HARI KE-2
GYEONGBOK PALACE adalah sebuah Istana Gyeongbok yang terletak di
sebelah utara kota Seoul (Gangbuk). Istana ini termasuk dari lima istana
besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun oleh Dinasti Joseon.
Bangunan utama dari Istana Gyeongbok termasuk Geunjeongjeon, Ruangan
Tahta Raja (yang merupakan harta nasional Korea Selatan nomor 223) dan
Paviliun Gyeonghoeru (harta nasional nomor 224) yang memiliki kolam
bunga teratai dan 48 buah tiang tonggak granit.

National Folk Museum of Korea (Museum Rakyat Nasional Korea) adalah
sebuah museum yang
terletak
di
halaman Istana
Gyeongbok, Seoul. Museum ini mengkoleksi sebanyak 2.240 artefak dan
alat-alat yang digunakan oleh masyarakat Korea pada masa lalu sampai
sekarang. Bangunan museum ini didesain mengikuti arsitektur bangunanbangunan kuil Buddha terkenal di Korea.

BLUE HOUSE Cheong Wa Dae atau sederhananya Rumah Biru, adalah
kantor kepresidenan Republik Korea Selatan. Namanya berasal dari
genting atap bangunannya yang berwarna biru. Cheong Wa Dae
termasuk dari bagian kompleks bangunan yang dibangun dengan bentuk
rumah tradisional Korea namun dengan struktur modern. Didalamnya
memiliki Ruangan yg sangat mewah dengan 18 pilar penyangga. Disisi
lain anda akan melihat nokjiwon yakni tempat yang ditanami pohonpohon. Setiap pohon merupakan tanda terhadap sebuah peristiwa
penting atau peringatan. Yang paling terkenal di nokjiwon adalah pohon
yang sudah berusia lebih dari 310 tahun. Selanjutnya adalah
mugunghwa. Mugunghwa adalah taman yang dihiasi bunga berwarnawarni, air mancur dan patung phoenix.
Yongduam Rock adalah sebuah batu karang yang berbentuk Kepala
Naga, Yongyon adalah sebuah danau yang berlokasi 200 m barat dari
Yongduam. Dinamakan demikian karena Yongyon adalah sebuah
tempat bermain untuk para naga yang kemudian disukai oleh para
leluhur untuk berperahu di air yang jernih dan di kelilingi oleh bukitbukit yang mengelilingi danau, yang menciptakan sebuah
pemandangan yang indah saat malam di musim panas, ketika bulan
purnama tempat ini akan luar biasa indahnya, bias cahaya yang
memantul dari air danau membuat tempat ini sangat romatis.
Jeju Mysterious Road adalah sebuah jalan di Jeju Island yang
terletak di bukit di bawah kaki gunung dan menghubungkan dua
jalan utama di Pulau Jeju, penduduk lokal menyebutnya Dokkaebi
Road. Mengapa jalan ini disebut sebagai mysterious road karena
adanya kandungan magnet yang membuat mobil atau benda
apapun yang berjalan diatas Dokkaebi bisa bergerak sendiri ke atas.
Misalnya, mobil yang diparkir dalam kondisi netral mampu berjalan
sendiri tanpa dikendalikan sopirnya. Air yang dituang diatas jalan
ini juga tidak akan mengalir ke bawah melainkan justru naik ke
bagian jalan yang posisinya lebih tinggi.

HARI KE-3
Seongsan Sunrise Peak atau Seongsan Ilchulbong adalah sebuah
kawah yang dibentuk oleh letusan hydrovolcanic pada dasar laut
dangkal yang terjadi sekitar 5000 tahun yang lalu. Kawah ini
berbentuk seperti mangkuk yang dikelilingi oleh tebing curam yang
menghadap ke laut. Jika dilihat dari atas maka akan nampak
seperti sebuah mangkuk raksasa yang berwarna hijau karena
ditumbuhi oleh rumput yang subur. Di kawasan ini terdapat 2
buah pantai sepanjang 5 km. Tebing puncak ini pada bagian timur,
barat, dan utara tampak menjorok dari laut pada sudut vertical.
Sementara bagian selatannya melandai dan dipenuhi batu-batuan
yang berbentuk unik
Berada di kaki gunung Halla, Seongeup Folk Village memberikan
ketenangan batin luar biasa. Udaranya yang bersih dengan
pemandangan indah serta semua ornamen desa yang serba kuno.
Desa-desa tradisional seperti Namsangol dan Bukchon hanok
village memang selalu berhasil memberikan nuansa lain di tengah
modernitas Korea Selatan.

Teddy Bear Museum yang berada di Jungmun Resort di Jeju island ini kita
akan diperkenalkan dengan segala boneka Teddy Bear yang memakai
atribut dari seluruh penjuru dunia, dan ada juga yang mereplika para
tokoh-tokoh yang berepengruh pada sejarah dunia, wah, lucu sekali kan!
Kita bisa melihat boneka President Barack Obama, Mahatma Gandhi, The
Beatles bahkan Marylyn Monroe dalam bentuk boneka beruang, Ada tiga
gallery di museum ini yaitu; Project Exhibition Hall, yang menampilkan,
Boneka Teddy dengan pakain tradisional Korea, ada pakaian pengantinnya
dan pakain pengantin modern juga, dan banyak boneka replika para tokoh
bersejarah di hall ini, seperti, Albert Einstein dan masih banyak lagi.

Museum Teh O'sulloc, yang terletak di sebelah O'sulloc's Seogwang Tea
Planation di Jeju, adalah museum teh pertama yang dibuka oleh Amore
Pacific pada tahun 2001 dengan tujuan untuk mengenalkan dan
menyebarkan teh Korea dan budaya teh tradisional Korea. Museum ini
adalah ruang budaya dimana Barat dan Timur, serta modernitas dan
tradisi hidup berdampingan secara harmonis. Museum ini memiliki galeri
teh, area peristirahatan ramah lingkungan, dan kafe dimana pengunjung
dapat menikmati aneka makanan penutup berbasis teh yang lezat.
Nanta Show Korea adalah sebuah group pertunjukan yang popular di
Korea, Pertunjukan non-verbal seperti seni theater yang jarang
mengeluarkan kata-kata. Mereka mementaskan pertunjukan music nonvokal yang terdiri dari ritme dan ketukan.
Keunikan dari Nanta show adalah mereka memainkan musik dengan
peralatan-peralatan dapur. Ritme yang biasa dimainkan oleh Nanta
adalah Samulnori yaitu musik tradisional Korea.
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Namiseom atau Pulau Nami adalah pulau berbentuk setengah bulan yang
terletak di Chuncheon, Provinsi Gangwon, Korea Selatan, terbentuk karena
tanah di sekitarnya dibanjiri oleh naiknya air Sungai Han Utara sebagai hasil
pembangunan Bendungan Cheongpyeong pada tahun 1944 Nami Island
terkenal dengan jalur pepohonannya yang ikonik, kerap digunakan sebagai
lokasi syuting drama populer Korea 'Winter Sonata'. Selain itu, ada wahana
Rail Bike yang mengundang anda ke dalam sebuah petualangan di jalur
kereta tua. Jalur ini telah diubah menjadi wahana santai di mana anda bisa
lihat pedesaan menakjubkan di Korea. Objek wisata lainnya, Garden of
Morning Calm, merupakan tempat terbaik untuk bersantai dan sumber
inspirasi, ini adalah lokasi romantis yang sangat cocok bagi pasangan,
tempat yang sepi untuk keluarga, dan lokasi indah bagi para fotografer.

Soyanggang Sky Walk jembatan kaca diatas danau, jalan tembus pandang
terpanjang di Korea, membentang di Danau Uiamho Chuncheon ke patung
ikan di tengah danau, memungkinkan pengunjung untuk mengalami getaran
saat berjalan di atas air. Semua pengunjung harus mengenakan sepatu
pelindung ketika memasuki area, untuk melindungi lantai kaca dari goresan.
Selain itu, berjalan lebih jauh menuju bundaran plaza di tengah Danau
Uiamho dan Anda dapat menikmati pemandangan panorama kota. Atau,
pengunjung juga dapat mengambil kesenangan dalam cahaya lampu LED
berwarna-warni yang bisa dilihat pada malam hari.
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Seoraksan National Park adalah kawasan pegunungan yang terletak di
provinsi Gangwon. Gunung Soerak juga termasuk salah satu gunung
tertinggi di Korea Selatan dengan ketinggian 1.700 mdpl. Gunung
Seorak merupakan gunung tertinggi ke-3 di Korea Selatan setelah
Gunung Halla di Pulau Jeju dan Gunung Jiri di Gyeongsang Selatan.
Taman Nasional Seoraksan memiliki luas 398m2 dengan berbagai
macam fasilitas seperti taman bermain anak, tempat camping, cafe,
restaurant, toko souvenir serta toilet umum.
Untuk menuju puncak gunung Seorak pengunjung dapat menggunakan
fasilitas Cable Car. Jarak tempuh antara Taman Nasional Seoraksan
dengan puncak gunung Seorak menggunakan Cable Car adalah 5 menit.
Gwongeumseong Fortress adalah situs dari reruntuhan kastil yang
disebut Mount Seoraksan (Mount Sorak) dan juga dikenal sebagai
Mount Onggeumsan Castle atau Toto Castle. Bangunan ini terletak di
Gunung Dol daerah Seoraksan Songongwon.
Di sisi kiri Sugongwon melewati Jembtan Biryonggyo dari atas jurang
ada jalan mengarah ke Gwongeumseong Castle tetapi dibutuhkan
lebih dari satu jam perjalanan melalui tebing curam, jalan berbatu
sepanjang 2,5km sehingga digunakan kereta gantung sebagai alat
transportasi. Kereta gantung ini dirancang oleh Dr. Gi-Sup Lee pada
tahun 1971 dan masih berfungsi untuk mengangkut wisatawan.

GIANT BUDDHA STATUE Buddha Raksasa Leshan adalah patung
Buddha Maitreya yang sedang duduk terletak di timur Kota Leshan,
Provinsi Sichuan, Cina. Patung ini dipahat di pinggir sebuah bukit pada
abad ke-8 Masehi di pertemuan tiga sungai. Ketiga sungai itu adalah
Sungai Min, Sungai Qingyi dan Sungai Dadu. Tingginya 71 meter dan
merupakan patung Buddha terbesar di dunia. Selain itu detail dari
patung ini dapat tercermin dari 1.021 sanggul yang bergelung di rambut
Sang Buddha. Sistem arsitektur pembuangan air pun tersebar di bagian
tangan, kepala, belakang telinga dan pakaian, membuat patung Leshan
tetap kering sehingga tidak mudah rusak. Pembangunan dimulai pada
tahun 713 Masehi pada zaman Dinasti Tang atas inisiasi dari Hai Tong
(seorang Biksu) dan selesai pada tahun 803. Dijadikan salah satu dari

Everland adalah theme park atau taman hiburan terbesar di Korea
Selatan. Taman hiburan ini dibuka pada tahun 1976 dan letaknya berada
di kota Yongin, provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan. Tidak kalah dengan
taman hiburan lainnya yang pernah kita dengar, Everland ini pernah
mendapat predikat sebagai taman hiburan terbaik ke-10 di dunia pada
tahun 2007.
Pengalaman menyenangkan apa yang kita bisa dapatkan di tempat yang
dioperasikan oleh Samsung Everland ini ; Global Fair, Zoo – Topia,
European Adventure, Magic Land, American Adventure.

Pasar Dongdaemun atau Dongdaemun Sijang adalah pasar yang
terletak di distrik Dongdaemun, Seoul, Korea Selatan. Letak pasar
Dongdaemun berdekatan dengan Gerbang Besar Timur dan telah lama
dikenal sebagai pasar grosir dan eceran, terutama untuk produk garmen
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Kimchi Making School adalah tempat belajar untuk membuat Kimchi
dan memakai Hanbok pakaian tradisional Korea

