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Rất nhiều điểm du lịch được du khách trong và ngoài

GYEONGGI-DO

rất nhiều di sản văn hóa tạo nên diện mạo riêng cho Hàn Quốc,

nước yêu thích

GIỚI THIỆU VỀ

Phía Đông Bắc là vùng núi, phía Tây Nam là vùng biển và với
Gyeonggi-do sở hữu nhiều điểm du lịch lôi cuốn du khách trên
khắp thế giới. Rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến

tham quan núi non, chùa, thung lũng, thác nước, bờ biển, các

Điểm Du lịch Quốc tế dễ đến

Gyeonggi-do nằm ở trung tâm phía tây của bán đảo Triều Tiên
thuộc khu vực Đông Bắc Á. Tỉnh Gyeonggi-do có hệ thống giao

thông công cộng hoàn hảo, bao quanh là thủ đô Seoul và thành
phố Incheon. Đồng thời có nhiều tuyến đường cao tốc và đường

tàu chạy qua Gyeonggi-do. Tỉnh lị này là cửa ngõ của Hàn Quốc
do gần Sân bay Quốc tế Incheon và Cảng Incheon.

khu du tích lịch sử, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, khu
nghỉ dưỡng, công viên, sân golf và suối nước nóng tại Gyeonggido.

Trung tâm của ngành du lịch Đông Bắc Á

Gyeonggi-do là trung tâm văn hóa và kinh tế của bán đảo Triều
Tiên và cũng là nơi có tầm quan trọng về chiến lược và chính trị

trong thời gian dài. Là biểu tượng “Cảm hứng toàn cầu” của thế
kỷ 21, Gyeonggi-do không chỉ đóng vai trò trung tâm kinh tế của
khu vực Đông Bắc Á, mà còn vươn tầm ảnh hưởng ra thế giới. Với
các khu công nghiệp công nghệ cao và những trung tâm triển

Nga

lãm đẳng cấp quốc tế, Gyeonggi-do đã trở thành tâm điểm du
lịch thu hút bạn bè năm châu.
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Di sản Thế giới
được UNESCO công nhận
Lịch trình số 1

Pháo đài
Suwon Hwaseong

Đi bộ 15 phút

Cung điệ
Hwaseong Haenggung

Đi bộ 3 phút

Đường
Gongbang

Đi bộ 10 phút

Các
Chợ Truyền thống

XEM GÌ?

Nét đặc biệt của Pháo đài Suwon
Hwaseong

Tại đây du khách sẽ thấy 3 lỗ châu mai,

qua đó những người lính cảnh vệ có
thể quan sát để bảo vệ pháo đài. Các
lỗ châu mai này có độ cao khác nhau,
nhưng khi ta nhìn từ bề ngoài, sẽ thấy

chúng dường như ở cùng một độ cao.
Kích thước của lỗ châu mai thay đổi tùy

theo vị trí được xây dựng, chứng tỏ pháo đài đã được thiết kế tinh vi biết bao nhiêu.
CHƠI GÌ?

Pháo đài Suwon Hwaseong
& Các Chợ Truyền thống
Mô tả

Pháo đài Suwon Hwaseong là chứng nhân lịch sử cho câu chuyện về Vua Jeongjo
(1752 ~ 1800), vị hoàng đế có số phận bi đát nhưng anh minh mẫn tiệp nhất trong
suốt lịch sử 500 năm triều đại Joseon. Vị vua trẻ tuổi có tài năng thiên bẩm cả về
học thuật và võ thuật, là người có tầm nhìn xa trông rộng. Dạo bước quanh Pháo đài
Suwon Hwaseong 200 năm tuổi và các khu chợ truyền thống gần đó, du khách sẽ
cảm nhận được bức tranh hòa trộn gam màu của quá khứ và hiện tại.
• Pháo đài Suwon Hwaseong: 190, Yeonmu-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

• Các Chợ Truyền thống: 8, Jeongjo-ro 776beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Tàu Hwaseong đưa du khách vòng
quanh khu pháo đài một cách thuận
tiện. Chuyến xe sẽ mang du khách
đến hầu hết các phân khu pháo đài từ
Seongsinsa, Hwaseomun, Jangan Park,
Janganmun, Hwahongmun đến Yeonmudae. Diện mạo con tàu rất độc đáo với lớp
sơn đỏ, mô phỏng một con rồng ngậm ngọc – là biểu tượng đại diện cho nhà Vua.

Thử bắn cung kiểu Hàn Quốc

Du khách có thể thử sức bắn cung kiểu Hàn Quốc tại Yeonmudae, tại đây 210 năm
trước binh lính được huấn luyện để phục vụ triều đại Joseon. Chỉ với chi phí phải
chăng, đây sẽ là cơ hội có một không hai để du khách học bắn cung Hàn Quốc.
+82-31-228-4686

■

825, Jeongjo-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Hóa trang thành Quan tòa & Chụp ảnh

Các bạn có muốn hóa thân thành “Phán Quan” bằng
trang phục y hệt trong các bộ phim không nào, đây sẽ
là cơ hội tuyệt vời! Đến đây du khách có thể hóa trang
thành phán quan - nhân vật chính của một bộ phim,
rồi chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh sẽ được in ngay tại chỗ để
du khách dễ dàng mang về.
+82-31-290-3624

4

Đi tàu Hwaseong

#8, 103, Changnyong-daero, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

■
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Cung điện Hwaseong Haenggung, trường
quay của bộ phim “Nàng Daejanggeum”

"Haenggung" có nghĩa là Hành cung (Cung điện Tạm trú) của hoàng tộc và cung

điện Hwaseong Haenggung là một trong những công trình hoành tráng và nguy nga
hơn bất kỳ haenggung nào khác. Vua Jeongjo đã dự định sau khi thoái vị sẽ cùng

mẫu hậu Hyegyeong an nghỉ suốt phần đời còn lại tại Cung Hwaseong Haenggung,

gần ngôi mộ của vua cha. Vì vậy, Haenggung được mô phỏng theo tiêu chuẩn kiến

trúc của cung điện chính, Cung điện Gyeongbokgung. Vì lý do này, bộ phim "Nàng
Daejanggeum"về cuộc đời nữ ngự y đầu tiên của nhà Vua đã được quay ở đây.
CHƠI GÌ?

XEM GÌ?
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Dán tem

Du khách có thể sưu tầm 10 con tem tại 10 địa điểm quanh Cung
điện Hwaseong Haenggung. Hãy mua một phiếu dán tem tại
Exerience Center - Trung tâm Trải nghiệm với giá 500 KRW và dán đủ
tem khi tham quan vòng quanh cung điện nhé. Chỉ cần chi thêm 500
KRW bạn có thể ép plastic phiếu tem để mang về làm kỷ niệm.

Dạo phố Gongbang – bữa tiệc của Thị giác và Vị giác

Phố Gongbang, nằm ngay cạnh phố Hwaseong Haenggung, giống như đường Insadong ở Seoul. Dọc con phố là la liệt những cửa hàng thủ công mỹ nghệ thú vị.

Các món ăn và trà truyền thống của Hàn Quốc

Trên con phố này ta sẽ bắt gặp vô vàn nhà hàng
và các trà quán truyền thống Hàn Quốc. Những
ai không quen với thực phẩm Hàn Quốc sẽ được
thưởng thức thực phẩm sạch, lành mạnh và hợp
khẩu vị người nước ngoài ngay tại đây.
CHƠI GÌ?

Biểu diễn 24 môn võ thuật

Khách tham quan có thể thưởng thức buổi trình diễn 24 môn Võ
thuật trước Cung điện Haenggung vào lúc 11 giờ sáng và 3 giờ chiều.
Màn biểu diễn dựa trên một cuốn sách biên khảo võ thuật triều đại
Joseon, Trung Quốc và Nhật Bản. Buổi diễn ngoạn mục diễn ra hàng
ngày ngoại trừ thứ Hai.

ĂN GÌ?

+82-31-252-6027

Chế tác đồ thủ công tráng men

Đồ thủ công tráng men được làm bằng
cách hòa trộn 7 viên đá màu khác nhau
ở nhiệt độ cao. Xưởng thủ công Nanyung
trên Phố Gongbang đang thực hiện một
dự án đặc biệt để xây tường tráng men,
mà chính du khách có thể tham gia,
có cơ hội làm gạch men cùng các nghệ
nhân và đắp gạch lên tường.

29, Haenggung-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

■
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Các chợ truyền thống doJeongjo sáng lập

Các chợ truyền thống và lịch sử như chợ Paldalmun, Yeongdong và Jidong nằm gần

Pháo đài Suwon Hwaseong, Di sản Thế giới
được UNESCO công nhận

của nhà Vua. Vua Jeongjo ấp ủ tham vọng biến Suwon không chỉ thành một kinh đô

đột phe phái. Sau khi nối ngôi, vua Jeongjo di chuyển lăng mộ của cha tới Suwon và

Cổng Paldalmun. Phiên chợ Paldalmun mở lần đầu tiên cách đây 220 năm theo lệnh
văn hoá mà còn là một thành phố ổn định về mặt kinh tế. Hằng năm khu chợ vẫn
đón tiếp lượng du khách khổng lồ từ khắp nơi trên cả nước. Những khu chợ truyền
thống là nơi khách du lịch có thể mua hàng địa phương tốt với giá phải chăng và

được trang bị phương tiện hiện đại để mua sắm thuận tiện bất kể thời tiết. Bạn cũng
đừng quên các món ăn ngon nữa nhé! Những khu chợ truyền thống đông đúc và
nhộn nhịp sẽ là cái kết viên mãn cho hành trình du lịch của bạn.
ĂN GÌ?

Thị trấn Sundae (dồi kiểu Hàn Quốc) &
Ẩm thực đường phố

Chợ Jidong với một xưởng sản xuất sundae
(dồi kiểu Hàn Quốc) 40 năm tuổi cùng hơn 60
cửa hàng sundae tập trung đã tạo nên diện
mạo của một thị trấn sundae sôi động. Sundae
tươi sạch, giàu vitamin A và sắt, là loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp và ít béo
đặc biệt được các chị em ưa thích. Trên hết, hương vị của món dồi hấp dẫn như thứ
thuốc phiện, khiến thị trấn sundae cả ngày lẫn đêm đều nhộn nhịp bước chân của
những tín đồ ăn uống. Ngoài sundae, còn có "Phố gà" và Chợ Motgol, nơi ta được
thưởng thức các món ăn đường phố Hàn Quốc ngon miệng như ddeokbokki (bánh
gạo xào cay) và bánh rán vòng.
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Cha của Vua Jeongjo, Thái tử Sado, là người có số phận bi đát, bị thiệt mạng vì xung
xây dựng Pháo đài Suwon Hwaseong. Để giữ trọn đạo Hiếu ("Hyo"), nhà vua đã cho

kiến thiết một pháo đài vững chãi nhất mọi thời đại và quy hoạch đô thị bao quanh
kinh thành. Nhân dân hết lòng ủng hộ kế hoạch xây dựng pháo đài của nhà Vua ở
Suwon vì đó là công trình được dựng trên nền móng của đạo Hiếu thiêng liêng.
CHƠI GÌ?

Hệ thống Kiến trúc Vinh
danh

Pháo đài Suwon Hwaseong là
công trình đầu tiên áp dụng hệ
thống kiến trúc vinh danh. Tên
của tất cả các kiến trúc sư đều
được ghi lại trong "Hwaseong
Fortress Uigwe" (Thư tịch
Hoàng gia) và còn được đề trên
4 cánh cổng pháo đài. Đặc biệt, những cái tên trên vách trái Cổng Changryungmun
được đề rõ ràng nhất.

■
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CHƠI GÌ?

Tham quan với Hướng dẫn viên

Các đoàn du khách từ 4 người trở lên có thể tham quan
6 phân khu Pháo đài Suwon Hwaseong với hướng dẫn
viên. Tour tham quan đầy ắp kiến thức này diễn ra
khoảng một giờ và du khách có thể đăng ký tham gia
trong giờ làm việc của khu du lịch. Với khách nước ngoài và nhóm trên 20 người, nên
hỏi trước thông tin. Du khách có thể được phục vụ bằng tiếng Anh, Trung Quốc và
Nhật.
+82-31-290-3622

Trung tâm văn hoá Suwon, 11, Haenggung-ro, Paldal-gu. Suwon-si, Gyeonggi-do

Lăng YungneungㆍGeolleung,
lăng mộ của vua Jeongjo và cha ông

Lăng YungneungㆍGeolleung, Mộ của vua Jeongjo và Jangjo (Thái tử Sado), đã được

công nhận là Di sản thế giới của UNESCO. Lịch sử ghi lại Vua Jeongjo là vị vua bôn
ba nhiều nhất khi ông rời Hanyang đến viếng mộ của vua cha mình (cách Hanyang
65km) hơn 10 lần để thực hiện các nghi thức cho cha. Tấm lòng hiếu thảo của Vua

Con phố xinh đẹp Haenggung

Jeongjo vẫn luôn được truyền tụng qua một câu chuyện kể rằng ngày nọ, ông viếng

Kế bên Cung điện Hwaseong Haenggung là tuyến đường đi bộ nổi tiếng của Suwon.
Con đường được chia thành Phố Gongbang, nơi du khách có thể mua và làm đồ thủ
công truyền thống, và Phố Matchon phục vụ các món ăn truyền thống kết hợp ẩm

thực đường phố. Các buổi biểu diễn thú vị được tổ chức miễn phí tại quảng trường
vào cuối tuần và ngày lễ. Bên cạnh đó, các cửa hàng thủ công và nhà hàng mang
phong cách độc đáo, cổ điển sẽ là thiên đường cho các "phó nháy".

Suwon Wang Galbi (vua sườn Suwon)

ĂN GÌ?

Suwon Wang Galbi là món ăn tinh túy của nền ẩm
thực truyền thống Hàn Quốc, được kết tinh từ nhiều
năm kinh nghiệm. Món sườn được gọi là "Wang Galbi"
(tạm dịch: Vua Sườn) với chiều dài đáng kinh ngạc,
không phải ai cũng có thể một mình ăn hết. Được ướp muối thay vì nước tương,
Suwon Wang Galbi cho hương vị tươi hơn, sẽ làm mãn nhãn và siêu lòng bất cứ thực
khách nào. Bạn có thể thưởng thức đặc sản độc đáo này bằng cách nướng trên lửa
than.
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thăm mộ cha và thấy những con sâu đang ăn lá những cây thông mọc quanh mộ.

Ngài giận dữ và đã ăn một con sâu vì dám phá hoại những cây thông che chở mộ
của cha mình. Kể từ đó, tất cả các con sâu bướm trên cây rơi xuống và không bao giờ
xuất hiện tại khu mộ Yungneung nữa.
+82-1577-4200

21, Hyohaeng-ro 481beon-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Dạo bộ quanh Lăng Yungneungㆍ
Geolleung

CHƠI GÌ?

Khu lăng tẩm YungneungㆍGeolleung mọc
rất nhiều cây thông và sồi cổ thụ xanh
mướt và xung quanh là lối đi bộ tấp nập
người qua lại. Du khách sẽ mê đắm trong
sắc hoa vào mùa xuân, cánh rừng tươi
xanh mát mẻ vào mùa hè, sắc lá rực rỡ và con đường ngập lá rụng khi vào thu và
cảnh tuyết rơi mùa đông. Đường đi bộ được chia thành 3 nhánh với chiều dài khác
nhau (tính theo thời gian đi bộ là 26 phút, 43 phút và 50 phút). Một số đoạn đường bị
cấm từ tháng 12 đến tháng 4 để hạn chế nguy cơ cháy rừng.
■
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Di sản Thế giới
Được UNESCO công nhận
Lịch trình số 2

Pháo đài
Namhansanseong

20 phút đi bộ

Đền
Mangwolsa

Pháo đài Namhansanseong
& Đền Mangwolsa
Mô tả

Pháo đài Namhansanseong nằm ở Gwangju, cố đô Baekje với lịch sử 2.000 năm.
Pháo đài được xây dựng trong Triều đại Joseon, với phong cảnh ngoạn mục, những
con đường đẹp nao lòng và thức ăn ngon, đây là điểm đến yêu thích cho những tín
đồ leo núi.
• Pháo đài Namhansanseong: 784-16, Namhansanseong-ro, Jungbu-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do
ggnhss.ggcf.mbdev.kr

• Đền Mangwolsa: 680, Namhansanseong-ro, Jungbu-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Pháo đài Namhansanseong và Đường mòn
leo núi

Pháo đài Namhansanseong, được coi như Công viên của tỉnh Gyeonggi-do, có một

đường mòn đi bộ nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ. Pháo đài rộng 530.000 m2, là nơi

bảo tồn nhiều di tích như các đền thờ, miếu và Cung điện Haenggung, nơi hoàng tộc

từng sinh sống. Các nhà hàng nằm dọc theo tuyến đường Sanseong Rotary với các
món ăn trứ danh như dakbokkeumtang (gà om cay), dak baeksuk (súp gà nguyên

con), ori baeksuk (vịt hấp cơm), và hanjeongsik (yến tiệc Hàn Quốc), sẽ là điểm dừng
chân hấp dẫn cho du khách. Có 5 tuyến đường mòn đi bộ ở Namhansanseong, mỗi
tuyến đường dài khoảng 60 ~ 200 phút đi bộ. Thật là trải nghiệm độc đáo vô cùng
khi du khách dạo bước qua khu pháo đài tráng lệ với phong cảnh biến hóa theo
mùa và thời tiết.

Baeksuk & Makgeoli

Quanh Pháo đài Namhansanseong tập hợp cơ man nào
là các nhà hàng chuyên về baeksuk, một món ăn chế biến
từ thịt gà, vịt hấp hoặc luộc. Du khách sẽ được thưởng
thức những thố baeksuk bổ dưỡng sau chuyến leo núi
tiêu hao nhiều năng lượng. Nhớ uốngthêm vài ngụm rượu
makgeolli (rượu gạo) để phiêu cùng mỹ vị này nhé!
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XEM GÌ?

trải nghiệm
Nghệ thuật & Văn hóa
Tour

Làng Dân gian
Hàn Quốc

15 phút đi xe buýt

Trung tâmNghệ
thuật Nam June Paik

Cung điện Namhansanseong

Haenggung, nơi ẩn cư của nhà Vua

Trong thời kỳ chiến tranh Byeongja
horan (1636 ~ 1637, khi Mãn Châu xâm
lược Triều Tiên), Vua Seonjo (1552 ~
1608) của triều đại Joseon đã cho lui
quân về Pháo đài Namhansanseong.
Haenggung là cung điện ẩn cư tạm thời
cho nhà Vua trong cuộc triệt thoái này. Toàn bộ cung điện đã bị cháy và công trình
ngày nay chỉ là pháo đài được tái tạo. Du khách có thể tham quan pháo đài cùng
hướng dẫn viên để hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Làng Dân gian Hàn Quốc & Trung
tâm Nghệ thuật Nam June Paik
Mô tả

Đền Mangwolsa ở Pháo đài Namhansanseong

Đền Mangwolsa là ngôi đền cổ nhất trong Pháo đài Namhansanseong. Công trình

ngày nay là ngôi đền được phục chế và tái tạo năm 1990; di tích gốc đã bị phá hủy
trong thời kỳ Nhật Bản xâm lược và chiến tranh Triều Tiên. Di tích cối xay khổng

Chẳng có điều gì sâu thẳm trong con người mỗi chúng ta lại hoàn toàn không có liên
hệ đến truyền thống tổ tiên. Văn hoá truyền thống đâu chỉ là quá khứ, mà còn len
lỏi sâu rộng trong đời sống hiện đại. Chuyến tham quan từ Làng Dân gian Hàn Quốc
đến Trung tâm Nghệ thuật Nam June Paik sẽ đưa du khách đến với một không gian
nghệ thuật pha trộn hơi thở cuộc sống đương đại.
• Làng Dân gian Hàn Quốc: 90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / www.koreanfolk.co.kr
• Trung tâm Nghệ thuật Nam June Paik: 10, Paiknamjune-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do /
www.njpartcenter.kr

lồ (đường kính 167cm) cho ta mường tượng được kích thước thật sự của ngôi đền
cổ. Đây từng là ngôi đền của những chiến binh sư và dân quân tự nguyện mang
sứ mệnh bảo vệ quốc gia, nhưng hiện tại ngôi đền dành cho các Tỳ Kheo ni. Biểu
tượng của đền Mangwolsa là một tòa tháp 13 tầng thờ xá lợi Phật do Thủ tướng đầu

tiên của Ấn Độ Indira Ghandi (năm 1917-1984) hiến tặng cho Tỳ kheo ni Seongbeop
Sunim (1929 ~), người có công xây dựng lại đền.
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Làng Dân gian Hàn Quốc, Tìm về nguồn cội

Khi hòa mình vào không gian sống hoài cổ nơi đây, du khách sẽ cảm tưởng như

mình đang lạc trôi về nguồn cội. Làng Dân gian Hàn Quốc là bảo tàng dân gian ngoài
trời về truyền thống và văn hóa Hàn Quốc. Nét đặc trưng nổi bật nhất của Làng Dân

gian Hàn Quốc là sự tái hiện sống động bức tranh cuộc sống của thời đã qua. Chính
vì thế, nơi đây trở thành một phim trường nổi tiếng cho các bộ phim truyền hình và
điện ảnh. Lịch trình quay phim thường xuyên được cập nhật trên trang web để khách

dễ dàng tham khảo. Chuyến thăm Làng Dân gian Hàn Quốc đảm bảo sẽ rất thú vị,

ĂN GÌ?

Chợ truyền thống tại
Làng Dân gian Hàn Quốc

Tại đây du khách sẽ được thưởng
thức những món ăn truyền thống
Hàn Quốc mà người dân triều đại
Joseon thường ăn trong các chợ và
quán nhậu, chẳng hạn như cháo jangguk, seolleongtang (canh xương bò) và haemulpajeon (bánh tráng hải sản và hành tây). Những món ăn này không chỉ ngon miệng
mà còn có lợi cho sức khoẻ vì được làm bằng hương vị tự nhiên theo phương pháp
cổ truyền. Thực khách sẽ tha hồ lựa chọn từ những khay đồ ăn đầy ú ụ. Ngoài ra các
bạn không nên bỏ qua rượu Chapsal dongdongju (Buuiju), loại rượu truyền thống đã
được chứng nhận Tài sản văn hoá phi vật thể số 2.

Trung tâm Nghệ thuật Nam June Paik,
nghệ sỹ video nổi tiếng thế giới

vì bất cứ ai cũng có thể tham gia vào các trò chơi dân gian Hàn Quốc như đánh đu,
yutnori, và jegichagi.
+82-31-288-0000

90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

CHƠI
GÌ?
Must
do

Thần thoại & những câu chuyện ma quái, Ngôi
nhà Kinh dị của Làng Dân gian Hàn Quốc

Làng Dân gian Hàn Quốc càng trở nên lôi cuốn vì mang
đến cho du khách trải nghiệm rùng rợn qua những Thần
thoại & câu chuyện Ma Quái. Đây là cơ hội tuyệt vời để biết
thêm về những loại ma quỷ trong dân gian Hàn Quốc như
hồn ma trinh nữ cheonyeo gwishin, thần chết jeoseung
saja, và Hồ ly Kumiho, cùng với 15 thần thoại kinh dị khác.

Mặc Hanbok & chụp ảnh

Làng Dân gian Hàn Quốc nổi tiếng là trường quay cho các bộ phim truyền hình
và điện ảnh như "Sungkyunkwan Scandal" (tạm dịch: "Vụ bê bối tại Thành Quân
Quán"), "Queen Seondeok" (Nữ Hoàng Seon Deok), "The Moon Embracing the Sun"
(Mặt Trăng Ôm Mặt Trời), "Masquerade"(Hoàng Đế Giả Mạo), "Yi San" (Lý Sang Phong
Ba Chốn Cung Đình) và "Daejanggeum" (Nàng Daejanggeum). Du khách có thể hóa
trang và chụp ảnh với những trang phục đa dạng dành cho nhiều tầng lớp xã hội
khác nhau mà các diễn viên đã từng mặc.
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40 năm trước khi Psy làm điên đảo thế giới với tác phẩm "Gangnam Style" của mình,
thì Nam June Paik (1932 ~ 2006) đã cho ra đời các đoạn phim ca nhạc ngắn của
The Beatles. Nam June Paik còn được biết đến là cha đẻ của nghệ thuật video, là
Michelangelo của video art. Trung tâm Nghệ thuật Nam June Paik được thành lập

để vinh danh thành tựu và tinh thần nghệ thuật của ông. Với 67 tác phẩm và 2.000

video lưu trữ, nơi đây thực sự quy tụ thế giới nghệ thuật của Nam June Paik. Vườn
truyền hình cũng là điểm đến không thể bỏ qua, tại đây du khách sẽ được chiêm
ngưỡng những kiệt tác của nghệ sĩNam June Paik, như "The Moon is the Oldest TV"
("Mặt trăng là chiếc TV cổ nhất"), "TV-Buddha" (Phật TV) và "TV Garden" (Vườn TV).
+82-31-201-8500

10, Paiknamjune-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
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Các địa điểm quay phim
Lịch trình số 1

Vườn Morningcalm

50 phút đi bằng xe buýt thành phố

Petite France
(Nước Pháp thu nhỏ)

25 phút đi bằng xe buýt thành phố

Đảo Jaraseom

Vườn Morningcalm &
Petite France (Nước Pháp thu nhỏ)

Vườn Morningcalm, không gian lãng mạn

Mô tả

đề. Vườn ươm đầy ắp không khí lãng mạn vào buổi tối. Khi hoàng hôn buông, hơn

Có ai chưa từng siêu lòng trước những thắng cảnh tuyệt đẹp xuất hiện trong những
thước phim truyền hình hay điện ảnh Hàn Quốc? Bạn đã sẵn sàng ghé thăm những
địa danh đó và hòa vào không gian của bộ phim yêu thích chưa nào?
• Vườn Morningcalm: 432, Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

Vườn Morningcalm là khu vườn ươm rất nổi tiếng của Hàn Quốc, nơi đây có khoảng

5.000 giống cây khác nhau được trồng trên diện tích 330.000㎡. Khu vườn phô bày vẻ
đẹp thiên nhiên của xứ sở kim chi với các loài cây được bố trí theo mùa và theo chủ
6.000.000 đèn LED bật và tỏa ánh sáng lung linh rực rỡ. Ngay cả những ngày đông

gia rét, bầu trời đêm của khu vườn Morningcalm vẫn lấp lánh ánh sao, tạo nên một
chốn lãng mạn lý tưởng cho các cặp đôi cầu hôn.
+82-1544-6703

432, Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

/ www.morningcalm.co.kr

• Nước Pháp thu nhỏ: 1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
/ www.pfcamp.com

XEM
GÌ?do
Must

Cây bách Thiên kỷ,

biểu tượng của Vườn Morningcalm

Cây bách Thiên kỷ này là một cây bách xù cổ thụ tại
quảng trường Morning, trung tâm của khu vườn. Sở
dĩ có tên gọi như vậy vì người ta ước tính cây đã sống
được khoảng 1.000 năm. Nhờ vẻ đẹp duyên dáng uyển
chuyển của thân cây và những tán lá xanh mướt, cây
bách là tâm điểm cho các du khách chụp ảnh.
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XEM
GÌ?do
Must

Lễ hội Ánh sáng

Lễ hội Ánh sáng được tổ chức vào mùa đông, trang hoàng khắp vườn ươm bằng ánh
sáng đèn lấp lánh. Không gian lãng mạn và cảnh quan tráng lệ chính là điểm thu hút
các cặp đôi đến đây.

Đảo Jaraseom, Chốn hẹn hò lãng mạn

Đảo Jaraseom xinh đẹp nằm trên sông Bukhangang. Hòn đảo nổi tiếng với khu

Làng Pháp, Ngôi làng Cổ tích
Đến với Petite France, nghĩa là ngôi làng nhỏ xinh đẹp
của nước Pháp, bạn sẽ ngỡ mình đang lạc trong một
câu chuyện cổ tích. Ngôi làng có một phòng tưởng
niệm dành cho Saint-Exupery, tác giả của Le Petit

Prince (Hoàng tử bé), trưng bày nhiều di vật do gia

cắm trại và Vườn Ewhawon trồng cây cà phê. Đu cáp từ đảo này sang đảo kia sẽ
là trải nghiệm cực kỳ thích thú và du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh sông
Bukhanggang, đảo Jaraseom và đảo Namiseom từ trên không.
Vườn Ewhawon : +82-31-581-0228
Khu cắm trại : +82-31-580-2700

XEM
GÌ?do
Must

đình của tác giả hiến tặng. Làng Pháp tượng trưng
cho hành tinh quê hương tí hon của hoàng tử bé, với
nhiều nhân vật và tác phẩm khác nhau của Saint-

Exupery. Các điểm tham quan thú vị khác là triển lãm
trong nhà truyền thống Pháp 200 năm tuổi và các bộ
sưu tập hộp nhạc quý giá xuất xứ Châu Âu. Đây còn

là địa danh nổi tiếng vì từng xuất hiện trong bộ phim

truyền hình "My Love from Another Star" (Vì Sao Đưa Anh Tới) do diễn viên Kim Soohyun và Jun Ji-hyun thủ vai chính.
+82-31-584-8200
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1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

64, Jaraseom-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
60, Jaraseom-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế
Jaraseom

Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Jaraseom
được bầu chọn là lễ hội hay nhất của
Hàn Quốc vào năm 2016. Đây là liên
hoan âm nhạc quy mô lớn quy tụ 535
nghệ sỹ nhạc jazz đến từ 41 quốc gia
suốt mười năm qua. Vào mùa thu những người tham dự có thể thưởng thức nhạc
jazz tại 5 ~ 6 sân khấu trải khắp Đảo Jaraseom và 3 ~ 4 sân khấu ngoài đảo trong
suốt 3 ~ 4 ngày.
+82-31-581-2813~4

60, Jaraseom-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

■
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Các địa điểm quay phim
Lịch trình số 1

CHƠI
GÌ?
Must
do

Công viên
Yongin Daejanggeum

50 phút đi bằng xe buýt

Vườn Nhiệt đới
Hantaek

Đu cáp qua sông

+82-31-582-8091

Bạn có muốn thử cảm giác bay ngang qua sông
Bukhangang không?Tuyến cáp bắt đầu từ tháp
cao 80m (tương đương tòa nhà cao 25 tầng),
thời gian đu cáp là 1 phút 30 giây giữa hai Đảo
Jaraseom và Namiseom.

1024, Bukhangangbyeon-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

Thông tin

Xe buýt thành phố Gapyeong

• Giá vé: Người lớn 6.000 KRW, trẻ em 4.000 KRW, người tàn tật/cao tuổi/
quân nhân 4.000 KRW, miễn phí trẻ dưới 3 tuổi
• Mua vé ngày có thể đi xe buýt không giới hạn
• Mua vé từ tài xế, trả tiền mặt
• web: http://www.gptour.go.kr (Tiếng Hàn)

Bến xe buýt Gapyeong → VườnMorningcalm
Các điểm dừng
Bến xe buýt Gapyeong
TrạmGapyeong
ĐảoJaraseom

Đạp xe đường ray
Đảo Namiseom

Làng Pháp
Cheongpyeong
Bus Terminal
Bến xe buýt
Cheongpyeong
VườnMorningcalm

1st

2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th
09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00
09:10 10:10 10:40 11:10 12:10 13:10 13:40 14:10 15:10 15:40 16:10 17:10 17:40 18:10
09:12 10:12 10:42 11:12 12:12 13:12 13:42 14:12 15:12 15:42 16:12 17:12 17:42 18:12
09:15 10:15 10:45 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 17:15 17:45 18:15
09:25 10:25 10:55 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:25 15:55 16:25 17:25 17:55 18:25
09:50 10:50 11:20 11:50 12:50 13:50 14:20 14:50 15:50 16:20 16:50 17:50 18:20 18:50

09:30 10:10 11:10 11:40 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 16:10 16:40 17:10 18:10 18:40 19:10
09:35 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 16:45 17:15 18:15 18:45 19:15
09:55 10:35 11:35 12:05 12:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:05

Vườn Morningcalm →Bến xe buýt Gapyeong
Các điểm dừng
Vườn Morningcalm
Trạm Cheongpyeong
Bến xe buýt
Cheongpyeong
Làng Pháp

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th
10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30
08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:25 14:25 15:25 15:55 16:25 17:25 18:25 18:55 19:25 19:55

08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00

08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:20 13:50 14:50 15:50 16:20 16:50 17:50 18:50
09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 18:15 19:15
09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 13:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 18:22 19:22
Đảo Jaraseom
09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:25 16:25 16:55 17:25 18:25 19:25
Đạp xe đường ray
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30
Trạm Gapyeong
Bến xe buýt Gapyeong 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:05 14:35 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:35
Đảo Namiseom

Công viên Yongin Daejanggeum
& Vườn Bách thảo Hantaek
Mô tả

Yongin là một địa điểm quay phim phổ biến cho các bộ phim truyền hình từ cổ trang
đến hiện đại. Với vườn cây và cảnh quan tươi đẹp, công viên Yongin Daejanggeum
là trung tâm của "Làn sóng Hàn Quốc" và là bối cảnh chính cho các bộ phim truyền
hình cổ trang của đài MBC. Khi dạo bước trên phim trường, bạn sẽ háo hức tìm kiếm
những cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo từng xuất hiện trong những bộ phim mình
đã xem.
• Công viên Yongin Daejanggeum : 25,
 Yongcheon drama-gil, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
djgpark.imbc.com
• Vườn Bách thảo Hantaek :15, Hantaek-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
www.hantaek.co.kr

Trung tâm thông tin du lịch

Trung tâm thông tin du lịch Gapyeong-gun TrạmGapyeong +82-70-7779-8832
Văn phòng Xuất Nhập cảnh Đảo Namiseom +82-31-580-8114, 8151
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ĂN GÌ?

Baegam Sundae

(dồi kiểu Hàn Quốc)

Công viên Yongin Daejanggeum, thánh địa
của phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc

Baegam sundae (dồi kiểu
Hàn Quốc) là đặc sản của chợ
phiên Baegam. Chợ Baegam
cứ 5 ngày họp một lần, vào
các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26,
31 hàng tháng. Dồi Baegam
càng nhiều rau xanh (cải bắp
chẳng hạn) thì hương vị càng chân phương mộc mạc. Các món ăn ngon nhất ở đây
là sundaeguk (súp dồi Hàn Quốc) và modeum sundae (dồi thập cẩm Hàn Quốc).

Phim truyền hình Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lan tỏa khắp thế giới. Là trung tâm
phim trường, Công viên Yongin Daejanggeum cũng là công viên giải trí lớn nhất ở
Hàn Quốc với diện tích khoảng 680 mẫu Anh (xấp xỉ 2,7 triệu m2). Không giống như
hầu hết các phim trường được xây dựng chỉ để sử dụng tạm thời, các công trình ở

đây mô phỏng phong cách kiến trúc Thời đại Tam Quốc Triều Tiên đều có cấu trúc
vững chắc và trường tồn. Hãy đến khám cung phá Muryangsujeon, Gyujanggak,

Cung điện của Thái tử và Hyeminseo, đây là những địa điểm thường xuyên xuất hiện
trong các bộ phim cổ trang. Và cũng đừng quên ghé thăm 24 địa điểm khác chẳng

hạn như các phố trong thị trấn, cục cảnh sát, Injeongjeon và nhà hát ca múa nhạc.
Những bộ phim truyền hình như Jumong (Truyền thuyết Jumong), Queen Seondeok
(Nữ hoàng Seondeok), Isan (Lý Sang Phong Ba Chốn Cung Đình), "Dongi" (Câu

Chuyện Nàng Dong Yi) và Moon Embracing the Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) đã được
quay ở đây. Không những vậy, phim trường còn hấp dẫn du khách với làng cổ Hanok
và các chương trình trải nghiệm "Làn sóng Hàn Quốc".
CHƠI
GÌ?
Must
do

Hóa trang thành Phán quan& Chụp ảnh

Các bạn có muốn hóa thân thành “Phán
Quan” bằng trang phục y hệt trong các bộ
phim không nào, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời!
Đến đây du khách có thể hóa trang thành
phán quan - nhân vật chính của một bộ
phim, rồi chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh sẽ được in
ngay tại chỗ để du khách dễ dàng mang về.
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Vườn Bách thảo Hantaek,
Khu bảo tồn thực vật hoang dã

Với diện tích 660.000㎡trải rộng trên 36 công viên chuyên đề, Vườn Bách thảo

Hantaek là ngôi nhà nuôi dưỡng các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
Đây là vườn bách thảo lớn nhất Hàn Quốc, có 9.700 giống cây trồng, trong đó có

2.400 giống thực vật bản địa, 7.300 giống cây ngoại lai và 1.000 loại thực vật khác.
Nữ hoàng Anh từng đến thăm khu vườn này trong chuyến thăm Hàn Quốc chính

thức của bà. Đây cũng là địa điểm quay cho bộ phim truyền hình KBS "That Winter,
the Wind Blows" (Ngọn Gió Đông Năm Ấy). Du khách được phép chụp ảnh, nhưng
không được sử dụng giá ba chân để đảm bảo an toàn cho cây cối trong vườn.
+82-31-333-3558

Số 2, Hantaek-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

■
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Thẩm mỹ viện,

Xu hướng & Mua sắm

Các Trung tâm thương mại cao cấp
ở Paju

15 phút đi bộ

Thẩm mỹ viện
Skinanniversary

45 phút đi bằng xe buýt

Provence

Lịch trình số 1

Các Trung tâm thương mại cao
cấp ở Paju & Thẩm mỹ viện
Skinanniversary
Mô tả

Có hai trung tâm thương mại cao cấp tại Paju: Lotte Premium Outlet và ShinsegaeSimon Premium Outlet. Tại đây khách hàng có thể mua sắm hàng xa xỉ với giá cả
hợp lý.

Lotte Premium Outlet - Chi nhánh Paju,
thiên đường của Hàng hiệu địa phương

Chi nhánh Paju của Lotte Premium Outlet là trung tâm bày bán các mặt hàng có
mức giá đa dạng, từ những nhãn hiệu cao cấp như Prada và Mulberry cho đến

những thương hiệu trong nước có mức giá trung bình và thấp như Nll và TBJ. Đây

chính là thiên đường mua sắm của những người tiêu dùng thông minh săn hàng giá

thấp chất lượng cao. Trung tâm thương mại gồm 4 tòa nhà ba tầng, tầng thượng là
khu ăn uống, hiệu sách, và sảnh nghỉ cho khách.
+82-31-960-2500

Số 390, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do

• Trung tâm thương mại cao cấp ở Paju : 200,

Pilseung-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
www.premiumoutlets.co.kr/paju

• Thẩm mỹ viện Skinanniversary : 219, Munbal-ro, Paju-si, Gyeonggi-do / www.skinanniversary.com
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Shinsegae-Simon Paju Premium Outlet, lựa chọn
cho những chuyên gia định hướng phong cách
Shinsegae-Simon Paju Premium
Outlet là trung tâm quy tụ 220 nhãn
hàng, thương hiệu cao cấp với giá cả

hợp lý. Không chỉ có những thương
hiệu danh giá lâu đời như Louis

Vuitton, Chanel, và Armani, mà còn

có một số thương hiệu trẻ như Jill

Sander, Tory Burch và Calvin Klein.

Với phong cách bài trí Art Deco, trung tâm đang trở thành địa điểm quay phim ưa

thích cho các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và quảng cáo. Cùng với khu ăn
uống, còn có một số nhà hàng cao cấp. Đây là điểm hẹn hấp dẫn cho các cặp tình
nhân trẻ, vì có sẵn xe buýt và xe khách đưa đón từ ga tàu điện ngầm Seoul.
+82-1644-4001

Số 200, Pilseung-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

Thẩm mỹ viện Skinanniversary, chăm sóc làn da
của bạn

Thẩm mỹ viện Skinanniversary là

trung tâm phức hợp thẩm mỹ lớn

nhất châu Á. Du khách sẽ được trải
nghiệm văn hóa làm đẹp của Hàn

Provence, Khu mua sắm Thanh lịch & Dễ thương

Cả hai tòa nhà của trung tâm mua sắm Provence đều được sơn những màu pastel
nhã nhặn. Cảnh quan đầy tính thẩm mỹ thu hút rất nhiều tay máy đến chụp hình.

Thực tế, Provence là tổ hợp gồm các nhà hàng, quán bar, quán cà phê, bách hóa tiêu
dùng, xưởng thiết kế và cửa hàng quần áo theo phong cách Ý và Hàn Quốc. Những

sản phẩm nổi bật của khu mua sắm là vải nghệ thuật, gốm sứ và thảo dược do các

nghệ nhân tạo ra. Đây là điểm hẹn lý tưởng cho các cặp tình nhân cùng nhau nhâm
nhi đồ ngọt, lẩu shabu-shabu và ẩm thực Ý.
+82-1644-8044

Số 77, Saeori-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

Quốc và được chăm sóc da đặc biệt
sau khi kiểm tra da. Các dịch vụ

được thiết kế riêng cho nam và nữ

với 4 lựa chọn. Một điểm hấp dẫn

của Skinanniversary là khách hàng sẽ được trang điểm như một người nổi tiếng sau
khi trị liệu da. Xin lưu ý Skinanniversary chỉ làm việc với khách hàng có hẹn trước, do
đó khách cần đặt lịch hẹn.
XEM
GÌ?do
Must

+82-31-955-1688

Số 219, Munbal-ro, Paju-si, Gyeonggi-do

Siêu thị sách Paju (Paju Book City)

Đến với Paju Book City, bạn sẽ choáng ngợp trước cơ
man nào là các loại sách, nơi đây chỉ cách Thẩm mỹ
viện Skinanniversary vài bước chân. Tại đây bạn có thể
mua sách giảm giá chỉ còn 60% so với giá thường tại
phố sách Chaekbang geori.
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Thung lũng nghệ thuật Heyri

CHƠI GÌ?

Làng Heyri gần Provence được xây
dựng dưới bàn tay của khoảng
350 nghệ sĩ. Các tòa nhà ở Heyri
đều có ba tầng trở xuống, nên sắc
xanh bầu trời không bao giờ bị
che khuất. Heyri có các xưởng mỹ
nghệ, phòng triển lãm, bảo tàng,
phòng hòa nhạc, cửa hàng nghệ
thuật, quán cà phê và nhà hàng.
Ngôi làng luôn đầy ắp sắc hoa và
màu xanh cây cỏ Hàn Quốc, kết hợp hài hòa với công viên sinh thái và dòng suối tự
nhiên. Đây quả thực là thiên đường cho các cặp tình nhân và các tay nhiếp ảnh.
+82-31-946-8551

Heyrimaeul-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

■
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Thẩm mỹ viện,

Xu hướng & Mua sắm

Lotte Premium Outlet
- Chi nhánh Icheon

50 phút đi xe bus

Lịch trình số 2

Làng Gốm sứ
Sagimakgol

Lotte Premium Outlet - chi nhánh Icheon,
trung tâm thương mại lớn nhất Châu Á

Đối với một số người, mua sắm
là điểm nhấn của một chuyến du

lịch, và Chi nhánh Icheon của Lotte

Premium Outlet, trung tâm thương
mại lớn nhất châu Á chính là miền

đất hứa dành cho các tín đồ mua

sắm. Tại đây 31 thương hiệu trong

đó có Etro, Bluedog Baby, Colombo, Patagonia và Temper lần đầu tiên ra mắt thị

trường Hàn Quốc. Đây cũng là nơi đầu tiên Fissler, công ty đồ nấu ăn Đức và Snow

Peak, một công ty thiết bị cắm trại, mở mặt bằng để giới thiệu sản phẩm. Trung tâm

có một phòng triển lãm bày bán khoảng 900 món đặc sản địa phương chẳng hạn

Lotte Premium Outlet - Chi
nhánh Icheon & Làng Gốm sứ
Sagimakgol

gạo Icheon, và một phòng trưng bày gốm sứ với khoảng 300 đồ gốm và hàng thủ
công. Khách hàng đồng thời có thể mua từ hàng hiệu cao cấp cho đến các đặc sản
địa phương.

+82-31-777-2500

Số 177-74, Premium outlet-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do

Làng Gốm Sagimakgol, vẻ đẹp từ hòn đất sét

Người dân làng Gốm sứ Sagimakgol
luôn sống với tinh thần nghệ sĩ và

Mô tả

bày bán các sản phẩm gốm được

tạo ra ngay tại xưởng. Du khách có

Có bao giờ bạn day dứt ham muốn một món đồ đến nỗi không thể rời mắt chừng nào
chưa mua được nó hay chưa? Hãy kiềm chế "nỗi đau" này khi đến với Icheon nhé.
• Icheon Premium Outlet : 177-74,

Premium outlet-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
http://store.lotteshopping.com

• Làng gốm sứ Sagimakgol : 229, Osan-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

thể ghé thăm xưởng gốm của các

nghệ nhân và tìm hiểu đôi bàn tay
tài hoa của họ tạo tác gốm như thế

nào. Thật tuyệt vời khi ta mua được những món đồ độc đáo từ các cửa hàng, mà

mỗi cửa hàng đều mang phong cách riêng. Sản phẩm rất đa dạng, từ gốm sứ truyền

thống, gốm gia dụng, đến gốm trang trí. Đồ gốm gia dụng có giá rất phải chăng. Đây

sẽ là những thứ lưu niệm tuyệt vời mang dấu ấn nổi bật, tinh tế của gốm sứ Hàn
Quốc.

Trung tâm Thông tin Du lịch

Trung tâm Thông tin du lịch Icheon +82-31-634-6770
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Thẩm mỹ viện,

Xu hướng & Mua sắm

Phố Cà phê
Bundang Jeongja-dong

20 phút đi bằng xe buýt

Lịch trình số 3

Trạm Seohyeon
Phố Rodeo

Phố Cà phê Bundang Jeongja-dong với các
quán cà phê ngoài trời

Dọc theo con phố này là các
quán cà phê và nhà hàng
xinh xắn mang phong cách

Châu Âu với chỗ ngồi ngoài
trời. Phố còn được gọi là

"Cheongja-dong" vì rất giống
với Cheongdam-dong ở Seoul,

một tụ điểm thời trang cao
cấp và ẩm thực thượng hạng.

Tại đây ta có thể nhấm nháp

bữa điểm tâm muộn và lang
thang dạo phố đêm dưới ánh

Phố Cà phê
Bundang Jeongja-dong
Mô tả

Theo quy hoạch, thành phố Seongnam đã cho xây dựng nhiều quận mới bao gồm
Bundang, Pangyo, và Wirye. Thành phố Seongnam vô cùng êm đềm và tĩnh lặng ở
những cung đường dọc theo dòng sông Tancheon, với các quán cà phê và cửa hàng
độc lạ.
• Phố cà phê Bundang Jeongja-dong : Seohyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
• Trạm Seohyeon phố Rodeo : Seohyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

đèn rực rỡ. Con phố còn là

địa điểm quay phim phổ biến

cho các bộ phim truyền hình
như “Phẩm chất Quý ông” và

“Nhân viên công vụ cấp 7”. Du khách có thể tha hồ lựa chọn đồ ăn thức uống từ trà,
bánh ngọt, đến các món ăn Nhật Bản, Trung Quốc và Ý.

Nhảy Bungee ở Công viên Yuldong

CHƠI GÌ?

Hãy thử sức mình với các môn thể thao
mạo hiểm tại Công viên Yuldong rợp
bóng cây xanh. Cầu nhảy bungee có
chiều cao xấp xỉ tòa nhà 15 tầng (45 m),
chỉ cần xem người khác nhảy đơn hoặc
đôi xuống hồ nước bên dưới là bạn đã
đủ thót tim. Phương tiện cho trò tiêu
khiển đã được bảo đảm an toàn, quý
khách chỉ cần mang đồ bảo hộ và làm
theo đúng chỉ dẫn của hướng dẫn viên.
+82-31-704-6266

Số 145, Munjeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do
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Du lịch trị liệu

Icheon Termeden

40 phút bằng xe buýt

Icheon Cerapia

Icheon Termeden
& Icheon Cerapia
Mô tả

Khám phá những vùng đất mới luôn là những trải nghiệm lý thú, nhưng cũng tốn
sức. Chính vì vậy du khách cần biết dừng chân thư giãn và nghỉ ngơi để đảm bảo
một chuyến đi dễ chịu. Icheon là chốn dừng chân lý tưởng với đặc sản nước trong
lành, gạo ngon và đồ gốm đẹp, giúp du khách phục hồi năng lượng.
• Icheon Termeden : 988, Sasil-ro, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do / www.termeden.com
• Icheon Cerapia : 167-29, Gyeongchung-daero 2697beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do

Khu nghỉ dưỡng & Spa Icheon Termeden

Khu nghỉ dưỡng & Spa Icheon Termeden phong cách Đức mang đến liệu pháp chữa
bệnh bằng nước. Tại đây các bể bơi ngoài trời quanh năm đều đầy ắp nước để du

khách thỏa thích bơi lội và trị liệu. Công viên nước sở hữu hồ bơi lớn nhất châu Á

với khoảng 10 gian trị liệu nước và vòi phun mát-xa. Tất cả hồ bơi đều sử dụng nước
khoáng natri được khai thác ở độ sâu khoảng 1.200 m dưới mặt đất. Các bể bơi ngoài

trời theo chủ đề như hồ bơi lúa, hồ bơi makgeolli, bể sữa, bể bia, bể mật ong, bể cam

quýt, và bể dâu sẽ giúp làn da của bạn trở nên sáng bóng. Phòng xông hơi bằng gỗ
thông giúp giảm căng thẳng nhờ hiệu ứng kháng sinh tự nhiên thực vật (phytoncide).
+82-31-645-2000

988, Sasil-ro, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do

Trị liệu thẩm mỹ IRINA

CHƠI GÌ?

Dịch vụ Trị liệu thẩm mỹ IRINA của khu nghỉ dưỡng
Termeden hoạt động theo triết lý thẩm mỹ hướng
đến thư giãn cả thể xác và tinh thần thông qua các
phương pháp trị liệu chuyên nghiệp. Quý khách có
thể chọn liệu trình thư giãn cơ thể hoặc liệu trình theo
chủ đề. Dịch vụ trị liệu nửa dưới cơ thể rất bổ ích, vì giúp quý khách thả lỏng cơ bằng
liệu pháp massage nửa dưới cơ thể, từ đó cải thiện hệ tuần hoàn. Quý khách vui lòng
liên hệ đặt lịch hẹn trước khi sử dụng dịch vụ IRINA.
Số 988, Sasil-ro, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
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Khám phá thiên nhiên
Lịch trình số 1

Dumulmeori

30 phút đi bộ

Semiwon

15 phút bằng taxi

Chùa Sujongsa

Công viên Địa đàng Gốm sứ Icheon

Icheon Cerapia, trong đó Cerapia là kết hợp của Cera (gốm sứ) và "utopia" (địa đàng),
có nghĩa là địa đàng của gốm sứ. Sở dĩ có tên như vậy, vì tất cả trang thiết bị tại đây
đều được làm bằng gốm sứ, chẳng hạn hồ bơi, phòng triển lãm, nhà vệ sinh và sân

chơi. Đây là công viên giải trí làm bằng gốm sứ và đồ gốm hỏng không bán được. Du

khách cũng có thể tham gia các hoạt động như làm đồ gốm để tìm cảm giác thư thái
trong tâm hồn.

+82-31-631-6501

Số 167-29, Gyeongchung-daero 2697beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do

XEM
GÌ?do
Must

Hồ Gumiho

Hồ Gumiho nằm ở trung tâm công viên.
Hồ được trang trí bằng gốm sứ và những
mảnh sứ vỡ. Gumiho vốn là tên gọi hồ
ly 9 đuôi trong thần thoại Hàn Quốc.
Cái tên Gumiho nhằm nêu bật 9 vẻ đẹp
của hồ. Nằm giữa hồ Seolbong và công
viên Seolbong, hồ Gumiho có phong cảnh ngoạn mục. Nhìn từ đây, đài phun nước
Gumiho và Trung tâm Tạo tác Gốm đẹp tựa tranh vẽ. Đừng quên chụp một bức ảnh
trong khu vực quy định để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bạn ở đây nhé.
Trung tâm Thông tin Du lịch

Dumulmeori & Đền Sujongsa
Mô tả

Dumulmeori thường xuất hiện trên phim truyền hình và điện ảnh, là một danh thắng
ưa thích của các nhiếp ảnh gia Hàn Quốc. Địa điểm này được bình chọn là một trong
100 danh thắng Gyeonggi-do do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc bình chọn và thuộc top
100 điểm đến du lịch tốt nhất ở Hàn Quốc. Mỗi năm có hàng ngàn khách ghé thăm
Dumulmeori để lưu lại bức tranh thiên nhiên tươi đẹp với cây Du 400 tuổi đứng sừng
sững và những con thuyền lững lờ trôi. Vào mùa xuân và mùa thu, khi nhiệt độ ban
ngày chênh lệch khá lớn, không gian như mơ màng trong lớp sương mù ẩm ướt. Chỉ
cần ngồi trên ghế dưới tán cây du nhìn về dòng sông tĩnh mịch, lòng ta đã ngập tràn
cảm giác thư thái. Ở Dumulmeori nếu bạn lỡ cơ hội ngắm mặt trời mọc thì đừng vội
nuối tiếc, vì cảnh hoàng hôn cũng tráng lệ vô cùng.
• Dumulmeori : Yangsu-ri, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

• Đền Sujongsa : 186, Bukhangang-ro 433beon-gil, Joan-myeon, Namyangju-si, Gyeonggi-do
www.sujongsa.net

Trung tâm Thông tin du lịch Icheon +82-31-634-6770
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Vườn thực vật thủy sinh Semiwon tươi đẹp

Đền Sujongsa với phong cảnh đẹp nức lòng

từ truyện Trang Tử, nghĩa là "người ta có thể thanh lọc tâm trí bằng cách nhìn vào

một đẳng cấp khác. Bạn sẽ mê đắm trước khung cảnh ngoạn mục của con sông

Semiwon là một vườn thủy thực vật lọc nước tự nhiên. Cái tên "Semiwon" được lấy
nước và khai sáng tinh thần bằng cách nhìn vào hoa." Vườn Semiwon có hàng trăm
giống hoa mọc trên nước như Hoa sen và Diên vĩ nở rộ quanh năm. Tại khu vườn

này, nơi nơi đều là không gian của nước và hoa bốn mùa tươi sắc. Khu vườn được
trang trí theo các chủ đề khác nhau và một trong số đó là vườn Yusanggoksu, nơi cổ
nhân ngâm thơ và ca hát khi họ thả những vò rượu xuống hồ nước trong vườn.
+82-31-775-1834

93, Yangsu-ro, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

CHƠI
GÌ?
Must
do

Các hoạt động giải trí với hoa sen

Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động tại Semiwon,
chẳng hạn nhuộm khăn tay tự nhiên với lá sen, quạt hoa
sen, nấu cơm gói lá sen, và trà lá sen. Món cơm gói lá sen
gồm gạo nếp và ngũ cốc được gói trong một lá sen và hấp
trong 40 phút, có hương vị thơm ngon đặc biệt.
+82-31-775-1834

Số 93, Yangsu-ro, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

Nếu so với bất kỳ con đường nào ở Hàn Quốc, đường lên đền Sujongsa thực sự là
Bukhangang khi cất bước leo lên ngọn đồi cao 2 km tới ngôi đền. Đền Sujongsa nổi
tiếng là ngôi đền đẹp nhất ở phương Đông từ thời Joseon. Thật là chốn dừng chân
hoàn hảo để thư giãn và thiền định, khi bạn chiêm ngắm màn sương ẩm ướt và

bóng ngọn đồi phản chiếu trong hồ. Đền Sujongsa bao gồm Điện Daeungbojeon,

Điện Yaksejon, Miếu Sansingak và Điện Ungjinjeon. Biểu tượng của ngôi đền là hai

cây bạch quả. Những cổ thụ 560 năm tuổi ở đây được vua Sejo (1417 ~ 1468), vị vua
thứ 7 của triều đại Joseon, trồng.
ĂN GÌ?

Trà lầu Samjeongheon của Đền Sujongsa

Trà lầu Samejongheon tạo thêm nét duyên
cho ngôi Đền Sujongsa cổ kính. Người xưa
từng thưởng trà ngay tại Đền Sujongsa vì
nước ở đây rất tốt cho sức khỏe. Du khách
có thể được miễn phí khi nhâm nhi một tách
trà Jakeol thanh khiết trong khi ngắm cảnh
Dumulmeori.
Trung tâm Thông tin Du lịch

Trung tâm Thông tin Du lịchDumulmeori +82-31-775-8700
Trung tâm Thông tin Du lịchSemiwon +82-31-775-1835
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Khám phá thiên nhiên
Lịch trình số 2

Đầm Gwangokji

10 phút đi bộ

Công viên Giải trí Sen
Siheung

Công viên Giải trí Sen Siheung
Mô tả

Siheung là thành phố duyên hải giáp biển Hoàng Hải. Vào thời khắc hoàng hôn, mặt
trời tỏa ánh đỏ huy hoàng khắp bầu trời và mặt nước, tạo nên khung cảnh ngoạn
mục khó quên. Trong vườn sen gần Đầm Gwangokji, cứ đến mùa hoa sen lại nở rộ
ngát hương. Tại Siheung du khách được thưởng thức hải sản tươi sống và các món
ăn thơm ngon từ sen.
• Công viên Giải trí Sen Siheung Lotus : 139, Gwangokji-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do / lotus.siheung.go.kr

1 giờ 25 phút đi bằng xe buýt

Đầm Gwangokji,
vườn sen đầu tiên của Hàn Quốc

Gwangokji is a pond well known for the blooming of its lotus flowers. Lotus flower

cultivation first began in Gwangokji Pond when Kang Hee-maeng (1424-1483), a
Joseon agriculturalist, brought some lotus seeds from China’s Ming Dynasty. Later,
the Andong Gwon Clan, the family of Kang's son-in-law, cared for the cultivation of

lotus flowers from generation to generation and the area of Gwangokji Pond became

known as "Lotus Village". White lotus blooms throughout the small, 437㎡pond. The

hanok next to Gwangokji Pond is a shrine of the Andong Kwon Clan and adds its
beauty to the view.
+82-31-310-6223
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Oido

Số 208, Hajung-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do
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Món ăn từ sen

Hằng năm thành phố Siheung tổ chức
cuộc thi nấu ăn từ sen để phát triển
ngành ẩm thực với sen. Du khách có thể
thưởng thức các món ăn đa dạng từ sen
như yeonnipbap (cơm hấp lá sen) và
yeongeunjorim (ngó sen om) tại các nhà
hàng quanh đầm Gwangokji, Công viên
Giải trí Sen Siheung và hồ Mulwang. Thực
phẩm từ sen - đặc sản của thành phố Siheung được bày bán tại sảnh giới thiệu sản
phẩm (Lotus PR Hall) ở tầng 1 của Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp
Siheung-si.

Công viên Giải trí Sen Siheung

Kế bên Đầm Ggwangokji là một vườn sen quy mô lớn khoảng 32.000㎡. Vườn sen
do thành phố Siheung-si quản lý nhằm mục đích nghiên cứu, tại đây có hơn 100 loại
hoa sen khác nhau. Công viên tấp nập du khách đến tận hưởng hương thơm thanh

Oido, thiên đường hải sản với cảnh hoàng
hôn tuyệt đẹp

Hoàng hôn ở Oido sẽ

khiết của sen cũng như tận mắt chiêm ngưỡng quang cảnh hùng vĩ ngoạn mục. Thời

làm nức lòng du khách

điểm tham quan lý tưởng là vào buổi sáng cuối tháng 7 khi hoa sen đang nở rộ. Hoa

bởi sắc đỏ huy hoàng

sen thường nở vào buổi sáng và tàn vào buổi chiều. Vào mùa sen các sự kiện thú vị

của trời và biển vào thời

như "Cuộc thi Sen" sẽ diễn ra tại đây.
+82-31-310-6221~5

bộ dọc theo đê biển và

ngắm nhìn quang cảnh

bằng ba đài quan sát.
Đài quan sát trên hải

đăng Đỏ là biểu tượng của Oido và kế bên con đường dọc đê biển là Phố Ẩm thực

Vườn sen trong mưa

Văn hóa do tỉnh Gyeonggi-do tổ chức. Tại đây bạn có thể thưởng thức hải sản tươi

Hoa sen nở vào mùa hè nhiều mưa. Hầu hết các loài hoa
đều bị rụng cánh khi trời mưa nặng hạt nhưng hoa sen lại
càng thắm tươi hơn vì sen là loài thực vật thủy sinh. Còn gì
độc đáo và tuyệt vời hơn là dạo bước dọc bên hồ sen dưới
mưa (tất nhiên kèm theo dù và ủng đi mưa)? Bạn sẽ có
những kỷ niệm vô giá khi lắng nghe và ngắm nhìn mưa rơi
lộp độp lên cánh hoa và lá sen.

sống khai thác từ Biển Hoàng Hải. Các món khoái khẩu hàng đầu là trai nướng vào
mùa đông và bajirak kalguksu, một món mỳ với đầy đủ các loại trai.

Trai tươi nướng

CHƠI GÌ?

Nếu đã bỏ lỡ tham quan vào mùa sen, bạn vẫn có thể tham gia vào các hoạt động
như đào củ sen do Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp tổ chức. Vui lòng
đăng ký trước qua điện thoại và nhớ mang theo ủng, quần áo, khăn và găng tay. Bạn
sẽ được đào củ sen và làm thử những món ăn ngon từ sen.

42 ■

khắc ngày tàn. Hãy tản

Số 139, Gwangokji-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do

XEM
GÌ?do
Must

Đào củ sen

ĂN GÌ?

ĂN GÌ?

Du khách có thể thấy la liệt những biển hiệu đề
"Jogaegui" (trai nướng) quanh các nhà hàng bên bờ
biển Oido. Khi đặt món jogaegui (trai nướng), nhà hàng
sẽ đặt lò nướng than củi hoặc than hoa lên bàn ăn, sau
đó là một rổ đầy ú ụ trai tươi được mang ra. Để ăn trai,
gắp từng con lên vỉ nướng, sau khi nướng chín, một
tay cầm kẹp gắp trai còn một tay đeo găng để nậy nắp, trai sẽ mở để bạn sẵn sàng
thưởng thức. Nhớ đừng ăn những con trai không mở nắp sau khi nướng nhé.
■
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Công viên giải trí
Lịch trình số 1

Khu giải trí Everland

10 phút đi bằng xe buýt

Bảo tàng Nghệ thuật
Ho-Am

Everland Resort
& Bảo tàng Nghệ thuật Ho-Am

Khu nghỉ dưỡng Everland

Mô tả

Câu lạc bộ Gôn Glen Ross và Bảo tàng Nghệ thuật Ho-Am - nơi trưng bày nhiều bảo

Yongin có 10 bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Tỉnh Gyeonggi, 6 bảo tàng nghệ thuật
và 4 khu nghỉ dưỡng. Thành phố đặc biệt nổi tiếng với Khu nghỉ dưỡng Everland,
một trong những công viên giải trí hàng đầu ở Hàn Quốc, và Làng Dân gian Hàn
Quốc - trường quay cho nhiều bộ phim truyền hình cổ trang. Chính vì thế Yongin đã
trở thành một tâm điểm du lịch cho khách quốc tế.
• Khu nghỉ dưỡng Everland : 199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do /
www.everland.com

• Bảo tàng Nghệ thuật Ho-Am : 38, Everland-ro 562beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
www.hoammuseum.org
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Khu giải trí Everland có vô khối đường tàu lượn siêu tốc, cùng với nhiều tiện nghi

giải trí khác bao gồm Công viên nước Caribbean Bay, nhà nghỉ dưỡng Home Bridge,
vật quốc gia. Tuyến tàu lượn siêu tốc được ưa thích nhất ở Everland là T Express, tàu
lượn bằng gỗ với độ dốc đường ray lên đến 77 độ. Nhưng điều tạo cho người chơi

cảm giác hãi hùng nổi da gà chính là tiếng lọc cọc của chiếc tàu bằng gỗ. Everland
còn nổi tiếng với trò chơi thám hiểm Lost Valley (Thung lũng Biến mất), du khách sẽ

du ngoạn khám phá khoảng 2.000 động vật từ khắp nơi trên thế giới trên chiếc xe lội
nước. Cảnh quan biến hóa theo mùa cũng là một nét thú vị đặc biệt của khu giải trí.
+82-31-320-5000

Số 199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

■
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XEM
GÌ?do
Must

Lễ hội Everland

Khu nghỉ dưỡng Everland tổ chức lễ hội quanh năm: lễ
hội hoa tulip vào mùa xuân, lễ hội nước vào mùa hè, lễ
hội Halloween vào mùa thu, và các lễ hội tuyết và ánh
sáng vào mùa đông. Lễ hội ở Everland thu hút đông
đảo khách du lịch đến tận hưởng vẻ đẹp 4 mùa của xứ
sở kim chi – Hàn Quốc.
CHƠI
GÌ?
Must
do

Công viên nướcCaribbean Bay

Caribbean Bay là công viên nước
đẳng cấp thế giới với các bể bơi
và cầu trượt quanh năm đầy ắp
nước, bất kể thời tiết. Một số điểm
tham quan đông khách nhất là
Hồ tạo sóng với sóng lên đến 2,5
m, Hồ bơi Yusu, hồ bơi dài nhất ở
Hàn Quốc và giàn cầu trượt cảm
giác mạnh. Sau khi đã thỏa sức vui
chơi, quý khách có thể thư giãn tại
các spa, phòng xông hơi, khu làm
đẹp và phòng nghỉ dưỡng.
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Bảo tàng Nghệ thuật Ho-Am và những Bộ
sưu tập Bảo vật Quốc dân

Bảo tàng Nghệ thuật Ho-Am, cùng với Khu nghỉ dưỡng Everland được điều hành

dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Samsung. Bảo tàng trưng bày khoảng 16.000 hiện
vật văn hóa và tác phẩm nghệ thuật do Lee Byeongchul, người sáng lập Tập đoàn
Samsung, sưu tầm khắp nơi trong và ngoài nước. Khoảng 100 hiện vật trong số đó

được công nhận là Bảo vật và Bảo vật Quốc dân. Vườn Hee Won, một khu vườn

truyền thống Hàn Quốc được bố trí ngay đằng trước bảo tàng, điểm xuyết những
gian nhà cổ hanok, đầm, hiên và tường hoa. Con đường nối hồ Hoam, khu nghỉ
dưỡng Everland và Bảo tàng Nghệ thuật Ho-Am là một trong những điểm lý tưởng
để ngắm hoa nở vào mùa xuân, theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Gyeonggi.
+82-31-320-1801~2

Số 38, Everland-ro 562beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

■
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Công viên giải trí
Lịch trình số 2

One Mount

20 phút đi xe buýt

Western Dome

10 phút đi bộ

Lafesta

15 phút đi bộ

Triển lãm Hallyu Mới

Thị trấn One Mount & Lafesta
Mô tả

Nhắc đến thành phố Goyang-si, người ta nhớ ngay đến "Triển lãm Hoa Thế giới
Goyang". Nơi đây còn có ba trung tâm mua sắm quy mô lớn xung quanh Công viên
Hồ Ilsan khổng lồ, luôn tấp nập người mua. Goyang cũng là một điểm đến cho các
tín đồ của trào lưu Hallyu, vì đây chính là đại bản doanh của trung tâm sản xuất
truyền hình kỹ thuật số Dream Center đài MBC và Ilsan Production của đài SBS, hai
nhà đài làm mưa làm gió với những bộ phim truyền hình nổi tiếng.
• Thị trấn One Mount : 300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do / www.onemount.co.kr
• Lafesta : 20-11, Mugunghwa-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do / www.lafesta-ilsan.com

Nghệ thuật làm vườn quốc tế Goyang Hàn
Quốc

Triển lãm Hoa Thế Giới Goyang là triển lãm quốc tế quy mô lớn hằng năm quy tụ
hơn 300 công ty trồng hoa đến từ 35 quốc gia. Triển lãm không chỉ đông đảo người
mua mà còn nườm nượp du khách yêu hoa.

Đây là cơ hội tuyệt vời để thưởng ngoạn những khu vườn tươi đẹp trong nhà cũng

như ngoài trời được trang trí bằng hoa, tác phẩm điêu khắc hoa và các công trình
sắp đặt hoa do các nhà vườn nổi tiếng thế giới thực hiện.
+82-31-908-7750~4
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Số 595, Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
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Với Western Dome, thời tiết chỉ là chuyện nhỏ

One Mount, Thị trấn mua sắm và giải trí

One Mount là thị trấn mua sắm giải trí phục vụ du khách cả mùa hè và mùa đông.
Nơi đây có một công viên nước với các bể bơi trong nhà và ngoài trời, bể tạo sóng và
công viên tuyết trong nhà đầu tiên trên thế giới có tuyết quanh năm. Khu mua sắm

quy tụ hàng loạt thương hiệu, siêu thị, cửa hiệu làm đẹp và nhà hàng, cho du khách

vô vàn lựa chọn mua sắm. Có nhiều fan của trào lưu Hallyu đã ghé thăm One Mount
khi biết video ca nhạc "Gentleman" của Psy đã được quay ở sân tập golf trong nhà
và câu lạc bộ thể dục tại đây, còn chương trình "Running Man" được ghi hình tại
công viên nước.

+82-1566-2232

Số 300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Một khi đã bước vào Western Dome - khu mua sắm hoành tráng có mái vòm khổng

lồ bao bọc hai tòa nhà lớn - thì quý khách hãy quẳng gánh lo thời tiết đi mà tung
tăng mua sắm. Mỗi con phố mang một chủ đề độc đáo riêng, như Magic Street (Phố

Ảo diệu) và Wish Street (Phố Mơ ước), và các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt thú vị
được trưng bày khắp nơi. Trung tâm sản xuất truyền hình Dream Center của MBC chỉ

cách Western Dome vài bước chân. Rất nhiều chương trình truyền hình của MBC như
"Infinite Challenge" (Thử thách Cực đại) và "We Got Married" (Chúng ta đã kết hôn)
thường được quay ở đây.

Lafesta, Trung tâm Mua sắm Đường phố Mở

Lafesta là khu mua sắm quy

mô lớn với tổng diện tích
22.000㎡. Tất cả các cửa hàng

CHƠI
GÌ?
Must
do

từ thời trang, làm tóc, băng

Công viên nước & Công viên tuyết

Ngay trong One Mount, bạn có thể vừa trải nghiệm bơi
lại vừa trượt tuyết. Hãy thử sức với 5 loại sóng khác nhau
tại bể Carnival Beach, bể bơi trong nhà lớn nhất của Hàn
Quốc. Công viên Tuyết, công viên giải trí mùa đông đầu
tiên trên thế giới, được thiết kế những dốc trượt hoàn
hảo cho thể thao trượt tuyết, đi xe trượt tuyết, và trượt
tuyết cùng thú cưng, bên cạnh đó là sàn trượt băng.
Công viên sẽ khiến bạn ngỡ mình đang ở Châu Âu chứ
+82-1566-2232
300, Hallyu
không phải Hàn Quốc!

world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
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đĩa, hiệu sách, nhà hàng,

quán cà phê, và rạp chiếu
phim được bố trí dọc theo
tuyến phố được lát bằng vật

liệu urethane giúp quý khách

bộ hành thuận tiện. Sân khấu ngoài trời của Lafesta là tụ điểm thường xuyên tổ
chức các buổi hòa nhạc và sự kiện. Đặc biệt, Lafesta nổi tiếng là bối cảnh quay phim
"Dream High 1 & 2" (Bay Cao Ước Mơ Phần 1 & 2) với sự tham gia của nhiều thần

tượng Hallyu như Suzy từ nhóm Miss A, Taecyeon và Wooyoung của 2PM, Jinun của
2AM và IU.

+82-31-920-9600

Số 20-11, Mugunghwa-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
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Công viên giải trí
Lịch trình số 3

Bảo tàng Truyện 10 phút đi bộ Làng cổ 25 phút đi bộ Khu phức hợp thể
tranh Hàn Quốc
Bukchon
thao giải trí Woongjin

Triển lãm Hallyu Mới dành cho các tín đồ Hallyu

Bảo tàng Truyện tranh(hoạt hình) Hàn

xứ sở kim chi đã được sản xuất hoặc ghi hình ở thành phố Goyang. Phòng trưng bày

trí Woongjin Playdoci

Triển lãm Hallyu Mới là khu triển lãm giới thiệu các bộ phim truyền hình và điện ảnh
bao gồm các bộ phim truyền hình, rạp chiếu phim 3D, các cửa hiệu bán sản phẩm
hallyu và khu chụp ảnh. "Khu Nhân vật Hallyu" thu hút đông khách nhất vì trưng bày

hình ảnh của các ngôi sao Hallyu đình đám dưới dạng... gấu bông. Triển lãm Hallyu
Mới được đặt tại Công viên Hồ Ilsan vốn là một địa điểm quay phim nổi tiếng, thu

hút lượng du khách khổng lồ mỗi năm vì tại đây cập nhật những tin tức và xu hướng
mới của văn hóa giải trí Hàn Quốc.
+82-31-908-3236

XEM
GÌ?do
Must

+82-31-924-5822

Số 595, Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Nhạc nước tại Công viên Hồ Ilsan

Đài phun nước khổng lồ có diện tích 51.700m2
với 1,655 vòi phun trình diễn 500 kiểu phun khác
nhau kèm theo hiệu ứng màu sắc và ánh sáng
đa dạng. Khi đài phun nước biến tấu cùng âm
nhạc, tạo nên một bữa tiệc thính giác và thị giác
cho mọi du khách đến với Công viên Hồ Ilsan.

Quốc & Khu phức hợp thể thao giải

Mô tả
Bucheon là thành phố giàu giá trị lịch sử. Các điểm tham quan du lịch ở Bucheon
luôn đầy ắp những hoạt động thú vị. Hãy tận hưởng một ngày tuyệt vời ở Bucheon
với Bảo tàng Truyện tranh Hàn Quốc, nơi ta lạc về thế giới tuổi thơ, hay Làng cổ
Bucheon, nơi ta chìm đắm trong không gian văn hóa Hàn Quốc truyền thống, và còn
Woongjin Playdoci nữa, nơi ta thỏa sức với các môn thể thao mùa hè và mùa đông.
• Bảo tàng Truyện tranh Hàn Quốc : 1, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
/ www.komacon.kr/comicsmuseum

• Khu phức hợp thể thao giải trí Woongjin Playdoci : 2, Jomaru-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
/ www.playdoci.com

Số 595, Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Trung tâm Thông tin Du lịch

Trạm Thông tin Du lịch của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc +82-31-908-3236
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Làng cổ Bucheon Hanok

Với nhiều điểm tham quan tự do,
Làng cổ Bucheon Hanok đưa ta về

với cội nguồn văn hóa Hàn Quốc

truyền thống. Hoạt động tiêu khiển
phổ biến nhất là mặc hanbok và

chụp ảnh. Mà một khi đã mặc
hanbok, thì tội gì không thử chơi

đánh đu ở ngay sân chơi kế bên làng cổ? Du khách có thể tham gia nấu món ăn

truyền thống và tìm hiểu trà đạo. Nếu may mắn đến thăm làng vào ngày cuối tuần

Bảo tàng Truyện tranh Hàn Quốc, quá khứ,
hiện tại và tương lai của Truyện tranh

Bảo tàng Truyện tranh Hàn Quốc được thành lập để trưng bày các tác phẩm
manhwa, nghĩa là truyện tranh Hàn Quốc. Nơi đây tái hiện 100 năm lịch sử công

nghiệp truyện tranh (manhwa) và giới thiệu những cuốn sách, nghệ sĩ manhwa nổi

danh của Hàn Quốc. Để có chuyến tham quan lý thú, hãy bắt đầu từ gian triển lãm
đặc biệt ở tầng 3 của Khu Lịch sử Truyện tranh Hàn Quốc. Tại đây, bạn có thể tìm

hiểu lịch sử 100 năm công nghiệp manhwa thông qua các bản thảo cũ cho đến các

đoạn phim hoạt hình chiếu mạng (weboon) hiện đại. Du khách có thể xem video 4D
và tranh ảnh trong rạp chiếu 4D. Tại khu vực trải nghiệm thực tế, du khách sẽ "vẽ

nhân vật của riêng mình" bằng bảng điều khiển kỹ thuật số giúp tạo ra những hình
ảnh ấn tượng cho nhân vật.
+82-32-310-3090~1

Số 1, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

hoặc ngày lễ, du khách sẽ có cơ hội xem đám cưới truyền thống của người Hàn
Quốc.

+82-32-323-1542

CHƠI
GÌ?
Must
do

Lớp học văn hóa truyền thống

Lớp học văn hóa truyền thống hướng dẫn một số kỹ năng như
pha trà truyền thống, nấu ăn và thủ công mỹ nghệ. Du khách
có thể nấu những món ăn truyền thống như bánh tteok (bánh
gạo), gangjeong (bánh gạo viên), yanggaeng (bánh thạch nhân
đậu), hoặc làm các phụ kiện như bông tai, dây chuyền và nhẫn. Lớp trà đạo được
du khách đặc biệt ưa chuộng, tại đây các bạn sẽ được trải nghiệm 7 loại trà truyền
thống khác nhau và không cần đặt lịch trước.
+82-32-323-1542

Số 1, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Khu phức hợp thể thao giải trí Woongjin Playdoci

Woongjin Playdoci là công viên giải
trí trong nhà cung cấp phục vụ đồng

CHƠI
GÌ?
Must
do

thời cả spa và bơi lội. Công viên tích

hợp cả khu giải trí với nước và spa

Tự làm đồ chơi, phụ kiện

Du khách có thể tự sáng tạo nghệ thuật tại Bảo tàng
Truyện tranh Hàn Quốc thông qua các chương trình
trải nghiệm thực tế đa dạng được tổ chức tại trung tâm
giáo dục của khu triển lãm thường trực. Vậy thì, đừng
tiếc một khoản tiền rất phải chăng để có cơ hội trổ tài làm các miếng dán gắn nam
châm, phụ kiện điện thoại, quạt giấy, huy hiệu và khung hình nhé! Với các đoàn
khách trên 20 người, nếu đặt hẹn trước, các bạn sẽ được thử sức làm đồ chơi bằng
Số 1, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
+82-32-310-3107
giấy.
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Số 1, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

(Waterdoci), với khu giải trí tuyết
trong nhà (Snowdoci), ngoài ra còn

có khu chơi golf (Golfdoci). Dốc trượt

trong công viên tuyết dài 270mét phục vụ mọi nhu cầu trượt tuyết, lướt ván và đi xe

trượt vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Không những vậy, sân chơi này thích hợp

cho mọi người chơi từ tay mơ cho đến lão luyện. Đường đi bộ rất tiện lợi giúp du
khách leo lên đỉnh dốc. Ngoài ra vào mùa đông, du khách có thể thư giãn tại bể sục
nóng.

+82-1577-5773

2, Jomaru-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
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Công viên giải trí
Lịch trình số 4

Seoulland

10 phút đi xe buýt

Công viên Seoul Grand

27 phút đi tàu điện ngầm

Công viên LetsRun

"Seoulland", Disney Land của Hàn Quốc

Phải chăng tất tần tật mọi
thứ đều có thể tìm được
ở Seoulland, từ sở thú

đến các bảo tàng nghệ

thuật và khoa học? Đây
quả thực là bữa tiệc bất

tận của trải nghiệm văn
hoá, khoa học và giải trí.

Seoulland có các khu vực

giải trí độc đáo như World Plaza (Hội chợ Thế giới), Samchulli Hill (Đồi Samchulli),
Adventure Land (Xứ sở Phiêu lưu), Tomorrow Land (Xứ sở Tương lai), và Fantasy Land

(Xứ sở Diệu kỳ). Nếu ưa thích cảm giác mạnh, đừng bỏ lỡ trò chơi thuyền lắc khổng
lồ King Viking (Vua Hải tặc) và máng trượt uốn lượn siêu tốc Flume Ride. Hoặc bạn có

Công viên Seoulland
& Công viên LetsRun
Mô tả

thể thử cảm giác được bắn tung lên bầu trời với trò World Cup. Tại Seoulland với vô
số trò tiêu khiển hấp dẫn như vậy, một ngày chả mấy chốc mà hết, phải không nào?
+82-2-509-6000

181, Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

Công viên Seoul Grand Park, Vương quốc
Động vật và Cây cỏ

Seoul Grand Park là nơi

Có lẽ với nhiều người, tuổi thơ là được bố mẹ đưa đi công viên và ngồi lên những
vòng đu quay bất tận. Thành phố Gwacheon sẽ đưa ta về với những kỷ niệm thơ ấu
đó, để được trẻ lại một lần nữa

có vườn thú và vườn thực
vật lớn nhất ở Hàn Quốc.

Sở thú tại đây thuộc tốp

mười vườn thú của thế

• Công viên Seoulland: 181, Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do / www.seoulland.co.kr

giới, với khoảng 3.000 con

• Công viên LetsRun : 107,
 Gyeongmagongwon-daero, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

vật thuộc 360 loài. Công

http://park.kra.co.kr

viên giảm thiểu tối đa
việc sử dụng lưới và hàng

rào để tạo môi trường sống hoang dã tự nhiên cho các loài thú. Đến công viên, bạn
không thể bỏ lỡ cáp treo "Sky Lift" với độ dài 1,7 km, từ đây có thể chiêm ngưỡng
phong cảnh ngoạn mục của công viên với hồ và khu vườn giải trí bên dưới.
+82-2-500-7335
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Số 102, Daegongwongwangjang-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do
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CHƠI GÌ?

Hoạt động
Lịch trình

Đường rừng trong công viên Seoul Grand

Đây là con đường dẫn du khách vào không gian
trong lành của núi Cheonggyesan bao quanh
công viên Seoul Grand. Có bốn đường mòn (A,
B, C, D), mỗi đoạn đường đi mất khoảng 30 ~
60 phút. Tuyến đường được chọn nhiều nhất là
tuyến B, "Think Forest" (Khu rừng suy tưởng),
tại đây du khách có thể chân trần đi trên đất sét
màu đỏ.
+82-2-500-7541

Số 102, Daegongwongwangjang-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

Đường ray xe đạp Yangpyeong
& Làng Anh ngữ Yangpyeong
Mô tả

Công viên LetsRun

Nếu cảm thấy những thú tiêu khiển trên đây vẫn chưa “đủ đô”, hãy ghé chơi Seoul
Grand Park, trường đua của 1.400 con ngựa và nài ngựa mỗi dịp cuối tuần. Chỉ cần

mua vé là bạn có thể thưởng thức các cuộc đua gay cấn. Ngoài ra, du khách có thể

Còn gì vui hơn khi nhìn thấy tận mắt những địa điểm mà bạn chỉ được xem qua
phim ảnh? Yangpyeong là một điểm đến hấp dẫn với nhiều hoạt động độc đáo và
thú vị. Tham gia các hoạt động mới lạ sẽ khiến chuyến đi của bạn đáng nhớ hơn bao
giờ hết.
• Đường ray xe đạp Yangpyeong : 277, Yongmunsamseong-ro, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
/ www.yprailbike.com/main.php
• Làng Anh ngữ Yangpyeong : 209, Yeonsu-ro, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
/ www.yea.or.kr

tìm hiểu sâu hơn về các giống ngựa khắp nơi trên thế giới và cho ngựa ăn ở Pony
Land.

+82-1566-3333

Số 107, Gyeongmagongwon-daero, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

Trung tâm Thông tin Du lịch

Thông tin Du lịch Seoulland +82-2-509-6000 		

Thông tin Du lịch Công viên Seoul Grandr +82-2-500-7338
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Hoạt động
Lịch trình

Đường ray xe đạp
Yangpyeong

15 phút đi bộ

Chợ phiên Yangpyeong Yongmun
5 ngày họp một lần

20 phút đi xe buýt

Trại Yangpyeong Làng Anh
ngữ Gyeonggi

Đường ray xe đạp Yangpyeong, đi giữa thiên
nhiên thơ mộng

Dịch vụ đạp xe đường

ray Yangpyeong được

xây dựng trên một tuyến
đường sắt đã ngừng hoạt

động. Xe đạp đường
ray chạy với tốc độ 15 ~

50km/h trên tuyến đường

dài 6,4km. Dọc một bên
đường ray là một con suối

nhỏ lững lờ, còn bên kia là quang cảnh núi non hùng vĩ bát ngát. Non và nước hòa

quện nên một bức tranh thơ mộng sẽ làm mãn nhãn du khách. Hành trình đạp xe

mất khoảng 1 giờ 20 phút và giữa đoạn đường du khách có thể nghỉ 20 phút. Xe chạy
chậm rãi êm ái để khách thoải mái ngắm nhìn cảnh đẹp và chìm đắm trong cảm
giác thư thái đầy hứng khởi.
+82-31-775-9911

277, Yongmun-ro, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

Chợ phiên Yangpyeong Yongmun 5 ngày

Chợ Yongmun họp ngay

gần bến xe buýt và trước
Trạm Yongmun, bến cuối

của tàu Jungang. Không
quá lớn, cũng không quá

nhỏ, chợ họp hằng tháng
và mỗi phiên kéo dài 5

ngày. Chợ được bố trí theo
một đường thẳng, giúp

người mua sắm quan sát

dễ dàng. Các mặt hàng phổ biến bao gồm rau rừng trên núi Yongmunsan và những
thức cây nhà lá vườn. Du khách có thể thưởng thức các món ăn nóng hổi ngay tại

chỗ, ngon nhất là Yangpyeong haejangguk (canh giải rượu) và jokbal (chân giò lợn).
Không giống như các cửa hàng bán lẻ, tại đây bạn có thể mặc cả và hài lòng với chất
lượng sản phẩm.
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TrạiAnh Ngữ làng Yangpyeong, Gyeonggi

Trại Anh ngữ làngYangpyeong, Gyeonggi là công viên giải trí cho trẻ em học tiếng

Anh qua các hoạt động và trò chơi. Khu trại tựa như một phiên bản thu nhỏ của

thành phố Virginia, Mỹ. Đến đây ta có cảm giác lạc đến xứ sở cờ hoa, giữa cơ man
nào là Sân bay Quốc tế Dulles, Phòng Xuất Nhập cảnh, Thư viện Hạt Jefferson và

Trung tâm Âm nhạc Washington. Khu trại nổi tiếng là địa điểm ghi hình của bộ phim
truyền hình Hàn Quốc "Boys over Flowers" (Vườn Sao băng) và "City Hunter" (Thợ

Săn Thành phố). Các bức tranh tường tại Làng Mural ngày càng được du khách yêu
thích.

+82-31-770-1300

209, Yeonsu-ro, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

ĂN GÌ?

Haejang guk (Canh giải rượu)

Món canh giải rượu Haejang guk là đặc
sản có một không hai của Yangpyeong.
Đây là một món ăn Hàn Quốc truyền
thống được nấu từ xương bò, lòng và
ruột bò kèm theo rất nhiều loại rau. Nước
canh cay cay vị hạt tiêu, chỉ cần một bát
canh đầy cũng đủ để bạn no căng bụng.
Người Hàn Quốc thường uống canh haejang guk để giữ tỉnh táo sau mỗi cuộc nhậu
say sưa.
■
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Khu phi quân sự
Triều Tiên (DMZ)
Lịch trình

Imjingak

5 phút đi bộ

Công viên
Imjingak Pyeonghoa-Nuri

Công viên tưởng niệm Imjingak
& Cầu Tự Do
Mô tả

Khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ) được thiết lập theo "Hiệp định đình chiến Triều
Tiên (1953)". DMZ, vùng trung lập giữa hai quốc gia, ngày nay đã biến thành nơi bảo
tồn hệ sinh thái nguyên sơ và là nơi trú ngụ của nhiều loài động thực vật nguy cấp,
được sự quan tâm của bạn bè quốc tế.
• Công viên tưởng niệm Imjingak : 177, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do / www.imjingak.co.kr
• Cầu Tự Do : 2-18, Majeong-ro 162beon-gil, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

5 phút đi bộ / Cầu Tự Do

Cầu Tự Do

5 phút đi bộ

Đài quan sát Dora

Công viên tưởng niệm Imjingak, dấu gạch
nối duy nhất giữa hai miền chia cách: Nam
và Bắc Triều Tiên

Công viên tưởng niệm Imjingak cách Đường Ranh giới Quân sự 7 km về phía nam là

một điểm du lịch cho du khách tìm hiểu khu vực phi quân sự DMZ và lãnh thổ Bắc
Triều Tiên. Ban đầu Imjingak được xây dựng làm chỗ tạm trú cho những người bị

trục xuất, nhưng hiện tại nơi đây trở thành sân khấu cho các sự kiện liên Triều thay

cho làng Panmunjom trước đó, một địa điểm bất tiện phức tạp. Tại đây có toà nhà

ba tầng với một tầng ngầm trang bị đài quan sát, một nhà hàng Hàn Quốc, quán cà
phê và các cửa hàng lưu niệm bán rượu và đặc sản Bắc Triều Tiên. Đài tưởng niệm

Mangbaedan án ngữ đối diện công viên Imjingak được xây dựng để xoa dịu nỗi đau
những người từng bị trục xuất và những gia đình bị chiến tranh chia cắt. Vào ngày Tết

Âm lịch và Lễ Chuseok (Lễ Tạ ơn của Hàn Quốc), nhiều người đến đây hướng về phía
quê hương mình ở Bắc Triều Tiên để cúng bái tổ tiên.
+82-31-953-4744

Số 177, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

Boong-ke Art Space BEAT 131

CHƠI GÌ?

Art Space BEAT 131 là một boong-ke ngầm từng được sử dụng trong chiến tranh
Triều Tiên. Tại đây trưng bày nhiều hiện vật, từ vũ khí quân sự đến những hộp mực
trống và máy bộ đàm. Du khách cũng có thể xem các video liên quan đến Chiến
tranh Triều Tiên và những ngôi làng của Bắc Triều Tiên.
+82-31-953-4744
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Số 177, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

■
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Công viên Imjingak Pyeonghoa-Nuri

Công viên Imjingak

Pyeonghoa-Nuri mang chủ
đề hòa bình, nổi tiếng với

"Windy Hill" (Đồi chong
chóng), nơi cắm hàng nghìn

Lịch trình phụ

chiếc chong chóng rực rỡ

nhiều màu sắc. Giới nhiếp

ảnh rất ưu ái công viên xinh đẹp này vì nơi đây có nhiều ao hồ lớn nhỏ thanh tịnh,
các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt thú vị ẩn chứa thông điệp hòa bình, cùng với

những quán cà phê và cửa hàng nến. Không chỉ vậy, "Music Hill" (Đồi âm nhạc), một
sân khấu ngoài trời với sức chứa 25.000 người, là nơi tổ chức các sự kiện và buổi biểu
diễn với hy vọng thống nhất và hòa bình trên toàn bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh

đó là Hội trường thiếu nhi Unicef, không gian quyên góp và thiện nguyện do Unicef
quản lý, được xây dựng để hỗ trợ và cải thiện đời sống cũng như phúc lợi của trẻ em
ở các nước kém phát triển như Bắc Triều Tiên.
+82-31-956-8304

Số 148-40, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

Cầu Tự do

Cầu Tự Do là con đường duy
nhất nối liền Nam và Bắc
Triều Tiên từ sông Imjingang

- ranh giới giữa hai miền Nam

Bắc. Cầu Tự Do cùng với Cầu

Cấm Trở lại (“Bridge of No
Return”) ở Panmunjom chính

là biểu tượng của sự chia cắt hai miền bán đảo Triều Tiên. Cây cầu từng nằm trên
tuyến đường sắt Gyeongui chạy từ Seoul đến Sinuiju, điểm cực tây bắc của Bắc Triều
Tiên. Địa danh lịch sử này từng chứng kiến các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh và

các cuộc họp thượng đỉnh giữa hai chính phủ Nam, Bắc Triều. Cây cầu được đặt tên
theo đề xuất của các tù nhân sau khi họ được trở về Hàn Quốc. Lối vào cây cầu (nay
đã đóng chặt) được treo la liệt ruy băng của những người khao khát hòa bình và
thống nhất.

+82-31-953-4744

Số 177, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

Tourist Information Center

Trung tâm Thông tin Du lịch DMZ Imjingang (Phòng bán vé) +82-31-953-4744

Trung tâm Thông tin Du lịch Imjingak +82-31-953-4744
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01

Bảo tàng nhà vệ sinh Mr. Toilet House

Ông Jae-Deok Shim, hay còn gọi là Mr. Toilet, đã
đánh sập ngôi nhà mình từng sống suốt hơn 30
năm để xây lại phỏng theo một chiếc bồn cầu
nhân kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội Nhà vệ
sinh Thế giới và đặt tên ngôi nhà là Haewoojae.
Trong tiếng Hàn, Haewoojae có nghĩa một ngôi
nhà giúp bất kỳ ai trong đó đều được giải tỏa lo
lắng. Chẳng thế mà nhà vệ sinh quan trọng đến
dường nào trong đời sống con người.
• TEL : 82-31-271-9777 • URL : www.haewoojae.com

02

Nông trường Anseong

Nông trường Chăn nuôi lớn nhất Hàn Quốc

Nông trường có ba mươi sáu loại gia súc và 245
mẫu (khoảng 991,5 nghìn m2) đồng cỏ! Phim
truyền hình "The Horse Healer" (Mã Y) với sự
tham gia của Cho Seung Woo và Lee Yo Won,
và Padam Padam (Nhịp Đập Đôi Tim) do Jeong
Woo Seong và Han Ji Min thủ vai chính, đã được
quay ở đây.
• TEL : 82-31-8053-7979

• URL : www.nhasfarmland.com

■
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03

Đường hầm bí mật thứ ba trong khu phi quân sự

07

Vườn bách thảo bao quanh hồ nước

Đây là đường hầm bí mật thứ 3 do Triều Tiên
đào để thâm nhập vào Hàn Quốc, được phát
hiện năm 1978, nằm cách Munsan 12 km và
cách Seoul 52 km.

Vườn bách thảo BCJ là một khu vườn tuyệt đẹp
ôm lấy hồ Byeokchoji ở chính giữa. Các phim
truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như Rooftop
Prince (Hoàng Tử Gác Mái) của SBS do Park Yu
Chun (JYJ) thủ vai chính, và Heartstrings (Nốt
Nhạc Tình Yêu) có Jung Yong-hwa (CNBLUE)
tham gia, đã được quay ở đây.

• TEL : 82-31-954-0303

• URL : http://dmz.gg.go.kr

04

Xe buýt DMZ (tour du lịch vòng quanh Khu vực An ninh Chung)

Panmunjeom (Khu vực An ninh Chung) /
Tour du lịch DMZ
Panmunjeom là nơi duy nhất trên thế giới mà
chúng ta có thể chứng kiến sự chia cắt của một
đất nước đã từng thống nhất. Sau khi Hiệp định
đình chiến được ký kết tại Panmunjeom (Khu
vực An ninh Chung), binh lính của hai bên Nam
và Bắc Triều luôn đứng canh gác đối mặt nhau.
• TEL :

82-31-952-4066

• URL :

http://www.tourdmz.com

05

Nông trại nho Sanmeoru

Tại đây du khách có thể tự làm rượu vang và mứt
bằng nho dại được hái từ Nông trại Sanmeoru.
• TEL : 82-31-958-4558

• TEL : 82-31-957-2004
• URL : www.bcj.co.kr

08

• TEL : 82-31-960-8500

• URL : www.aquaplanet.co.kr/ilsan

09

• TEL : 82-31-956-2000

• URL : www.english-village.or.kr
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Công viên giải trí Aiinsworld

Công viên giải trí Aiinsworld đón chào du khách
đến với phiên bản thu nhỏ của những công trình
nổi tiếng thế giới. Như vậy chỉ cần một ngày ta
đã có thể du lịch vòng quanh trái đất.

Làng Anh ngữ Gyeonggi, Trại Paju

Đây là địa điểm quay phim nổi tiếng thường
được các đài MBC và KBS lựa chọn làm trường
quay cho các chương trình nổi tiếng như Infinite
Challenge (Thử thách cực đại) và Running Man.
Không chỉ vậy, các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc
cũng thường tới đây để ghi hình video ca nhạc.

Thủy cung Hanhwa Aqua planet Ilsan

Đây là công viên hải dương duy nhất ở Hàn
Quốc có tới hơn 30.000 sinh vật thuộc 350 loài, từ
những loài sống dưới đáy biển sâu cho tới những
loài trên cạn và chim.

• URL : www.seowoosuk.com

06

Vườn Bách Thảo BCJ

• TEL : 82-32-320-6000

• URL : www.aiinsworld.com

10

Khu phức hợp thảo mộc HerbISLAND
Vườn hương

HerbISLAND là một khu tổ hợp về thảo mộc,
gồm trang trại, nhà hàng, nghệ thuật và thủ công
mỹ nghệ, bảo tàng, spa và nhiều tiện ích khác,
để du khách tha hồ ngắm, ăn và trải nghiệm với
các loại thảo mộc khác nhau.
• TEL : 82-31-535-6494

• URL : www.herbisland.co.kr
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Đảo Ganghwado

Gaepung-gun

Đảo
Jejudo

Đảo
Dokdo

Đảo Ulleungdo

Ulsan
Busan

Daegu

문수산성
Pháo đài
Munsusanseong

Gwangju

Daejeon

Gyeonggi-do
Seoul
Sân bay Quốc tế
Incheon

Cộng hòa Hàn Quốc

Gyeonggi-do

Jangpung-gun

Guide Map

파주프리미엄아울렛
Paju Premium Outlets

Paju

Ga Geumchon

Tuyến Gyeongui-Jungang

Ga Munsan

임진각/평화누리공원
Công viên hòa bình Imjingak Pavilion/ Nuri

헤이리예술마을
Thung lũng nghệ
thuật Heyri

Z
M

Tosan-gun

D

A

2

Yangju

회암사지
Khu Đền Hoeamsa

Ga Uijeongbu

Uijeongbu

Ga Yangju

3

국립수목원(광릉숲)
Korea National Arboretum
(Gwangneung Forest)

허브아일랜드
Đảo thảo mộc

재인폭포
Thác nước Jaein

Dongducheon

Tuyến 1

Ga Soyosan

소요산관광지
Tổ hợp du lịch núi
Soyosan

Yeoncheon-gun

한탄강관광지
Tổ hợp du lịch sông
Hantangang

송암스페이스센터
Trung tâm không gian
Songam

벽초지수목원
Vườn Bách Thảo
Byeokchoji

자운서원
Học viện Khổng tử
Jaunseowon

Goyang

Z

태풍전망대
Đài quan sát Taepung

Bản
đồ Du lịch
Gyeonggi-doTour
Gyeonggi-do

1

DM

축령산자연휴양림
Rừng Giải trí
Chungnyungsan

베어스타운 리조트
Bears Town Resort

Pocheon

포천아트밸리
Thung lũng nghệ thuật
Pocheon

Gapyeong-gun

Khu giải trí tự nhiên
Bokjusan

쁘띠프랑스
Petite France

Ga Cheongpyeong

Ga Gapyeong

연인산도립공원
Công viên tỉnh Yeoninsan

강씨봉자연휴양림
Khu giải trí tự nhiên
Gangsibong

아침고요수목원
Vườn Morningcalm

잣향기수목원
Vườn rau thơm
Gapyeong

산정호수
Hồ Sanjeong

Cheorwon-gun

Cheorwon Hwagang
Công viên Swiri

4

Namiseom
Island

자라섬
Đảo Jaraseom

Khu giải trí tự nhiên
JipBokjusan

5

Nhà tưởng niệm Kim You-jeong
(Làng Sille)

Khu giải trí Gongjicheon

Chuncheon

Đảo Bungeoseom

Thung lũng Mansandong

Hwacheon-gun

Đài quan sát Seungri
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