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برنامهی سفر

 4شب سئول ( 4گشت نیمروز  2 +وعده غذا)

 بازدید از Korean folk villageکه دهکده ی محلی بازسازی شده قدیمی در کره است .این دهکده ی بازسازی شده شامل خانه های کره ای سنتی ،رستوران های کره ای و مغازه های صنعتگرانی
ست که هنوز صنایع را به شیوه ی سنتی تولید می کنند.
اگر شام به فرهنگ کهن و سنتی عالقه مند باشید ،این دهکده حتام شام را به خود جذب می کند .دهکده ی محلی کره ای در نزدیکی سئول یکی از بهرتین جاذبه
های گردشگری کره جنوبی ست .همه روزه منایش های گوناگون شامل ازدواج سنتی  ،اسب سواری و  ....در ساعت های خاصی برگزار می شود.
 بازدید عبوری از  Blue Houseیا Presidentioal Houseاین کاخ ماهیتی شبیه به کاخ سفید دارد و در حقیقت از طرح کاخ سفید واشنگنت برای ساخت این بنا استفاده شده است .کاخ آبی در باغ سلطنتی امپراتوری Joseon
و براساس سنتهای تاریخی -فرهنگی مردم کره ساخته شده است اگرچه از مناد و جاذبه های مدرن نیز بیبهره نیست .وجود درختان انبوه در اطراف این مجموعه
و کوه مرتفعی در پشت آن ،منایی منحرصبه فرد و زیبا بدان بخشیده است .به طور کلی مجموعه ی کاخ آبی شامل دفرت رسمی رییسجمهور ،اداره ی ترشیفات،
تاالر کنفرانس و دبیرخانه ی هیئت دولت است که در فضایی بیش از  ۲۵۰هزار مرت مربع بنا شده است.
 بازدید از  :Gyeongbok Palaceکاخ جیونگ بوک یکی از شاهکارهای واقعی شهر سئول است .این کاخ در حقیقت کاخ اصلی از چهار کاخ بزرگ سلطنتی به شامرمی رود .متاسفانه بخش زیاد اين کاخ توسط امپراتورهای ژاپن از بین رفته است ،اما با بازسازیهای صورت گرفته توانسته شکوه گذشته خود را بازیابد .این کاخ یکی
از زیباترین کاخهای کره است و در بیشرت لیستهای گردشگری در صدر جدول قرار میگیرد .جيونگ بوك كه در دهه ی پاياين قرن چهاردهم ساخته شده مکان
مناسبی برای کسب اطالعات درباره ی سنت معامری و آداب و رسوم باستانی این کشور است.
(National folk Museumموزه ملی مردمی)
این موزه در  8نوامرب  1954توسط دولت آمریکا ساخته و در  25آوریل  1946بازگشایی شد .این موزه دارای اشیاء تاریخی ست که زندگی سنتی مردم سئول را به منایش
می گزارند.
 بازدید از کاخ Changdeokgung Palaceچانگ دیوک گونگ که به نام کاخ چانگ دیوک گونگ یا کاخ چانگ دیوک نیز شناخته میشود به همراه پارکی بزرگ در جانگ نو – گو ،سئول ،کره جنوبی واقع
شدهاست  .این کاخ یکی از پنج کاخ مشهور سئول است که به وسیله ی پادشاهان سلسله ی چوسون بنا شد ه است .از آنجا که مکان آن در رشق کاخ جیونگ بوک قرار
گرفته ،چانگ دیوک گونگ همراه با چانگ گیونگ گونگ به عنوان کاخ رشقی شناخته میشوند  .معنای تحتاللفظی چانگ دیوک گونگ ،کاخ کامیابی در پاکدامنی
ست .این کاخ در سال  ۱۹۹۷در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
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بازدید از معبد Jongmyo Shrine
جانگمیو معبدی از مکتب کنفسیوس است که به خدمات یادبود پادشاهان و ملکههای درگذشته ی سلسله ی چوسون اهدا شدهاست .این جا قدیمی ترین معبد
سلطنتی مکتب کنفسوس است که تا کنون باقیمانده و از قرن چهاردهم تا کنون به اجرای ترشیفات مذهبی و آیینی میپردازد .چنین معابدی در دوره ی سومین
پادشاهی کره وجود داشتند ،ولی فقط معابد اختصاص یافته برای اجرای قوانین چوسون ،باقیماندهاند .جانگمیو در سال  ۱۹۹۵در فهرست میراث جهانی یونسکو
به ثبت رسید.
روستای Bukchon Hanok
بوکچون هانوک از زیباترین روستا ها در تور کره جنوبی ست که مجموعه بی نظیری از قرصهای کوچک تر و سنتی کره را در بر می گیرد .بازدید از این روستا به منزله
ی آشنایی با فرهنگ کره و سنت های مردمان آن است .شاید همین روستا تداعی کننده ی دهکده ی رویایی قرصها در تور کره جنوبی باشد.
بازدید از جزیره  Ganghwaشامل  Jeondeung Templeو دژ (Gwangseongboشهر مرزی در شامل رشقی سئول که بزرگ ترین فروشگاه  Ikeaجهان در آن قرار
دارد ).و میزسنگ (Dolmenمیزسنگ یا ُدملِن گونهای از سنگافراشتهای دوران باستان است شامل تختهسنگ مسطحی که بدون استفاده از مالت روی چند سنگ
راست قرار داده میشده است ؛ تخته سنگ مسطح به منزله ی سقف میزسنگ به کار میرفته است .دوملنها را به عنوان گور برای دفن مردگان می ساختند و یکی
از بناهای شاخص دوران نوسنگی در اروپا به شامر میآید.
منایش کمدی بی کالم نانتا( :)Nantaاین منایش درباره ی  4آشپز است که در مدت زمان یک ساعت باید برای جشن عروسی غذا آماده کنند .نانتا یا آشپز نانتا گروه
تئاتر کمدی و بدون دیالوگ کره جنوبی ست که کار خود را از ماه اکترب  ۱۹۹۷در سالن هرن هوآم ( )Hoamدر سئول آغاز کرد.
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بازدید از باغ یویوان ( :)Yuyuan Gardenباغ یویوان یکی از زیباترین باغ های چینی دنیا به شامر می آید .این باغ 2هکتاری که پرورش اولیه ی آن نزدیک  20سال به
طول انجامید ،چندین بار در جنگ ها تا نابودی کامل پیش رفت تا اینکه رسانجام در سال  1982به عنوان یکی از آثار ملی چین معرفی شد.
 ( Oriental Pearl TV Towerبرج رادیویی) کارخانه ی ابریشم ()Silk Factory خیابان نانجینگ ( : )Nanjing Roadخیابان نانجینگ مرکز اصلی خرید شهر شانگهای و از معروف ترین خیابان های دنیا ست .این خیابان طوالنی ترین منطقه یبازاری در دنیا ست و روزانه بیش از یک میلیون بازدید کننده دارد.
و منایش مهیج آکروبات.
مدت زمان گشت نیم روز 4 :ساعت از هتل به هتل
مدت زمان گشت متام روز 8 :ساعت از هتل به هتل

داخل
تغي� در پروازهاي
مهم  :برنامه ی فوق طبق برنامه ی اولیه ی کارگزار تهیه و تنظیم شده است و احتمال
جابجا�  -حذف و یا اضافه شدن گشت ها ،ي
يي
ي
ین
تغی� است.
و هتل ها و
غذا� یغ� قابل ی
غذا� وجود دارد .شایان ذکر است که برخی از وعده های ی
همچن� حذف ،کم و یا زیاد شدن تعداد وعده های ی
با آرزوي سفري خوش
ش�کت جهانگردی و خدمات گردشگری ققنوس
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