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Korea Północna to jeden z najbardziej niedostępnych 
i tajemniczych krajów świata. Zadziwia wszystkich, a wielu 
także trwoży, nie tyko całkowitą odmiennością kulturową 
i archaicznym ustrojem społeczno-gospodarczym, ale 
także monumentalnymi budowlami w stylu socrealizmu. 
To jedyne już w tej chwili miejsce na Ziemi, gdzie 
komunistyczny ustrój zachował się w swojej najbardziej 
ortodoksyjnej formule. Przekroczenie granicy przy wjeździe 
jest jakby przekroczeniem granicy dwóch światów. 
Jednakże ostatnio wydaje się, że Korea zrobiła pierwszą 
nieśmiałą próbę powrotu do normalności. Jej przejawem 
jest wybudowanie ośrodka narciarskiego w miejscowości 
Masik - niedaleko Wonsan. Od drugiej połowy lutego 2014 
ośrodek został udostępniony także dla zagranicznych 
turystów. Jest to znamię, być może, nowego otwarcia Korei 
Północnej na świat. Nasza grupa zwiadowcza w ilości 
dwóch osób wizytowała ośrodek już 2 marca 2014, a jej 
uczestnicy byli pierwszymi narciarzami z zagranicy, którzy 
zjechali po stokach ośrodka narciarskiego w Masik! Trasy 
znakomicie przygotowane, ośrodek w standardzie pełnych 
5*****. Przy okazji pokażemy także najważniejsze atrakcje 
programu turystycznego po Korei Północnej. 

D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot 
do Pekinu przez jeden z europejskich portów lotniczych.

D ZIEŃ 2. Przylot do Pekinu w godzinach rannych. Transfer 
do centrum i zwiedzanie Placu Tiananmen, po czym 
przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Odpoczynek po 
podróży. Czas wolny na sen lub rekreację, chińskie 
masaże, spacery. Po południu przejazd na dworzec 
kolejowy. Wyjazd pociągiem z Pekinu do Phenianu 
(Korea Północna). Po drodze podglądanie chińskiej 
prowincji aż do granicy z Koreą Północną. Nocleg w 
wagonie sypialnym.

D ZIEŃ 3. Przebudzenie się w orwellowskiej rzeczywistości. 
Przejazd przez głęboką prowincję Korei Północnej do 
Phenianu. Możliwości obserwacji życia na prowincji. 
Przyjazd do Pyongyangu (Phenian) w godzinach 
popołudniowych. Transfer do hotelu, po drodze wizyta 
pod Pomnikiem Kim Ir Sena i Łukiem Triumfalnym, 
dalszy przejazd do hotelu, podglądanie wieczornej 

rzeczywistości Phenianu. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 4. Po śniadaniu wyjazd do Wonsan (200 km, 
największe miasto portowe na wschodnim wybrzeżu), po 
drodze postój przy wodospadzie Ulim. Po przyjeździe do 
Wonsan obiad a następnie zwiedzanie rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej Chonsam (pokazowego kołchozu, 
jednego z niewielu dostępnych dla cudzoziemców) oraz 
Międzynarodowego Obozu Pionierskiego w Songdowon. 
Dalszy przejazd do Kumgangsan leżącego w znanych ze 
swej urody Górach Diamentowych. Spacer nad jeziorem 
Samil, podziwianie niezwykłego krajobrazu - lśniących 
bielą szczytów a następnie przejazd do pierwszego 
w historii KRLD ośrodka narciarskiego Masik. Przyjazd 
na miejsce w godzinach wieczornych. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 5-7. Ceremonialne otwarcie najbardziej 
egzotycznego ośrodka narciarskiego dla polskich 
turystów - narciarzy. Pierwsze szusy i pierwsze 
wrażenia, mnóstwo zdjęć i tak przez następne dwa dni…
Wieczorami po nartach możliwość korzystania z uciech 
ośrodka narciarskiego, jak np. sauna, basen, masaże 
a także dla chętnych karaoke po koreańsku… 

D ZIEŃ 8. Po śniadaniu wyjazd do Phenianu. Przyjazd około 
godz. 11:30. Po obiedzie zwiedzanie: Pałac Kumsusan, 
Pałacu Młodzieży i Studentów (pokazowej szkoły 
średniej, której uczniowie stanowią swoistą wizytówkę 
edukacyjną KRLD), Pałacu Kultury (największej na 
świecie biblioteki publicznej), Galerii Sztuki Koreańskiej. 
Kolacja i nocleg w Phenianie.

D ZIEŃ 9. Po śniadaniu wyjazd na lotnisko. Godz. 10:30 
wylot do Pekinu. Przylot do Pekinu o godz. 11:10. 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Po południu czas 
wolny na zakupy, spacery, masaże lub fakultatywnie 
wyjazd na zwiedzanie Wielkiego Muru - jednego 
z siedmiu nowych cudów świata, największego na 
świecie systemu umocnień i najwybitniejszego zabytku 
chińskiego budownictwa. Powrót do hotelu w godzinach 
wieczornych. Kolacja pożegnalna, nocleg.

D ZIEŃ 10. Po śniadaniu transfer na lotnisko, wylot do 
Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Późnym popołudniem przylot do Warszawy.

TERMINY:

CENA: 

5 995 PLN + 1 170 EUR
I rata: 800 PLN 
II rata: 5 995 PLN + 1170 EUR x kurs sprzedaży Pekao SA 
na 35 dni przed terminem imprezy (minus I rata)

CENA ZAWIERA:

-  przelot na trasie Warszawa - Pekin, Phenian - Pekin - 
Warszawa

-  zakwaterowanie w hotelach 4****/3***, pokoje 
2-osobowe z łazienkami

-  transport: pociąg na trasie Pekin - Phenian, mikrobus
-  opiekę miejscowych przewodników
-  transfery z i na lotnisko
-  opłatę za wizę północnokoreańską
- opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  wyżywienie: Korea - trzy posiłki dziennie; Chiny - 

śniadanie, obiadokolacja
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:

- bilety wstępu: 70 EUR
-  opłaty lotniskowe: 35 EUR
- zwyczajowe napiwki: ok. 40 EUR
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 230 EUR
-  dopłata do karnetu narciarskiego 30 EUR dziennie

UWAGA: na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia 
obuwia i sprzętu narciarskiego.

16.02 - 25.02.2017 02.03 - 11.03.2017

KOREA PÓŁNOCNA - NARTY W OŚRODKU MASIK 
+ program zwiedzania ostatniego kraju ortodoksyjnego komunizmu


