
KOREA PÓŁNOCNA + opcja Korea Południowa 

Szlakiem ortodoksyjnego komunizmu + Maraton w Pyongyang 

09.04.2020 – 18.04 / 24.04.2020 

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. 

 

DZIEŃ 1 – 09.04.20 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Pekinu przez jeden z portów lotniczych.  

DZIEŃ 2 – 10.04.20 Przylot do Pekinu o godz. 05:55. Przerwa tranzytowa. Wylot do Pyongyangu (Phenian) o godz. 

13:25 (CA 121). Przylot do Phenianu o godz. 16:20. Szokowe zetknięcie z orwellowską rzeczywistością. Przejazd do 

centrum, obiad. Przystanek pod Łukiem Triumfalnym (9 m wyższy od tego w Paryżu). Transfer do hotelu Yanggakado. 

Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 3 – 11.04.20 Po śniadaniu przejazd na wzgórze Mansudae (40-metrowy pomnik Kim Sunga/Kim Ir Sena). 

Tradycyjne złożenie kwiatów przed pomnikiem. Wizyta w Galerii Sztuki Mansudae, lunch. Zwiedzanie Pałacu 

Kultury (największej na świecie biblioteki publicznej), Muzeum Wojny Koreańskiej, Pałac Młodzieży i Studentów 

(pokazowej szkoły średniej, której uczniowie stanowią swoistą wizytówkę edukacyjną KRLD). Kolacja i nocleg w 

Pyongyang. 

 

 



DZIEŃ 4 – 12.04.20 Lekkie biegowe śniadanie w hotelu i wyjazd na stadion skąd rozpocznie się Maraton.  Ostatnie 

czynności przed maratońskie: krzepienie się napojami izotonicznymi, albo jeszcze lepiej – roztworem wody z dzikim 

żeńszeniem, miejscowym specyfikiem potrafiącym zdziałać cuda. Ostateczny dobór obuwia i garderoby w zależności 

od pogody, a później przemieszczenie się na start i w poczuciu wyjątkowości chwili zajęcie pozycji wyjściowej do 

startu. Później już tylko start i dla biegaczy posiadających podzielność uwagi – możliwość  obserwacji najciekawszych 

fragmentów stolicy Korei Północnej w najbardziej oryginalny sposób jaki może sobie wyobrazić prawdziwy biegacz 

czyli – biegając… Trasa prowadzi przez ze stadionu pod łuk tryumfalny, wśród szpalerów zgromadzonej publiczności, 

która przybyła tu kibicować trochę z własnej woli a trochę z rozdzielnika...tak czy siak maraton ten ściąga bodajże 

największe tłumy kibiców wymachujących zawzięcie narodowymi flagami co niewątpliwie jest najbardziej 

skutecznym dopingiem. To tu właśnie także ze względu na całkowicie płaską trasę jest możliwe bicie rekordów 

życiowych i nie tylko… Atmosfera współzawodnictwa udziela się praktycznie wszystkim biegaczom, adrenalina buzuje 

we krwi, nogi rwą się do biegu (w ostatnim roku na starcie zanotowano aż 8 falstartów…) Zawodnicy zwykle kończą 

bieg - jak na Koreę Północną przystało w pełnej euforii i atmosferze tryumfu – pod największym Łukiem Tryumfalnym 

świata. Grają trąbki i puzony. Wiwatują tłumy. Każdy zawodnik ma uczucie spełnienia i poczucie wzięcia udziału w 

Biegu nad Biegi – jedynym, ideologicznie słusznym Maratonie w Pyongyang… 

 

UWAGA: osoby niebiegające również zapraszamy serdecznie na oglądanie widowiska z trybun! (cena ok 20 EUR) 

 



 
 

 
Jednakże wszystko się kiedyś kończy. Duch nakarmiony, czas też pomyśleć o ciele, czas zadbać o ciało – posiłek 
regeneracyjny na bazie lokalnych specjałów z domieszką sporej ilości wodorostów. W poczuciu dobrze spełnionego 
obowiązku powrót do hotelu.  
Czas na regenerację, prysznic a później już tylko krzepiące leżenie odłogiem… Późnym popołudniem przejazd do 
Parku Wodnego – fachowa odnowa biologiczna – możliwość kąpieli, jacuzzi, jedynego w swoim rodzaju masażu (ok. 
20 EUR). Później czas na wspomnienia po maratońskie przy filiżance dobrze sparzonej kawy lub kuflu miejscowego 
piwa. Wieczorem przejazd do lokalnej restauracji. Raczenie się specjałami kuchni koreańskiej, w której dominują 
przysmaki nieobce biegaczom a więc soja i tofu. Nocleg w hotelu w Phenianie.   



Dzień 5 – 13.04.20 Wyjazd autokarem do Nampho (52km). Zwiedzanie Tamy Morza Zachodniego, przejazd w Góry 

Kuwol (60km). Obiad. Przejazd do Kesongu (stolica Koryo - pierwszego państwa koreańskiego). Zakwaterowanie 

i kolacja w stylowym hotelu w Kesong. 

Dzień 6 – 14.04.20 Śniadanie. Zwiedzanie Kesongu, w tym strefy zdemilitaryzowanej w Panmunjom, Muzeum 

Historii Państwa Koryo: Ściana Betonowa, Grobowiec króla Kongmina (odtworzony w 1989 r., grobowiec 31. 

w kolejności króla państwa Koryo). Powrót do Pyongyang. Kolacja i nocleg w Pyongyangu.  

DZIEŃ 7 – 15.04.20 Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie Pyongyangu, w tym: Pałac Kumsusan (Mauzoleum Kim Ir 

Sena), Grób Rewolucjonistów Antyjapońskich, Świątynia Kwangbop. Obiad a po obiedzie spacer w Parku Moran 

(jednym z najpopularniejszych miejsc spotkań mieszkańców stolicy: zabawy, śpiewy, tańce). Pożegnalna kolacja. 

Nocleg w Pyongyang. 

DZIEŃ 8 – 16.04.20 Po śniadaniu zwiedzanie Mangyongdae (miejsca narodzin Wielkiego Wodza Kim Il Sunga), metro 

(przejażdżka oraz zwiedzanie pokazowej stacji – uwaga: dzień przejażdżki może ulec zmianie), lunch, Galerii Sztuki 

Koreańskiej, Statua Idei Juche (150 m wysokości, swoisty prezent od narodu na 70. urodziny Wielkiego Wodza Kim Il 

Sunga/Kim Ir Sena), pomnik poświęcony Partii Robotniczej. Wizyta w koreańskiej kręgielni. Kolacja i nocleg w 

Pyongyang. 

DZIEŃ 9 – 17.04.20 Po śniadaniu wizyta w Centrum Handlowym Raekwon. Transfer na lotnisko i wylot do Pekinu. 

Przylot do Pekinu. Przerwa tranzytowa.  

DZIEŃ 10 – 18.04.20 Wylot do Warszawy przez jeden port tranzytowy. Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy. 

UWAGA: Gospodarze zastrzegają sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych punktów programu. 

 

OPCJA: KOREA POŁUDNIOWA, dopłata 2 490 PLN + 1 270 USD 

DZIEŃ 10 – 18.04.20 

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Pekinie i wylot do Seulu. Po przylocie transfer do centrum Seulu, spacer na Plac 

Gwanghamun, do Pałacu Gyeongbokgung, świątyni Jongmyo. Transfer do hotelu. Wieczorem wjazd na wzgórze 

Namsan i  podziwianie panoramy miasta (dla chętnych wjazd kolejką na wieżę widokową ok.10 USD). Możliwość 

posmakowania miejscowej kuchni. Nocleg w Seulu. 

DZIEŃ 11 – 19.04.20 

Od rana zwiedzanie katedry katolickiej, skansenu Namsangol Hanok Village, wizyta na bazarze Namdaemun. Około 

południa wizyta w świątyni Jogyesa, spacer uliczką Insandong. Przejazd przez wyspę Yeouido zwaną Manhattanem 

Seulu i kontynuowanie podróży do Gyeongju, niezwykłego miasta pełniącego przez niemal tysiąc lat funkcję stolicy 

dynastii Silla, szczycącego się wieloma świetnie zachowanymi zabytkami. Nocleg w Gyeongju. 

DZIEŃ 12 – 20.04.20 

Od rana zwiedzanie Gyeongju, między innymi: groty Seokguram, świątyni Bulguksa, starożytnych grobowców 

królewskich. Po południu wizyta w obserwatorium astronomicznym z VII w. i stanowiącej doskonały przykład 

tradycyjnej architektury sakralnej oraz nas stawem Anapji. Na zakończenie zwiedzania wizyta w Muzeum 

Narodowym. Po południu przejazd do Deagu, zakwaterowanie w hotelu w pobliżu lotniska. Nocleg. 

DZIEŃ 13 – 21.04.20 

Rano transfer na lotnisko o przelot na wyspę Jeju. Po przylocie wizyta w wiosce Seongeup. Następnie przejazd na 

wzgórze Seongsan Ilchulbon, powstałe na skutek licznych erupcji wulkanicznych. Na zakończenie zwiedzania wizyta 

w jaskini Manjang. Nocleg na wyspie Jeju. 

DZIEŃ 14 – 22.04.20 

Po śniadaniu przejazd do Parku Hanlim położonego na zachodnim wybrzeżu wyspy, następnie wizyta w muzeum 

herbaty. Przejazd i zwiedzanie południowego wybrzeża: wodospady Cheonjiyeon, wybrzeże klifowe Jusanjeoli - 

szereg czarnych klifów przypominających skalne kolumny powstałe w wyniku nagłego ochłodzenia i zastygnięcia 

lawy, buddyjska świątynia Yakcheonsa. Powrót do hotelu. Nocleg na wyspie Jeju. 

 



DZIEŃ 15 – 23.04.20 

Transfer na lotnisko i przelot do Seulu. Po przylocie transfer do hotelu. Czas na spacery po Seulu, wydawanie 

ostatnich wonów, wizyta w dzielnicy Bukchon. Nocleg/odpoczynek w  hotelu w Seulu. 

DZIEŃ 16 – 24.04.20 

Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy przez europejski port tranzytowy. Przylot do Warszawy w godzinach 

wieczornych. Zakończenie imprezy. 

 

Korea Północna 

TERMIN: 09.04 – 18.04.2020  

CENA: 7 440 PLN + 1 690 EUR  

Korea Północna + opcja Korea Południowa 

TERMIN: 09.04 – 24.04.2020  

CENA: 9 930 PLN + 1 690 EUR + 1270 USD  

 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 7 440 PLN  + 670 EUR x kurs sprzedaży Pekao SA na 35 dni przed terminem imprezy (minus I rata) 

III rata: 900 EUR uczestnik zabiera ze sobą na wyjazd 

CENA ZAWIERA: 

- przelot na trasie Warszawa – Pekin - Pyongyang – Pekin - Warszawa 

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

- transport mikrobusem 

- opiekę miejscowych przewodników 

- transfery z i na lotnisko 

- opłatę za wizę północnokoreańską  

- opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego 

- wyżywienie: Korea Północna - trzy posiłki dziennie, Korea Południowa – HB (śniadania i obiady/kolacje) 

- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 

 

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE: 

- bilety wstępu: 95 EUR (w Korei Południowej 55 USD) 

- zwyczajowe napiwki 50 EUR w Korei Północnej i 50 USD w Korei Południowej) 

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 350 EUR (opcja Korea Południowa + 590 USD) 

- pakietu startowego: 150 USD (maraton 42 km), 100 USD (półmaraton 21km), 70 USD (10 km), 50 USD (5 km) + 

prowizja dla Koryo Tours 150 EUR/os.  

- dla osób niebiegnących w maratonie – możliwość oglądania widowiska z trybun – opłata za wejściówkę ok 20 

EUR/os. 


