
Severna Koreja

Gremo tja, kamor drugi ne morejo! 

Severna Koreja je zagotovo ena najbolj mističnih držav. Njihova 70 letna pot, ki je edinstvena, je tudi razlog 
za skrivnostnost, v katero je Severna Koreja ovita. Informacije, ki o Severni Koreji prihajajo do Slovenije 
so v glavnem iz virov, ki tej državi niso naklonjeni, zato je marsikdo dobil napačno sliko o tej azijski državi. 
Obvezne frizure, kot jih ima voditelj, lakota, terorizem in podobno so novice, ki so v zahodnih medijih 
najpogosteje povezane s Severno Korejo. Obisk Severne Koreje vas bo prepričal, katere, če sploh katere, 
izmed takšnih informacij držijo. Nikjer se ne boste počutili bolj varno, kot v Severni Koreji - zagotovo vas ne 
bodo okradli. Do tja je dolga pot, a je vredna vsake minute in evra. 

Program potovanja:
- 26. ali 27.8 2018* odhod z enega izmed bližnjih letališč (Benetke, Ljubljana, Zagreb, Budimpešta, Dunaj...).
- Po prihodu v Peking sledi ogled Pekinga in namestitev v izbranem hotelu v primeru prihoda dan pred 
odhodom v Korejo.
- 28. 8. bomo odpotovali v Pjongjang, kjer nas bo pričakal angleško govoreč spremljevalec, sledil bo 
panoramski ogled mesta in namestitev v 2/2 sobah v hotelu.
- V času od 28.8. do 1.9. si bomo ogledali večino zanimivosti in znamenitosti Pjongjanga, kot so rojstna 
hiša Kim Il Sunga, megalomanska spomenika voditeljema, trg Kim Il Sunga, kjer se odvijajo vojaške parade, 
številne muzeje in spomenike ter tudi precej zabavnih vsebin. 
- Vključen je tudi enodnevni izlet, ali do Wonsana ali do Kaesonga, kjer si lahko ogledamo tudi DMZ 
(demilitarizirano območje med Severno in Južno Korejo).
- 1.9. Odhod proti Pekingu in v odvisnosti od letalske vozovnice proti Evropi dodatni ogledi v Pekingu, po 
potrebi nočitev.
- Povratek na odhodno letališče 2. septembra ( +/- 1 dan).

* v primeru, da želite podaljšati potovanje za obisk Kitajske, se lahko individualno dogovorimo za drugačno 
vozovnico. V kolikor je med prihodom iz Pjongjanga in odhodom iz Pekinga manj kot 72 ur, kitajske vize ne 
potrebujete.

V Severni Koreji so vključeni ogledi, vstopnine in prevozi po Pjongjangu ter enodnevni izlet ali v Wonsan 
ali do DMZ, namestitve (v 2/2 sobah - v 3* hotelu) ter hrana v hotelu (zagotovo zajtrk in večerja, kak dan 
pa še kosilo). V primeru, da bo zaradi letalske vozovnice potrebna namestitev v Pekingu, bomo poiskali 
najugodnejšo kvalitetno namestitev, če bo čas pa predlagali ogled mesta.
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TRAVEL

26. 8. - 2. 9. 2018



Skupen strošek potovanja znaša 2.150 EUR in zajema:
- letalsko vozovnico z enega izmed bližnjih* letališč do Pekinga in nazaj,
- letalsko vozovnico od Pekinga do Pjongjanga in nazaj,
- celoten program (opisano zgoraj v oranžni barvi) v  in angleško govoreč spremljevalec,
- ureditev in strošek vstopnega vizuma za Severno Korejo,
- ob prijavi več, kot 5 oseb tudi slovenskega spremljevalca.

Ob prijavi bomo tudi izstavili predračun v višini 900 EUR, ko bodo kupljene letalske vozovnice do Kitajske in 
urejeni vizumi pa bomo izstavili račun ter Vam sporočili rok in način plačila preostanka (zaradi nezmožnosti 
bančnega poslovanja med EU in DLR Korejo). 

Prijave sprejemamo do 29.6.2018  na e-mail igor.jurisic@youth-hostel.si.

Program bo izveden ne glede na število udeležencev. V primeru nad 5 udeležencev bo prisoten tudi slovenski 
spremljevalec, v nasprotnem primeru pa zgolj angleško govoreči spremljevalec v Koreji. 

Za dodatne informacije in plačila se obrnite na: 
TA FAIRTRAVEL/Zavod za mladinsko popotništvo
Igor JURIŠIČ
Tel.: 041 738 094
E-mail: igor.jurisic@youth-hostel.si 

* kot bližnja letališča razumemo (po abecedne vrstnem redu) Benetke, Budimpešta, Celovec, Gradec, Ljubljana, 
Trst in Zagreb. Prav v želji, da bo znesek 2.150 EUR zadoščal, bomo izbrali let za primerno ceno in na datume, 
ki omogočajo načrtovan program v Severni Koreji.


