
                                  
   
 
 

 
Amazing Zuid-Korea 

15-daagse reis 
21 september tot 5 oktober 2022  

bijna vol pension 
 

 

 
 
Tijdens	deze	reis	maken	we	kenneis	met	het	voor	velen	onbekende,	maar	zeer	fascinerende	
Zuid-Korea.	Dit	diverse	land	heeft	enorm	veel	te	bieden.	Een	eeuwenoude	cultuur	die	haar	
sporen	 naliet	 en	 diepdrongen	 zit	 in	 de	 levenswijze	 van	 de	 Koreanen.	 Prachtige	 tempels,	
paleizen	en	tuinen,	het	hypermoderne	en	zeer	leuke	Seoul,	maar	ook	een	prachtige	natuur	
die	we	ontdekken	in	het	nationale	park	van	Seoraksan	en	in	het	bijzondere	Jeju-eiland.	We	
logeren	in	hotels,	maar	ook	bij	de	monniken	in	een	klooster	en	in	een	hanok,	een	tradtioneel	
Koreaans	huis.	En	we	maken	kennis	met	een	zeer	lekkere	keuken	met	te	ontdekken	smaken	
zoals	kimchi	en	bibimbap.	
	
 
 
 
 
 



                                  
   
 
PROGRAMMA (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) 
 
Dag 1: 21 september 2022 Vertrek in Brussel 
Samenkomst in Brussel-Zuid. Met de TGV naar Parijs voor onze vlucht met Air France 
naar Seoul. Deze boeiende wereldstad verwacht ons.  
 
Dag 2: 22 september 2022 – Seoul (M- A) 
’s Morgens aankomst in de luchthaven van Seoul. We worden opgewacht door een busje 
voor een transfer naar ons hotel.  Check-in zal pas in de namiddag zijn, dus we maken 
alvasteen verkennende wandeling in de stad in de buurt Myeondong waar we logeren.  
Ons hotel ligt nabij de 6 kilometer lange Cheonggyecheon. Dit riviertje was ooit gedempt, 
maar nu is het heraangelegd met verlichting en groen, en is een ontmoetingplaats voor 
de bewoners van de stad. In de buurt Insadong vinden we dan weer een leuke straat met 
allemaal antiekwinkeltjes en kunstgallerijen. 
Vandaag ook een eerste kennismaking met de heerlijke Koreaanse keuken. 
Overnachting in het hotel Tmark Grand hotel Myeondong of gelijkwaardig 
 

  
 
Dag 3: 23 september 2022 – Seoul (O-M-A) 
 
Vandaag gaan we op verder op stad in  Zuid-Koreaanse hoofdstad. 
We bezoeken eerst het Gyeongbokgung Paleis. Het oorspronkelijke paleis uit de 14e 
eeuw werd in de 19e eeuw heropgebouwd. Het is 1 van de 5 paleizen van de Joseon 
Dynastie en er wordt van gezegd dat het is ‘gezegend door de hemel’. Vervolgens gaan 
we naar de mooie Jogyesa Tempel, een van de belangrijkste zentempels van de stad. 
In de namiddag gaan we naar Bukchon, een district waar nog 900 traditionele Koreaanse 
huizen staan en het geeft inzicht van hoe Korea er in lang vervlogen tijden uitzag. 
 
We sluiten de dag af  met een bezoek aan het park van de berg Namsan die tot 265 m 
boven de zeespiegel uitsteekt. We beklimmen de trappen naar de top om te genieten 
van een prachtig uitzicht vanuit het hart van de stad, en we keren terug met de 
kabelbaan. 
Overnachting in het hotel Tmark Grand hotel Myeondong of gelijkwaardig 
 



                                  
   
 

  
 
Dag 4 : 24 september 2022 - DMZ en Seoul (O-M-A) 
 
Na het ontbijt gaan we op excursie naar de DMZ, de DeMaterialized Zone aan de grens 
met Noord-Korea. 
Dit befaamde grensgebied werd opgericht aan het einde van de oorlog in 1953, toen 
werd beslist om Korea op te delen in 2 landen. Er hangt hier een bijzondere sfeer want 
langs  kanten staan er soldaten oog in oog met mekaar. Vanop een uitkijkpunt zien we in 
de verte een Noord-Koreaanse stad. We bezoeken ook het spoorwegstation en de 73 
meter diepe tunnel die in de jaren 70 vanuit Noord-Korea gegraven werd om Seoul te 
kunnen infiltreren.  
 
In de namiddag keren we terug naar Seoul. We gaan naar het Dongdaemun Design 
Plaza, dit futurustische complex van meer dan 38.000 vierkante meter werd ontworpen 
door de Iraanse Zaha Hadid. 
 
In de vroege avond staat er ons de verrassende Nanta Cooking show te wachten. Deze 
show toerde de wereld rond, maar wij gaan het bekijken in het land van oorsprong. Dit 
non-verbale optreden combineert traditionele en moderne muziek, komedie en drama en 
alles op het ritme van houtel lepels, potten en andere keukgerei. 
Overnachting in het hotel Tmark Grand hotel Myeondong of gelijkwaardig 
 
Dag 5: 25 september 2022 – via Suwon naar Seoraksan (O-M-A) 
 
In Suwon bezoeken we  het Hwaseong Fort, een van de grootste militaire structuren in 
het land, gebouwd tijdens de Joseo) dynastie en vandaag de dag opgenomen op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst. 
De natuur in Zuid-Korea is bijzonder mooi en mag natuurlijk niet aan onze reis 
ontbreken. Na het ontbijt rijden we naar het het noord-oosten van het land, richting het 
nationale park van Seoraksan, volgens sommige het mooiste park van het land. We 
vinden hier  landschappen met granieten pieken, groene valleien en dichtbeboste 
gebieden.  Na aankomst in ons hotel maken we er een wandeling van zo’n 3 uur. 
Overnachting  het Kensinton starts hotel of gelijkwaardig. 
 



                                  
   
 

   
  
Dag 6: 26 september 2022 Seoraksan nationaal park (O-M-A) 
	
Vandaag gaan we een volledige dag genieten van dit mooie natuurgebied. We nemen de 
kabelbaan om naar het 13e eeuwse fort van Gwongeumseong te gaan. Het ligt op de top 
van de Dolsang-berg en biedt een prachtig op de zee en de Sokcho. We bezoeken ook 
nog de Shinheungsa tempel en gaan naar het nationaal park van Naksan. We houden 
ook nog halte aan het strand van Naksan, een van de mooiste stranden aan deze 
kustlijn. 
Overnachting  het Kensinton starts hotel of gelijkwaardig. 
 
Dag 7: 27 september 2022 Andong (O-M-A) 
 
Na het ontbijt rijden we door de mooie regio van Gyeongpodae richting Andong, een van 
de overblijfselen van het oude Korea. Andong is bekend om zijn dansmaskers en het is 
tevens de geboorteplaats van het Confuscianisme. Het was daarom ooit een belangrijke 
plaats die grote invloed uitoefende op het politieke leven in de regio. De geschiedenis 
van deze stad gaat bijna 2000 jaar terug. We bezoeken er de Dosan Confucian 
Academy, een schitterend voorbeerd van Koreaanse Confucian architectuur. En de 
Bonggeongsa tempel, het oudste houten gebouw in Zuid-Korea. 
Overnachting in Richell Andong hotel of gelijkwaardig. 
 

  
 
 
Dag 8: 28 september 2022 Andong en naar Gyeongju (O-M-A) 
 
Na het ontbijt wandelen we door het karateristieke Andong Hahoe dorp met zijn 
traditionele woningen beschermd door UNESCO. We bezoeken er het museum van de 



                                  
   
 
maskers. Deze maskers, met de moeilijke naam ‘Hahoe Byeolshin gut’ worden gedragen 
tijdens het festival met dezelfde naam. 
 
Nadien reizen we verder naar Gyeongju waar ons een unieke en onvergetelijke ervaring 
staat te wachten. We gaan er naar de Golgulsa tempel waar we ook zullen overnachten. 
De mannen slapen in 1 zaal, en de vrouwen slapen in een andere zaal. De badkamers in 
de tempel zijn gedeeld. We kunnen er mee mediteren, de monniken helpen met hun 
dagelijkse taken, luisteren naar hun zang-gebeden en genieten van een vegetarisch 
avondmaal. 
Overnachting in de Golgulsa tempel of gelijkwaardig. 
 

   
 
Dag 9: 29 september 2022 Gyeongju (O-M-A) 
 
We worden vroeg gewekt voor het ochtendgebed gevolgd door een meditatie-sessie. Na 
Na het ontbijt krijgen we een demonstratie van sunmode, een traditionele Koreaans 
gevechtssport en we maken kennis met de Koreaanse theeceremonie. We lunchen ook 
nog in de tempel en nadien zetten we ons bezoek verder in Gyeongju. 
We gaan er naar het meer van Anapji, dat te midden van een oude tuin uit de 7e eeuw 
ligt.  
We hebben tijdens deze reis al een aantal hanok (traditionele huizen) gezien, maar 
vandaag krijgen we ook de gelegenheid om er in één te logeren.  
Overnachting in hanok Hwangnamguan of gelijkwaardig. 
 

  
 
 



                                  
   
 
 
 
Dag 10: 30 september 2022 Gyeongju (O-M-A)  
 
In Gyeongju bezoeken we een aantal belangrijke historische bezienswaardigheden.  We 
gaan van start met de Bulkugsa tempel met zijn mooie houtsnijwerk  en architectuur  - 
een ware schat uit het oude Shilla koninkrijk. In de flanken van Mount Toham vinden we 
de grot van Seokguram die een monumentaal Boeddhabeeld herbergt.  
Gyeongju is ook bekend om zijn tumuli, een soort koninklijke graven. In het Tumuli park 
zijn er 23 graven van koningen en hun familie van het vroegere Shilla koninkrijk. Vele 
schatten die in de graven gevonden zijn, staan nu tentoon in het Nationaal museum.  
De Cheomseongdae toren uit het jaar 634 is het oudste observatorium van het Verre 
Oosten. 
We logeren er in een hanok, zeker ook een onvergetelijke ervaring. Je slaapt  er op 
ondols, een soort tradionele vloerverwaring waarop futons liggen. 
Overnachting in hanok Hwangnamguan of gelijkwaardig. 
 

  
 
Dag 11: 1 oktober 2022 – naar Jeju (O-M-A) 
 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Busan voor een binnenlandse vlucht naar 
het eiland Jeju. Dit bijzondere vulkanische eiland werd in 2007 verkozen tot 1 van de 7 
natuurwonderen van de wereld. 
Je vindt er mooie watervallen, vulkanen, lavagrotten, stranden en vissersplaatsjes. 
Doordat het op 150 km van het Koreaanse vasteland ligt, heeft het eiland ook zijn eigen 
cultuur en tradities, taal en gewoontes.  
Na aankomst maken we nog een wandeling langs de waterkant in Jeju-shi. 
Overnachting in het Best Western Jeju hotel of gelijkwaardig 
 



                                  
   
 

  
 
   
Dag 12: 2 oktober 2022 Jeju (O-M-A) 
 
Vandaag gaan we op pad in dit substropische eiland. We gaan eerst naar de watervallen 
van Jeongbang, uniek in zijn soort, want het is de enige in Azië die direct in de oceaan 
duikt. In het dorp Seongup komen we meer te weten over de lokale cultuur gen 
gewoontes. En we gaan naar de bijzondere Ichulbong Seongsan, deze piek is een stuk 
land met een bijzondere vorm dat 100.000 jaar geleden werd gevormd na een eruptie. 
De krater is meer dan 600 meter in diameter, en 90 meter in hoogte. We hebben vanop 
de krater prachtige zichten op de omgeving. 
Overnachting in het Best Western Jeju hotel of gelijkwaardig 
 
Dag 13: 3 oktober 2022 (O-M-A) 
We wandelen vandaag langs de kust van het Jeju-eiland. We zien er aan de kliffen van 
Jusangjeolli vulkanische landschappen met ongewone vormen. Tijdens de erupties was 
er veel druk en door het afkoelen van de lava heeft het gesteente hexagonale en andere 
bijzondere vormen. 
In de namiddag gaan we naar de groen vallei van Andeok, die de mooiste van het eiland 
zou zijn. Een korte wandeling brengt ons langs een riviertje dat zich een weg baant 
tussen het groen, kliffen en rotsen, en we zien er veel camelia’s.  
 
Jeju staat ook bekend voor groene thee van hoge kwaliteit. We bezoeken één van de 4 
theeplantages van dit eiland. Uiteraard met een bijhorende tea tasting. 
Overnachting in het Best Western Jeju hotel of gelijkwaardig 
 

  



                                  
   
 
 
 
Dag 14: 4 oktober 2022 Seoul (O) 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Jeju voor een binnenlandse vlucht naar 
Seoul. 
Vrije namiddag in de stad. De mensen die willen kunnen zelf op pad gaan, of samen met 
de reisleider zijn er nog wel interessante buurten te bezoeken. Wat denk je van Seoullo 
7017, een stuk snelweg midden in de stad, die werd omgebouwd tot wandelpromenade, 
naar de top van de Seoul Tower, een van de talrijke markten of eindingen in het 
Samsung Center in ware Gangnam Style? 
Overnachting in het hotel Tmark Grand hotel Myeondong of gelijkwaardig 
 
 
Dag 15: 5 oktober 2022 vlucht naar Parijs en aansluitend naar Brussel 
Transfer naar de luchthaven. Transfer naar de luchthaven en inschepen voor onze vlucht 
naar Parijs. Aansluitend TGV naar Brussel-Zuid. 
 
 
PRIJS 
De prijs: Van 14 tot 18 deelnemers, op basis van een tweepersoonskamer in bijna vol-
pension – 4145 euro  
 
Singeltoeslag= 690 euro pp 
 
 Inbegrepen:  
Vlucht Brussel – Seoul en Seoul- Brussel met Air France of gelijkwaardig 
 2 binnenlandse vluchten (van Busan naar Jeju, en van Jeju naar Seoul) 
 Alle verplaatsingen, behalve op de vrije dag op dag 14 in Seoul.  
Alle geplande bezoeken en inkomgelden voorzien volgens programma 
 Nederlandstalige reisbegeleiding en lokale Engelssprekende gids tijdens de excursies.  
Alle hotelovernachtingen in goede hotels met ontbijt en maaltijden volgens programma  
 
Niet inbegrepen:  
Verzekering  
Persoonlijke uitgaven en maaltijden niet in het programma vermeld & drank  
Eventuele brandstoftoeslagen  
 
* Schatting budget ter plaatse (voor maaltijden + drank) = 300 euro pp 
 
 


