în această privință cu agenția de turism. Atenție, persoanele recent căsătorite au obligația de a-și schimba Cartea 
de Identitate anulată de autorități (perforată/ tăiată).  

• Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesară viza de intrare sau informații suplimentare legate de călătoria 
cetățenilor români în străinătate, accesați site-ul Poliției de Frontieră www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe 
www.mae.ro/travel-conditions . 

• Pentru a evita eventuale situații de confuzii sau neînțelegeri, turiștii au obligația ca la înscriere să citească Condițiile Generale 
de Participare. 

• Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours. 
 

http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions

