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Een kleine introductie
Lieve Tanukianen; hè hè daar is ‘ie dan! Het officiële, super professionele, programmaboekje van de
Korea Reis van 2021. Na een behoorlijke nutteloze 2020 hopen wij jullie toch (MISSCHIEN) een
lichtpuntje aan te bieden voor 2021 en dat is natuurlijk de Korea reis. Deze zal plaatsvinden op eind juli,
vanaf 26 juli tot 8 augustus.
Zoals de naam al suggereert is dit een grote reis naar het mooie land van Korea, georganiseerd door yours
truly; de reisco. Heb je geen zin om zelf helemaal een reis te plannen of wil je gewoon met medestudenten
chillen in een ander land, schrijf je dan vooral in. Het is een ideale manier om al je opgespaarde alcohol
centjes van dit jaar uit te geven.
‘’In deze reis bieden we the whole Korea-experience™, dat is: Entertainment, Cultuur, Geschiedenis,
Spanning, Sensatie, Zon-Zee-en bedekte kleding, Heerlijk Eten, Selfie Gelegenheden, Karaoke Nachten
etc.’’ De reis zal 2 weken duren en we zullen bij elkaar 3 steden bezoeken. Dit zijn Seoul, Gyeongju en
Busan. Elke stad heeft genoeg te bieden, maar daar kan je meer over lezen in de dagindeling. Wij hopen
dat we jullie een beetje enthousiast hebben gemaakt
Hopelijk tot snel!
Mélissa, Laura, Naäma, Remy, Marije, Tom

Corona mededeling
Laten we gelijk even met de deur in huis vallen. Inmiddels zijn we allemaal wel bekend met het woord
‘corona’. De stand van zaken op dit moment is dat er in Korea een quarantine regeling is van twee weken.
Dat houdt in dat elke reiziger die in Korea aankomt 2 weken lang van instant ramen in een afgesloten
hotelkamertje moet overleven. Een stap naar buiten en BOEM je wordt het land uitgeschopt met een
boete van hier tot Tokio. Zolang deze regeling er is, is het voor ons niet mogelijk om naar Korea te
vertrekken. De reis zou twee weken duren en we kunnen niet tegelijkertijd EN reizen EN in quarantaine
zitten. Plus het feit dat quarantaine nou niet bepaald goedkoop is en je je zuurverdiende vakantie daar niet
aan kwijt wilt. Daarom is het plan dat deze reis alleen maar door zal gaan ALS het 100% zeker is dat de
quarantaine regeling niet meer van toepassing is. De knoop zal door de reiscommissie definitief op eind
maart worden doorgehakt. Dit heeft als gevolg dat er, voordat deze beslissing is gemaakt, ook nog niets
officieels kan worden geregeld, zie; vliegtickets, hostels, vervoer etc. Op moment van schrijven is het nog
erg onzeker. Maar wie weet, misschien wordt door het begin van het vaccinatieprogramma er in maart een
andere toon gefloten. Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te gaan met de reis worden ook zeker op de
hoogte gehouden van enige ontwikkelingen en het wordt ook niet van hen verwacht dat ze hoeven te
betalen of iets te ondertekenen zonder dat er definitief een keuze is gemaakt. Hopelijk weerhoudt dit jullie
er niet van om toch enthousiast te zijn voor de reis, want we hebben dit in elkaar gezet met het idee dat
corona in de zomer niet meer een belemmering zal zijn.
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Belangrijke informatie
Regels
Voordat je op deze reis gaat heb je als het goed is een contract ondertekend.. maar we weten dat het voor
de smartphone generatie normaal is om er doorheen te scrollen en op ok te drukken zonder er een woord
van te lezen, dus hieronder nog even de belangrijkste regels op een rijtje:
1. Heb respect voor elkaar en voor het land. Ga geen rare dingen doen aub, wees geen Logan ‘its all
about the respect’ Paul. Behandel andere mensen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
jadajadajada. Gedraag je dus.
2. Luister naar de ReisCo.
3. Doe mee met het programma. We hebben genoeg vrije tijd in het programma gepland, dus er
wordt wel van je verwacht dat je tijdens de gezamenlijke activiteiten aanwezig bent (met je beste
humeur)
4. Doe voorzichtig met het gebruik van alcohol. Over het algemeen is het simpel als je in Nederland
mag drinken mag dat in Korea ook, maar wees voorzichtig met het aannemen van drankjes. Doe
geen dingen die je niet in Nederland zou doen basically.
5. Drugs is ten strengste verboden, in Korea denken ze hier heel anders over dan in Nederland en je
kan serieus in de problemen komen als je hiermee in aanraking komt.
6. Wees bereikbaar en laat aan mensen weten waar je bent, dit is vooral belangrijk voor de vrije tijd.
We willen graag op de hoogte zijn waar je uithangt, want we blijven verantwoordelijk voor jouw
welzijn.
7. Heb vooral veel plezier, dit is de belangrijkste regel. Als je geen goede tijd hebt tijdens deze reis
dan maak je de reisco erg verdrietig TT

Kosten
Deze zijn op dit moment nog niet bekend omdat er nog niets officieel geregeld kan worden, zie; corona
mededeling. Ga ervan uit dat de prijs rond de 1400 p.p zal vallen. Dit zal bij de prijs worden inbegrepen:
- Vliegtickets
- Overnachting
- Entreegeld voor activiteiten
- OV
- Paar keer samen eten
Op eigen kosten vallen zaken als eet- en drink kosten, souveniertjes, extra reizen etc.
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Dagindeling
Dag 1: Bestemming.. Seoul
SEOUL – Maandag 26 juli 2021
De dag van de waarheid want we gaan eindelijk naar Korea!
We vliegen de dag van te voren van Schiphol naar Seoul waar we in de middag aan zullen komen.
Waarschijnlijk ben je helemaal jetlagged en daarom gaan we nog even samen eten voordat we ons nest
induiken in het hostel.
Ochtend

?

Middag

?

Aankomst incheon

Avond

18:30

Samen avondeten

Dag 2: Even cultureel doen
SEOUL – Dinsdag 27 juli 2021
Hopelijk ben je nu een beetje bijgekomen
van de jetlag, maar waarschijnlijk ben je
nog bekaf. Daarom gaan we het deze dag
rustig aan doen en zoeken we inner peace
op in het Gyeongbokgung paleis. dat
vroeger de koning en zijn familie huisden.
Hier is er ook de optie om een Hanbok
(Koreaanse traditionele kledij) te dragen.
Vanaf Gyeongbokgung lopen we door
naar het Bukchon Hanok village. De
Hanok village is ook één van de
traditionele wijken waar nog steeds
Koreaanse gebouwen te zien zijn van de
oude stijl. Hier zullen wij de straten
verkennen van deze wijk waar ook nog
gewoon echt mensen wonen, dus vergeet niet om beleefd te zijn!
We eindigen de dag in Insadong, een traditionele wijk van Seoul. Hier kan je veel oer-Koreaanse
gerechten proberen en leuke souveniertjes aanschaffen als je dat al wilt doen..
‘S avonds ben je ook vrij om te doen wat je wilt, maar let wel de volgende ochtend moet je vroeg op.!
Ochtend

11:30

Gyeongbokgung

Middag

13:30

Hanok village en Insadong

Avond

-

Vrije Tijd
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Dag 3: Spanning en sensatie bij de DMZ
SEOUL – Woensdag 28 juli 2021
Op dag 3 hebben we iets heel bijzonders in petto,
we gaan namelijk proeven van héél Korea! We zullen
na het ontbijt vroeg richting de DMZ
(gedemilitariseerde zone) vertrekken met de bus,
zorg dus dat je op tijd klaar staat. In de DMZ zullen
wij langs verscheidene posten rijden en krijgen we
een introductie over de achtergrond van deze zone
en wat het voor betekenis heeft voor Zuid-Korea.
Omdat we de Panmunjeom tour nemen, kunnen we
ook een kijkje nemen bij de grens. In de middag
zullen we weer terugkeren naar Seoul waar je vrij
bent om even te rusten voor de avond want dan
gaan we samen naar de karaoke! Er is ook een optie
om een van Seoul’s vele arcades te bezoeken.
Ochtend

08:00

DMZ tour

Middag

15:00

Terug in Seoul

Avond

?

Karaoke

Dag 4: Met de meiden naar de Han
SEOUL – Donderdag 29 juli 2021
Vandaag gaan we weer wat rustiger aan doen; na een
drukke avond staat er aan de ochtend een tripje naar
Seoul National Museum op de planning. Dit is een
must-visit voor iedereen die een beetje geïnteresseerd is
in Koreaanse geschiedenis. Hierna ben je de hele
middag vrij. In de avond komen we weer bij elkaar bij
Yeouido park, waarvandaan je het beroemde Han rivier
op zijn best kan beleven. Namelijk met een avond
picknick en het bestellen van Chimaek, ‘chicken and
beer’ (of cola voor de non-alcoholisten). Dit is een plek
die vaak super gezellig is in de avond en bomvol
Koreaanse jongeren zit die met vrienden genieten van de avond en het uitzicht over de rivier.
Ochtend

11:00

Uitslapen, National Museum,

Middag

-

Vrije Tijd

Avond

18:00

Han Rivier chillings, kip en bier
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Dag 5: Eindelijk Vrijheid
SEOUL – Vrijdag 30 juli 2021
Vandaag ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt in Seoul. Misschien wil je een van de vele thema cafés
proberen of heb je zin om naar COEX mall te gaan in Gangnam, waar de SM Entertainment Store zich
bevindt.
De dag erna vertrekken we vroeg dus een tip is om het niet al te laat te maken want slapen in een
Koreaanse bus is nou niet echt ideaal.
Ochtend

-

Vrije Tijd

Middag

-

Vrije Tijd

Avond

-

Vrije Tijd

Dag 6: Temple Run
SEOUL/GYEONGJU – Zaterdag 31 juli 2021
Na 5 dagen in Seoul de frisse lucht van uitlaatgassen en
stress te hebben ingeademd is het tijd voor ons eerste
echte uitstapje. We mogen onze cultuurtrip badges
ophalen want we gaan namelijk naar DE culturele stad van
Korea, de oude hoofdstad van Silla, Gyeongju. We
vertrekken vroeg, dus hopelijk is de kater van de dag van
te voren niet te groot.
Neem je loopschoenen maar mee want in de middag gaan
we naar de bulguksa tempel om vervolgens te hiken naar
de Seokguram grot. Dat is die grot met die grote
boeddhabeeld die je in al die Koreaanse reisfolders ziet
terugkomen. Erg interessant. Voor de mensen die daarna
nog energie over hebben, is er de optie om naar een
andere tempel in de buurt te gaan, namelijk de golgulsa
tempel. Maar over het algemeen ben je de rest van de dag
vrij om te gaan en te staan waar je maar wilt. In de avond
gaan we weer een keertje gezamenlijk eten.
Ochtend

07:30

Naar Gyeongju

Middag

15:00

Bulguksa, Seokguram

Avond

18:30

Samen eten
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Dag 7: Gyeongju onveilig maken
GYEONGJU – Zondag 1 augustus 2021
We zijn in Gyeongju, dus natuurlijk moeten we de
stad verkennen. Daar is vandaag voor gereserveerd.
Omdat de meeste bezienswaardigheden dicht bij
elkaar liggen wordt je in de stad vrijgelaten om te
gaan en te staan waar je wilt. We gaan onder andere
naar het Tumuli park waar er een oude observatorium
toren is. Dit park staat ook wel bekend om zijn vele
graftombes, die een beetje een teletubbie
wereld-achtige aesthetic geven. Aan het eind van de
middag lopen we richting Donggung palace en Wolji
pond.
Ochtend

11:00

Richting Gyeongju

Middag

13:00

Tumuli Park

Avond

16:00

Wolji Pond, Donggung
Palace

Dag 8: Bus to Busan
GYEONJU/BUSAN – Maandag 2 augustus 2021
Vandaag vertrekken we vanuit het historische
Gyeongju naar de tweede miljoenenstad van
Korea: Busan. Deze stad in het zuiden van het
land staat bekend om haar grote havens en rijke
visserij. Visliefhebbers kunnen hier hun hart
ophalen! Wanneer we in Busan zijn aangekomen,
kan je chillen tot aan de avond. Dan zullen we
samen eten en genieten van het uitzicht van de
ondergaande zon bij de iconische Gwangalli beach.
Fun fact (die je waarschijnlijk al weet): Busan heeft
een eigen dialect. Misschien een leuke challenge
om wat op te pakken? Hier alvast een onmisbare uitspraak voor hen die azen op een zuidelijke lover:
사랑한데이!
Ochtend

08:00

Naar Busan

Middag

-

Vrije Tijd

Avond

19:00

Samen eten, Gwangalli Beach
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Dag 9: Zon, Zee en Tempels
BUSAN – Woensdag 3 augustus 2021
Nadat we volledig zen zijn geworden door de prachtige
ondergaande zon de avond ervoor, kunnen we vandaag
vroeg uit de veren. We zullen namelijk de in Korea
wereldberoemde Haedong Yonggungsa tempel, ook wel
bekend als Dragon Hill Temple, bezoeken. Deze
boeddhistische tempel ligt pal aan zee, wat zorgt voor
spectaculaire uitzichten. Ook de fraaie beelden en
gebouwen binnen de tempel maken dit echt een must-see.
In de middag gaan we naar Haeundae Beach, het
beroemdste strand van Busan. Daar ben je vrij om lekker
te zwemmen, te zonnen, een cafeetje te pakken etc. ‘S Avonds kan er voor hen die willen richting
Seomyeon getrokken worden. Dit is het uitgaansgebied van Busan, en kan je qua sfeer vergelijken met
Hongdae in Seoul. Er zijn verschillende leuke barretjes dus er is voor ieder wat wils!
Ochtend

09:00

Dragon Hill Temple

Middag

12:00

Haeundae Beach

Avond

-

Vrije Tijd

Dag 10: #Busan #nofilter #fish?
BUSAN – Woensdag 4 augustus 2021
Na bijgekomen te zijn van een wilde nacht in Seomyeon
vertrekken wij richting de iconische Gamcheon Culture
Village. Deze village is een zegen voor je insta feed dus
zorg voor een goede camera en een leuke outfit.
Verdwaal in de leuke straatjes met winkeltjes,
koffiebarretjes en in allerlei felle kleuren geschilderde
huisjes. Na wat rondgeslenterd te hebben en de lokale
specialiteiten te hebben geproefd zijn we alweer toe aan
de laatste geplande activiteit in Busan: de vismarkt! De
Jagalchi Markt wordt gezien als de grootste vismarkt in
Zuid-Korea en is absoluut een must-see. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze verkopen het. Kun je die
vislucht nou echt niet uitstaan? Geen probleem! Hierna ben je lekker vrij dus hoelang je hier wilt blijven is
helemaal aan jou.
Ochtend

-

Uitslapen

Middag

12:00

Gamcheon Culture Village, Vismarkt

Avond

-

Vrije tijd
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Dag 11: Guess who’s back
BUSAN/SEOUL – Donderdag 5 augustus
Vandaag gaan we met de trein weer terug richting
Seoul. Hier nemen we een hostel in Itaewon, de
buitenlander district van Seoul. De rest van de
middag ben je vrij.
Aan het eind van de middag komen we weer bij
elkaar en gaan we samen naar Namsan Tower
vanaf waar we een mooi beeld kunnen krijgen van
de hele stad.

Ochtend

10:00

Trein naar Seoul

Middag

-

Vrije Tijd

Avond

16:00

Namsan Tower

Dag 12: Netwerken 101
SEOUL – Vrijdag 6 augustus 2021
Na de reis van Busan terug naar Seoul de dag eerder
gaan we vandaag er weer een drukke dag van maken.
‘S ochtends vroeg zullen we de Nederlandse
ambassade in Seoul bezoeken. Hier zullen we dan
een rondleiding krijgen en zien hoe werken voor de
Nederlandse ambassade is. Na ons bezoek aan de
Nederlandse ambassade maken we onze weg naar
Gwangjang Market. Deze markt is één van de
oudste en grootste markten van Zuid-Korea. We
zullen hier lunchen en daarna jullie de vrijheid geven
om rustig rond te kijken.

Ochtend

10:00

Ambassade

Middag

14:00

Gwangjang Market

Avond

-

Vrije Tijd
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Dag 13: Wat wil JIJ nog doen?
SEOUL – Zaterdag 7 augustus 2021
De een na laatste dag van onze reis is aangebroken en we moeten ons helaas gaan opmaken voor de
terugreis naar Nederland.
Maar voordat we dat doen geven we jullie nog de mogelijkheid om souvenirs te kopen en nog delen van
Seoul te zien waar jullie nog niet zijn geweest.
Daarom is deze dag helemaal vrij. Jullie kunnen de hele dag staan en gaan waar jullie willen.
Maak der een gezellige dag van en koop wat leuke 기념품 (souvenirs).
Ochtend

-

Vrije Tijd

Middag

-

Vrije Tijd

Avond

-

Vrije Tijd

Dag 14: Dag Dag Kimchi, Hallo Boerenkool
SEOUL – Zondag 8 augustus 2021

Helaas komt er aan alle leuke dingen een eind. Zo ook deze reis. Tijdens deze dag
zullen we de terugreis naar Nederland afleggen. (Of de korte vlucht over de Japanse zee naar
Japan maken.)
We hopen dat jullie er allemaal van hebben genoten en we wensen jullie een veilige en leuke
terugreis naar Nederland.

Ochtend

?

Naar Nederland (ㅠㅠ)

Middag
Avond
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Extra Informatie
Apps
Naver of Kakao Maps
Deze apps zijn in het Koreaans maar ze zullen je redding zijn in Korea, het land waar google maps adieu
zegt en je het moet doen met je niet bestaande richtingsgevoel. Met deze apps valt veel te bekijken; route,
locatie, zelfs reserveringen maken bij restaurants kan hiermee. Naver Maps is praktischer maar bij
sommige mobiele telefoons werkt Kakao maps beter (let op: voor het gebruik hiervan is wel een
Kakaotalk account nodig)
Een metro app
Op dit moment veranderen deze apps om de seconde, maar als je op de app store ‘subway map seoul’
intypt vind je vast wel een goede. En geloof me wanneer ik zeg dat deze een must zijn, van aangeven
wanneer de laatste metro vertrekt tot offline werken, je kan niet zonder.
Papago
All hail papago de redding van Koreanisten en andere mensen die in Korea zitten. Dit is namelijke DE
vertaal app van Korea, je kan hiermee foto’s maken van teksten en deze zo vertalen of gewoon een tekst
invoeren. Ook handig is de speech > tekst feature, wat communiceren met Koreanen soms een stuk
makkelijker maakt.

Contact
●
●
●

Reisco: reistanuki@gmail.com
Nederlandse Ambassade in Seoul: +8223118600, seo@minbuza.nl
Algemeen alarmnummer: 119
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