
 
 

Южна Корея и  Япония: Златният път 
 

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА РИ В СЕУЛ 
28.05.2016 – 01.06.2016 http://www.riconvention.org/en/seoul 

 
 

/ СЕУЛ  – ОСАКА –НАРА -  КИОТО - КАНАЗАВА – ТАКАЯМА – ХАКОНЕ И 
ПЛАНИНАТА ФУДЖИ -ТОКИО – ЙОКОХАМА – КАМАКУРА / 

26.05.2016 – 08.06.2016  
11 нощувки, 14 дни 

                                             
 
Ден 1     26.05.16  
 
Отпътуване от България за Южна Корея с полет на Катарските авиолинии през Доха в 17.45 
 
Ден 2    27.05.16    
 
Пристигане в Сеул в 16.00 . Посрещане и трансфер от 
летището до хотела. Настаняване в централно 
разположен хотел.  Нощувка в Сеул.    
С население, надхвърлящо 10 милиона души, Сеул, 
столицата на Южна Корея е сред най-големите градове 
в световен мащаб, а сеулският национален столичен 
район с население от почти 24,5 милиона души, е 
вторият най-голям метрополен регион в света. 
Районът на Сеул е населен от повече от две хиляди 
години, а самият град е създаден през 18 г. пр.Хр. като 
столица на Пекче, една от трите корейски държави. 
Южнокорейската столица се счита за един от 
водещите глобални градове, нареждащ се сред най-
важните финансови и търговски центрове в световен 
мащаб и също така се явява дом на множество 
компании, сред които Samsung, LG и Hyundai-Kia. През 
2008 г. Сеул е обявен за шестия икономически най-силен град според списание „Форбс”.                                                                                     
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Ден 3    28. 05.16     / Сеул   
 
Закуска.     Свободен ден за посещение на Конвенцията  на Ротари Интернешънъл.    

 
Възможност за допълнителна еднодневна екскурзия с обяд : 
Крепостта  Suwon Hwaseong и Фолклорното селище 
Korean Folk Village и Шопинг в в някой от търговските 
райони  Myeongdong, Namdaemun Market  или 
Dongdaemun Markets 
Hwaseong Fortress е впечатляваща конструкция от последния 
период на династията Чосон. Крепостта (построена 1794-
1796) е израз на синовна преданост на краля към баща си 
Jangheonseja и е част от изграждането на нов водещ град със 
своя собствена икономическа власт. 
Крепостта е определена като Паметник на културата през 
януари 1963 г., а през декември 1997 г., е включен в списъка 

на ЮНЕСКО за световно културно наследство. 
 
Korean Folk Village се намира в природна среда, заемаща около 243 декара и посетителите му 
могат да усетят естествената атмосфера с над 260 традиционни къщи, напомнящи за края на 
династията Чосон и да разгледат разнообразни предмети от бита на различните региони. 
Всички тези характеристики помагат на посетителите да се зпознаят с корейската храна, 
дрехи и жилища, датиращи от миналото. 
 
Около двадесет работилници, представящи различни занаяти като грънчарство, 
кошничарство, бамбукови изделия, дървени изделия, хартия, месингови и железни изделия, 
музикални инструменти, бродерии и др. В корейското фолклорно селище обичаите и начина 
на живот на поколенията са внимателно съхранени и пресъздадени. 
Можете да посетите фолклорния музей, както и Музея на изкуствата, за да видите и научите 
повече за същността на корейските култура и някои народни обичаи.  
 
Цена : 95 щ.долара при  25 човека 
Нощувка в Сеул   
 
Ден 4   29.05.16        Сеул  +  DMZ - еднодневен тур с обяд 
 
Закуска. Екскурзия до границата със Северна Корея и DMZ – 
Корейската демилитаризирана зона – ивица земя, буферна 
зона между Северна и Южна Корея, разположена на 38-ия 
паралел, най-тежко пазената граница на света.  
Напрежението между двете държави все още е голямо и 
границата се охранява от хиляди войници и от двете страни. 
От тази зона вече има рестрикции за снимане. Предстои Ви 
да влезете в „Третия тунел” – един от четирите открити 
тунела, прокопани под DMZ от Северна Корея. Открит на 17 
октомври 1978 г., тунелът е дълъг 1 635 метра и е прокопан 
на 73 м. под земята. Около 30 хиляди въоръжени войници 
могат да минат по него за около 1 час, което вероятно е било 
замисляно като план за изненадваща атака срещу Сеул. 
Продължаваме към обсерваторията Дора, откъдето 



посетителите имат уникалната възможност да хвърлят поглед към територията на 
изолираната държава Северна Корея. Оттук се вижда пропагандното севернокорейско село 
Гиджеонгдонг, където се вее най-големият флаг на света на 160-метров пилон. Наблизо е 
гарата Дорасан – най-северната гара в Южна Корея, от 11 декември 2007 г. за кратко ж.п. 
линията между двете държави е отворена, за да бъде спряна отново със затварянето на 
границата от Северна Корея на 1 декември 2008 г. В края на този ден ще посетите 
обединеното селище Тонгилчон, дом за 133 семейства и 493 жители, то се намира в 
северната част на Гражданската контролна линия и жителите му са освободени от данъци и 
военна служба. Обяд . Връщане в Сеул и продължение на обиколката с  Changdeok Palace и  
Gwangjang Market. 
 
Вечерта, по желание, Ви предлагаме традиционна корейска вечеря 
с програма в „Корейската къща”. Това е обширен културен 
комплекс, представящ традиционната корейска култура, където 
можете да се запознаете с красотата на корейските традиции и 
обичаи. Вечерята предлага избор от множество традиционни ястия 
от корейската кухня, а след нея започва танцовото представление с 
кулминация – танцът на ветрилата.  
Нощувка в Сеул 
 
 
 
Ден 5    30. 05.16     /  Обиколка на Сеул  с обяд 
 

Закуска. Следва туристическа обиколка на столицата на 
Южна Корея, Сеул. Автобусната обиколка ще започне с 
разглеждане на площад „Гуангуамун” и статуята на адмирал 
Ли Сънсин, който е участвал в 23 морски битки срещу 
японците и е постигнал победа във всяка от тях, по време на 
Японската инвазия срещу Корея през 1592-1598 г. Статуята 
на крал Седжонг, който разпространил корейската азбука 
през 15 век, е друга забележителност на този площад. 
  
 
 
 
Разглеждане на кралския дворец Кионгбок, построен през 
1394 г., това е главният и най-голям от „Петте големи 
двореца”, построени по време на династията Чосон; в превод 
името му гласи „Дворецът на греещото щастие”. Тук са 
инсталирани първите електрически лампи в страната, също 
в този дворец се е разиграла една от най-трагичните драми в 
корейската история през 1895 г., когато императрица 
Меонгсеонг била екзекутирана от японците. Посещение на 
Националния фолклорен музей на Южна Корея, представящ 
културното богатство на този живописен народ.  
Около обяд Ви предстои да видите церемонията по смяната 
на караула пред портата Даханум на двореца Деоксугунг. 
След обяд – разглеждане на Changdeokgung – „Дворецът на 
проспериращата добродетел”, обявен от ЮНЕСКО за част от 



културното наследство на човечеството. Следва разглеждане на Джогеса – главният храм на 
Джогеджонг – основният клон на Корейския будизъм, който набляга на Дзен, 
медитативните традиции и запазване на чистотата на монашеския обет. В края на деня ще 
посетите Инса-донг – център за традиционно корейско изкуство и антики; ще видите 
Чонггейчон – 5,8 километров приток, който приточа под 22 мостчета в центъра на града; и 
стария пазар Намдаемун с над 11 000 магазинчета. 
Нощувка в Сеул 
 
 
Ден 6 – 31.05.16  Сеул /  Осака / Нара/ Киото 
 

Япония – страната на изгряващото слънце, е земя на чародейни планини, живописни 

езера и горещи гейзери. Тя е несравнима, защото прилича само на себе си. Тук поразяват 

толкова много неща – редът, чистотата, дисциплината, усмивките, поклоните, обичта към 

децата, почитта към възрастните. Страна, издигнала в култ трудолюбието, опазването на 

околната среда и преклонението пред красотата на природата. 

Цъфтенето на японската вишна „сакура“ е всенароден празник и предизвиква 

възхищение у японците още от древни времена, когато самураите са обвързвали мисията в 

живота си с преходността на цъфтящата вишна. Те намирали достойнство в нещо 

мимолетно, което се е родило само за да е красиво и да умре, подобно на тяхната съдба. През 

вековете магията на вишневия цвят се превръща в символ на оптимизма, надеждата, 

завладява цяла Япония, а когато сакура цъфнат, настава всеобща радост. Днес, в модерното 

и забързано общество, този обичай не е изгубил своята значимост. Той онагледява 

отношението на японската нация към живота и света. 

Полет Сеул- Осака 8:50 – 10:30. Целодневна обиколка на Нара и Осака.  

Обиколката на Осака започва с най-високата сграда в града – Umeda Sky Building, Ще 

обядваме типичното за Осака Okonomiyaki (зелев омлет) в 

местен ресторант. Продължаваме към е най-известният 

пазар в града – Kurormon Market, от който може да си купите 

всичко от плодове до дрехи и обувки. Това е най-оживеното 

място в града, където можете да видите хора от всички 

социални групи на населението. Тук е и най-вкусната и 

прясна риба, подобно на Tsukiji fish market в Токио. 

Отпътуване  за Нара, където се посещава храма Тодайджи с 

най-голямата статуя на Великия Буда в цяла Япония, 

светилището Касуга и впечатляващия парк на сърните в 

Нара.  Отпътуване към Киото. Настанявяне в хотел. Нощувка 

Киото 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ден 7 - 01.06.2016 / Киото  
 
Закуска в хотела.      

Днес ни предстои целодневна 

обиколка на Киото (08:30 – 

17:30ч).  

Започваме с посещение на храма 

Риоан джи и скалната градина.  

Продължаваме към храма 

Кийомизу (Kiyomizu Temple) –

храм с изключително красив 

градински комплекс, признат за 

част от 17-те исторически 

паметници на древно Киото и 

част от Световното наследство 

на ЮНЕСКО, с Хейан Шринеанд.  

Следващата ни спирка е Императорският Дворец на Киото, който служи за резиденция на 

императора преди тя да се премести в Токио през 1868г. Всичи церемонии по встъпване в 

длъжност на императорите на Япония в наши дни са провеждани в този замък, като само 

настоящият император Акихито е бил коронясан в Императорския дворец в Токио. 

(Посещението на двореца зависи от възможностите да се поеме групата в деня на 

екскурзията, заради ограничение в бройките за посещение на ден. Поради тази причина 

местата се запазват до 30 дни преди посещението с имената на всички участници. Веднъж 

подадени към музея, имената на хората от групата не подлежат на промяна и билетите не 

подлежат на възстановяване при анулация на пътуването, независмо от причината).  

Последната ни спирка за деня е един от най-красивите  храмове в Киото Кодай джи, в който 

ще взезем участие в традиционна медитация зазен и  чаена церемония. Нощувка в Киото. 

Ден 8 - 02.06.2016 / Киото – Каназава (260км, трансфер: 2ч с влак) 

Ранна закуска в хотела. Напускане на хотела в Киото и отпътуване с влак за Каназава в 

9.00 ч.  

След пристигането в Каназава – 

посрещане от местния екскурзовод и 

полудневна обиколка на града (11:30 – 

18:00ч).  

Ще започнем с една от най-

красивите традиционни японски градини 

– Kenroku-en Garden. Тук можете да 

видите майсторството на японските 
градинари и да пиете чай в някоя от 

многобройните чайни в парка.  



Един от  най-добре запазените райони с типични самурайски къщи в страната, е 

следващата ни спирка. Разположен в район Nagamachi в близост до замъка на Каназава, 

Nomura е една от добре запазените самурайски къщи на просперираща самурайска фамилия 

от времето на периода Мейджи в Япония. Ще видите къде и как са живели самурайските 

семейства, ще се докоснете да тяхното ежедневие и бит.  

Последната ни спирка днес с цел да се потопим в местната атмосфера, е най-

големият пазар в Каназава – Omicho, който е притегателен център за местни жители и 
туристи за обяд или вечеря в някое от живопистните ресторантчета или просто за 

пазаруване.  

Нощувка в Каназава. 

Ден 9 - 03.06.2016 / Каназава – Такаяма (138км, около 2,3ч с автобус) 
 
Закуска в хотела в Каназава. Целодневна екскурзия до Такаяма (08:30 – 17:30ч). 

Днешната ни обколка започва с посещение на типично японско планинско градче - 

Ogimachi, част от световното 

наследство на ЮНЕСКО  в 

местността Shirakawago. Намира се 

високо в планината Хаку, по пътя 

между Каназава и Такаяма. В района 

има около 200 къщи, които са с над 

250 годишна история. Характерната 

за тях архитектура - Gassho-zukuri са 

стръмните стигащи до земята 

покриви на къщите. Gassho-zukuri 

означава „построени като ръце за 

молитва“) – т.е. имитират начина, по 

който будистките монаси са 

събирали ръцете си, за да произнесат молитва. Всъщност, тяхното предназначение е да 

издържат големите и силни снеговалежи през зимата. Обиколката започва от панорамната 

тераса над Ogimachi. Ще посетим къщата Wada (най-голямата къща от музея на открито), 

принадлежала на най-богатата фамилия в Ogimachi, която днес е превърната в музей.   

Продължаваме към Такаяма. Ще посетим сградата Жиния/старото кметство/  ,ще 

минем  Yatai Kaikan, където могат да се видят 11 от известните и добре запазени фестивални 
платформи в Япония, които и днес се използват по време на третия по големина фестивал в 

Япония – Takayama Festival, който се провежда ежегодно на 14 и 15 април.  

Обяд в местен ресторант с най-вкусно приготвеното традиционно телешко в страната.  

Продължаваме с посещение на старата част на града и добре запазените сгради от 

периода 1600-1868г, когато Такаяма е бил водещ занаятчийски и търговски център. Ще 

видим  стара японска къща от времето на периода Едо, на една от най-известните фамилии 

занаятчии в Такаяма – Kusakabe. Ще надникнете в къщата, в която те успешно са развивали 

своя бизнес – лихварство. Разходка по  улица Sannomachi – най-известната улица в старата 

част на града, която и днес приютява множество добре запазени стари къщи, магазини, 



чайни, пивоварни за саке, някои, от които работят от векове. Тук ще видим и рикши теглени 

от хора, които могат да се наемат от туристите за приятна разходка в занаятчийското 

градче.   

 Нощувка в Такаяма.                                                                                             

 
Ден 10 - 04.06.2016 / ТАКАЯМА – МИШИМА -  ХАКОНЕ  
 

Закуска в хотела. (Туристите се умоляват да 

приготвят двудневен багаж за пребиваването си в 

Хаконе и Такаяма, тъй като багажът ще бъде 

транспортиран отделно, направо до хотела в Токио). 

 

В 9:37ч отпътуваме от Такаяма към Нагоя и след 

това прехвъряне на влака стрела за Мишима Токио. 

Пристигане на гарата в Мишима  в 13:56ч и 

полудневна обиколка на Хаконе- разходка с корабче 

по езерото Аши, слизане с въжена линия до връх 

Комагатаке. Трансфер и настаняване в хотел.. 

Вечеря и нощувка в Хаконе.     

 

Ден 11 - 05.06.2016 /  Хаконе - Токио 

Закуска в хотела. Свободно време, за  да се насладите на горещите извори и спа услугите 

в хотела. Хаконе е бил един от най-популярните 

японски балнео курорти в продължение на векове. 

Днес 17 вида горещи извори в област Хаконе 

осигуряват гореща изворна вода в региона. Онсен 

(горещи извори) се определя като естествена гореща 

вода или пара, която е геотермично загрятаа и 

трябва да съдържа най-малко един от 19 определени 

химични елементи. Onsen имат различни 

медицински ефекти. От древни времена японските 

хора вярват, че едно добро „накисване“ в Onsen 

предотвратява болести и ви помага да останете 
здрави. Може да се каже, че Onsen е дългосрочно 

лечение за хронични заболявания.  

Горещата вода идва директно от вулкана Owakudani 

и има следните характеристики: 

- съдържа минерали, включително сулфат, калций, магнезий, и хлорид и има много силно 

ниво на киселинност с рН 2,9., което кородира аксесоари, изработени от сребро и влияе на 

цвета на облеклото. Затова се препоръчва да премахнете всички бижута и дрехи, преди да 

влезете в горещ извор. 

 



Отпътуване за Токио с автобус. 

Нощувка в Токио. 

 
 
 
Ден 12 - 06.06.2016 / Токио  
Закуска в хотела.  Целодневен  панорамен тур на Токио                                                                                                    

 

(09:30 – 17:30ч) – храма Мейджи – 

най-известният шинтоистки храм в 

Токио от „ерата на прогреса”, 

построен в чест на император 

Мейджи, първият император на 

съвременна Япония, при който 

стават големите промени, които я 

превръщат в светско общество. 

Преминаване покрай „Diet” (Коккай 

Гиджидо) – величествената сграда 

на парламента, един от символите 

на Токио; площада на 

императорския дворец с руините на 

стария замък Едо, заобиколен 

отвсякъде с вода, в която спокойно плуват красиви лебеди; будисткия храм Асакуса Канон – 

най-старият храм в Токио, посветен на богинята на милосърдието Канон. Входът му е 

типично японски с два огромни червени фенера, изписани с йероглифи и символизиращи 

изгряващото слънце; ще видите уникален начин за лечение на болни с течаща вода и пушек. 

Всяка година на 31 декември тук се стичат милиони японци да хвърлят по една монета в 

телената каса, за да им върви през годината. Към храма води търговската уличка Накамисе с 

малки сувенирни магазинчета. Това е най-старата търговска улица в Япония от 17 век, 

когато е било необходимо специално разрешение да отвориш магазин, водещ към 

централния храм. Минаване през Гинза – една от най-скъпите улици в света с магазините на 

всички модни фирми и море от неонови реклами. Обиколката завършва с модерния район 

Одайба, наричан „Ново Токио”, построен върху изкуствено създаден остров. Ще видим най-

високата сграда в столицата – Tokyo Tower  

Ще обядваме в местен ресторант, предлагащ традиционното японско ястие – Tempura (вид 

панирана риба).  

Нощувка в Токио 

 

Ден 13 - 07.06.2016 / Токио –  Йокохама и Камакура (67км, около 0,50ч трансфер с 
автобус) 
Закуска в хотела. Целодневна екскурзия до Камакура и Йокохама с обяд.  



Камакура -  град, който се намира 

югозападно от Токио, в чийто  район има 

множество храмове и светилища, 

благодарение на които атмосферата на 

стара Япония все още се долавя. 

Камакура е не само исторически град, но 

и популярен със своите плажове и 

фестивалът Kamakura Matsuri - най-

големият фестивал в Камакура, който 

обикновено се провежда през април 

месец. 

Посещение храма Котоку-ин (Kotoku-in 

Temple) - известен със своята бронзова 

статуя на „Великия Буда“ – огромната статуя е излята от бронз през 1252 г., тежи 125 тона и 

е национално съкровище на Япония; храмът Хасе Канон (Hase Kan-non Temple) - известен 

със статуята си на Канон – богинята на милосърдието. Свободно време на търговската улица 

„Комачи Дори”. Продължаване за Йокохама- вторият по големина град в Япония и най-

голямо пристанище, което е и първото, което се отваря за търговия след като страната 

излиза от своята международна изолация през 1859г. Посещение на Лендмарк Тауър - най-

високият небостъргач в Япония с прекрасен изглед към града. Ако времето позволява, 

разходка из Чайнатаун.        

Връщане в Токио. 

Трансфер до международното летище Ханеда в 20:30ч (около 1,30 ч трансфер). Полет 

от Токио за Доха в 00:30 ч.  

Ден 14 - 08.06.2016 – Токио – Доха - София Пристигане на летище София в 12:40 
 

 

ЦЕНА НА ЧОВЕК, НАСТАНЕН В ДВОЙНА СТАЯ: 2905  евро /  

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЕДИНИЧНА СТАЯ: 660  евро 

Цената  на пътуването е калкулирана при група от  30 човека , при курс 1 USD = 1.78 лв   , 132 

йени = 1EUR  . При промяна на съотношението с повече от 0.03 лв. Туроператора си запазва 

правото да актуализира цената на пътуването.  

 

Цената е в евро на човек и включва: 

• Самолетен билет София-Доха-Сеул/Токио-Доха-София  

• Самолетен билет   Сеул- Осака 

• Трансфери летище-хотел-летище както е описано в програмата; 

               4 нощувки в Сеул в хотел  Hotel Ibis Ambassador Seoul Insadong 3+* или подобен  



•             трансфер хотел – конвенция на РИ - хотел      

•              Целодневна обиколка на Сеул(с включен обяд)   

•              Целодневна екскурзия DMZ  + Сеул (с включен обяд)   

• 2 нощувки в Киото в хотел Kyoto Royal Hotel & Spa 4* или подобен 

• 1 нощувка в Каназава в хотел  ANA Krowne Plaza Hotel Kanazawa 4* или подобен  ; 

• 1 нощувка в Такаяма в хотел Hida Hotel Plaza 4* или подобен; 

• 1 нощувка в Хаконе  в хотел Palace Hotel Hakone 4* или подобен; 

• 2 нощувки в Токио в Keio Plaza Hotel 4* или подобен ; 

• 11 закуски в хотелите  

• 8 обяда по програмата  

• 1 вечеря  в Хаконе   

• Целодневна обиколка на  Нара и Осака (с включен обяд); 

• Целодневна обиколка на Киото(с включен обяд) ; 

• Полудневна обиколка на Каназава с автобус ; 

• Целодневна обиколка на област Ширакаваго и Такаяма с автобус (с включен 

обяд); 

• Целодневна  панорамна обиколка на Токио (с включен обяд); 

• Полудневна  обиколка до Хаконе част от националния парк Фуджи-Хаконе-Изу  

• Участие в чаена церемония в Киото; 

• Билет за високоскоростния влак  от Киото до Каназава  

• Билет за високоскоростния влак от Такаяма до Нагоя  

• Билет за влака стрела от  Нагоя до Мишима  

• Целодневна обиколка на Камакура и Йокохама с автобус (с включен обяд) 

• Екскурзоводско обслужване на английски и превод на български от водача на 

групата; 

• Входни такси на посещаваните обекти по програмата; 

• Медицинска застраховка с покритие 20 000 евро ; 

• Водач преводач 

 

 



Пакетната цена не включва: 

  •          395 евро   летищни такси към  15.11.2015;  

• бакшиши 

• разходи от личен характер 

•   бакшиши за екскурзовод, шофьор и обслужващия персонал 

•   допълнителните мероприятия 

•   разходи от личен характер 

•   такса за участие в конгреса и ротарианските мероприятия 

 

Разписание на полетите:  

26/05 17:45  СОФИЯ - 22:20 ДОХА     

27/05  00:40  ДОХА – 16:00 СЕУЛ  

31/05  08:50  СЕУЛ – 10:30 ОСАКА 

08/06  00:30  ТОКИО – 05:30 ДОХА     

08/06  07:35  ДОХА - 12:40 СОФИЯ  

 
Начин на плащане: 
 

·         депозит – 1000 евро   при записване  до 15.12.2015  Депозитът е невъзвращаем. 
·         доплащане  на пълната сума  до 20.03.2016 

разплащането може да се направи в брой или по банков път в лева  или EUR .  
 

ПРОГРАМАТА СЕ ОРГАНИЗИРА  ОТ : 

 

 

 

 

 

СМАРТ ТРАВЕЛ ООД          ПТM ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД     

София 1000, бул „ Витоша” 53                  София 1463, ул. Княз Борис 1, 42 А 

Тел: 986 09 88, 986 09 66        Тел: 951 69 75; 0888 642622,  951 5953 

www.smarttravel.bg           www.ptmitourism.com   

E-mail: info@smarttravel.bg         Е-mail:info@ptmitourism.com 

За контакт: ДРАГОМИР ЛАЗАРОВ 0887 983375       МАРИЯ ПИГУЛЕВА 0888506477 

Ротари Клуб София Сити                 Ротари Клуб София Сердика 

E-mail: dragomirlazarov@gmail.com        E-mail: maria.piguleva@gmail.com 
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