
Severna Koreja

Program po dnevih

A. Severna Koreja, program po dnevih

12 dni

1. Polet proti Pekingu 
2. Peking: Prihod zvečer. Če je čas, obiščemo starodavni Hutong, kjer življenje teče po starem
in ulice šepetajo pripovedke
3. Hutong, če ga nismo prvi dan, potem pa kolikor nam rata od znamenitosti: Trg nebeškega
miru, kompleks Prepovedanega mesta, mestna vrata ... Če si Peking že videl, lahko odrineš na
pot tudi dan kasneje in ga spustiš. Premik na letališče in polet proti Pyongyangu. Srečanje z
obveznimi lokalnimi vodniki (beri: spremljevalci/stražarji) ter ogled nekaterih znamenitosti mesta:
slavolok Zmage, spomenik Kim Il Sungu. Hotel in nočitev.
4. Ogled spominske palače ter mavzolejev voditeljev in junakov revolucije, trga Kim Il Sunga,
150m visokega stolpa Juche (super razgled), pa tudi lokalne scene: metro, knjigarna s tujimi
knjigami, kegljišče, pivnica ...
5. Celodnevni izlet v Kaesong in ogled demilitariziranega območja na meji z Južno Korejo,
potem pa še sprehod po starodavnem mestu (grobnice, muzej, itd...). Nazaj v Pyongyang.
6. Supermarket, kjer lahko legalno zapravljamo v domači valuti, knjižnica, univerza, zabaviščni
park, art studio, kjer ustvarjajo propagandne plakate, šola za nadarjene otroke.
7. Možnost odhoda domov. Polet proti Pekingu in najkasneje naslednji dan naprej proti
domovini. Preostali nadaljujemo: muzej korejske vojne, USS Pueblo (zajeta vohunska ladja),
obisk tovarne in srednje šole v kraju Pyongsang (korejska Silicijeva dolina), vožnja proti gori
Myohyang; nočitev Myohyang.
8. Ogled okolice, budističnega templja, dvorane z državniškimi darili. Povratek v Pyongyang.
Sprehod po prestižni ulici Mirae.
9. Odhod iz Pyongyanga proti Pekingu z letalom oz.vlakom (23 ur). Vlak je odlična priložnost za
stik z domačini, ki zapuščajo Korejo (športniki, znanstveniki) ter ogled pokrajine.
10. Po prihodu prosto v Pekingu oziroma izlet na Kitajski zid.
11. V jutranjih urah prevoz na letališče in odhod domov.
12. Prihod domov

Posebnosti glede na datum odhoda:
Odhod v začetku aprila: Pyongyanški maraton. Izbiraš lahko med aktivno udeležbo ali ogledom
na štadionu. Udeleženci celega ali polovičnega maratona tečejo zaključni krog na nabito
polnem štadionu Kim Il Sunga! Neprecenljiva izkušnja. Prijave za tiste, ki bi tudi tekli, samo do
februarja (doplačilo za 10km je 50 EUR; doplačilo za 20km je 70 EUR; doplačilo za cel maraton
je 100 EUR - cene se lahko spremenijo).
Odhod 27.4.: Praznovanje praznika dela (1.5.).
Odhod 23.7.: Dan zmage (27.7.).
Odhod 10.8.: Dan osvoboditve (15.8.).

Nočitve: v Pekingu v sobah turističnega razreda, v Koreji ****
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Prevozi: z busi, kombiji, vlaki, brez lokalne kategorizacije.

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

Vize in ostalo:
Imej potni list, ki velja še vsaj 6 mesecev od konca našega potovanja.

Severna Koreja:
Za vstop v potrebujemo vizo, ki ti jo priskrbimo na daljavo. Stane dodatnih 60 EUR, ki jih plačaš
na agencijo. Vize so izdane ločeno od potnega lista, ki ne bo nikoli žigosan.
Za izdelavo potrebujemo sken tvoje fotografije za dokumente (obvezno z belim ozadjem) ter
sken glavne strani potnega lista. Fotografije potnih listov ne pridejo v poštev!
Sken naj bo v jpeg formatu, velikosti pribl. 600 – 900 kb. Ime datoteke skena naj bo z velikimi
tiskanimi priimek ime kot v potnem listu, brez šumnikov in sičnikov. npr.: potrebujes marko.jpg«
ali pa »potrebujes wanda li huan.jpg«. Enako velja za sliko.

Kitajska:
Potniki, ki v Kitajsko vstopijo na mednarodnem letališču Peking in pot nadaljujejo drugam, kot je
kraj iz katerega so prišli, za bivanje do 72 ur ne potrebujejo vizuma. Za vkrcanje na letalo je v
tem primeru potrebna kopija letalske karte za S. Korejo ter kopija korejskega vizuma. Oboje
dobiš pri nas. Vizum potrebujejo tisti, ki se bodo iz Koreje v Peking vračali z vlakom, ter vsi, ki bi
morebiti kitajsko zapustili/vstopili preko drugega letališča, kot je Peking (tudi če na kitajskem ne
boste bivali dlje kot 72 ur).
Kitajski vizum urediš samostojno na kitajski ambasadi v Ljubljani (Koblarjeva 3, tel.:
01/420-2855; uradne ure: torek in četrtek od 8:30 do 11:00 - najprej se je potrebno osebno
najaviti za obisk na vizatermin@gmail.com). Po odobritvi termina se na ambasado osebno
prinese potni list, sliko, print letalske karte, potrdilo o udeležbi na potovanju (dobite ga pri nas)
ter maestro kartico. Plačilo vize v znesku 60 EUR je možno samo z njo. Izdelava traja od enega
do več tednov. Izpolniti in printati je treba tudi obrazec http://si.china-embassy.org/eng/lsfw/ 
Obrazec je obvezno potrebno izpolniti v elektronski obliki.
Če želiš, da ti vizum izdelajo hitreje (v enemu ali dveh delavnih dneh), plačaš 25 EUR več. Vizo
si uredi šele, ko bo z naše strani potrjen odhod. Obvezno zahtevajte vizo za večkratni vstop!
Navodila za izdelavo: http://si.china-embassy.org/eng/lsfw/t1093553.htm
Kitajsko vizo si začnite urejati takoj, ko dobite print letalske karte in naše potrdilo o udeležbi na
potovanju oziroma povabilno pismo. Včasih je čakalna doba za termin obiska več tednov.

Denar:
Na Kitajsko moramo nesti tako gotovino, kot bankomat kartico. Včasih so bankomati
nedosegljivi ali pokvarjeni, gotovino pa je možno menjati le na letališču ter na Bank of China
(dela le med delavniki, menjava tam pa je časovno zelo zamudna). Valuta je kitajski yuan, RMB
(pogovorno Kuay). 1 EUR = približno 7 RMB. Dolar uživa malenkostno ugodnejši tečaj - razlika
med odkupnim in prodajnim tečajem je pri dolarju manjša kot pri evru. Zavoljo tega pa dolarjev
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vendarle ni treba kupovati. Vzamete jih le, če jih imate na zalogi.
V Severni Koreji plačujemo s papirnatimi yuani, evri ali dolarji – čim lepšimi (nikakor ne
poškodovanimi). Naj bodo manjše denominacije, saj nam drobiž vračajo v lokalni valuti (won), ki
je kot turisti skoraj nikjer ne smemo uporabiti. Zaradi tega pridejo za plačevanje v Koreji bolj v
poštev kitajski juani. Zaenkrat lahko plačujete tudi z večjimi evro kovanci. Kreditne kartice in
potovalni čeki ne pridejo v poštev. Nikjer ni bankomatov. Seveda se lahko situacija kadar koli
spremeni.

Vnos na letalo:
Količina pijače (oziroma katere koli tekočine), ki jo lahko vzamemo na letalo kot osebno prtljago,
ne sme presegati 1 deciliter. Lahko pa pijačo spravimo v nahrbtnik, potovalko ali kovček, ki ga
odložimo na check-innu. Preko rentgena lahko spravimo tudi povsem prazno plastenko z
maximalnim volumnom 0,5l, ki jo potem lahko napolnimo z vodo na letališkem terminalu in na
nekaterih letalih.
Na letalo v severno Korejo lahko spravimo prtljago do 20 kg.

Vnos v državo:
Za osebno uporabo lahko čez mejo nesemo 1l žgane pijače in škatlo cigaret. Načeloma tudi
hrano (priporočljivo za udeležence maratona). Za več glej listo stvari.

Maraton (aprila):
-poln maraton: štartnina 100 EUR, maximalen čas: 4,5 h
-pol maraton: štartnina 70 EUR, maximalen čas: 2,5 h
-10 km: štartnina 50 EUR, maximalen čas: 2h
-vstop na štadion za netekmovalce: 20 EUR
Trasa je v glavnem po ravnini, z nekaj lahkimi vzponi in se ponavlja vsakih 10 km. Udeleženci
tečejo zadnji krog na ponavadi nabito polnem štadionu s 50.000 gledalci. Netekmovalci lahko
med tekom spremljajo različne prireditve (vstop na štadion 20 EUR) ter seveda otvoritev in
zaključni krog tekmovalcev.
Tekmovalci morajo na otvoritveni ceremoniji nositi dolge hlače in rokave (lahko oblečene preko
tekaške opreme). 15 minut po zaključku ceremonije ter pred dejanskim začetkom teka lahko ta
oblačila slečete.
Obleke s kakršnimi koli zastavami, slogani, simboli, znamkami, itd... so strogo prepovedane!
Organizator bo za tekmovalce priskrbel vodo (vsakih 5km) ter stranišča. Na dan maratona smo
v hotelu deležni zajtrka. Priporočljivo je, da s sabo vzamete energijske ploščice, rehidracijske
napitke oz.tablete,...
Uradna pravila prepovedujejo tekačem tek s kamerami, telefoni, kar pa ni striktno uveljavljano.
Podobno velja za gps naprave, tudi ure. Tovrstno opremo lahko oblasti zaplenijo, kar pa se že
nekaj časa ni zgodilo. Odločitev o uporabi elektronskih naprav je tako stvar vsakega
posameznika in posledice jasno nosite sami. O morebitni spremembi pravil boste obveščeni.

Elektrika:
Vtičnice in elektrika so tako evropske za 220 V, kot ameriške za 110 V.

Zdravje:
Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini je obvezno. Pred odhodom morate izpolniti in
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podpisati obrazec, s katerim zagotavljate, da imate zavarovanje urejeno. Nobeno cepljenje ni
obvezno. Voda iz vodovoda ni pitna.

Varnost:
Kitajska je relativno varna dežela, vseeno pa se je potrebno paziti drobnih tatov. Osebne
dokumente, denar in kartice vedno nosimo s seboj. Severna Koreja je varna še bolj, spoštovati
pa je potrebno pravila obnašanja. Glej tudi:
https://www.facebook.com/BuzzFeedNews/videos/1110191249001892/

Fotografija:
Strogo prepovedano je slikati vojsko, policijo, revščino ... pa tudi spomenike voditeljev, če pri
tem odrežeš glavo ali pa spomenik slikaš od zadaj. Prepovedano je prepogniti, zavreči ali
poškodovati sliko ali časopis, v katerem so slike korejskih voditeljev.
Novinarjem na delu je vstop v državo strogo prepovedan. Objavljanje potopisov ali reportaž v
vodilnih svetovnih medijih je prepovedano. Če si novinar, pa vseno želši v Severno Korejo,
lahko napišemo le, da novinarji zamolčijo svoj poklic (na lastno odgovornost jasno!).

Nakupi:
Nakupi na kitajskem niso več tako ugodni oziroma so cene podobne ali celo višje kot v
(kitajskih) trgovinah pri nas. V Koreji lahko kupiš enostavne suvenirje, razglednice, majice, itd...
Cene so fiksne, pogajanja ni. Dodatno rabiš denar za stvari, kot so pivo, lunapark, partija
kegljanja, dvigalo na stolp Juche...

Hrana v obeh državah je dobra (primerna tako za vegeterijance kot za ljubitelje mesa) in poceni.
V S. Koreji država poskrbi za naš polni penzion.

Vstopnine so na kitajskem drage, ponekod pomaga mednarodna študentska izkaznica ISIC. V
Koreji imamo glavne vstopnine v ceni paketa. v Koreji poceni.

Hoteli:
Na kitajskem spimo v hostlu, ki pa ima na voljo tudi dvoposteljne sobe turističnega standarda
(tuš, wc, klima...)- Malenkost ceneje je spati v večposteljnih t.i.dormitorjih. V Koreji imamo na
voljo samo dvoposteljne hotelske sobe. Individualne potnike združujemo na podlagi starosti in
spola, lahko pa doplačaš za 1posteljno sobo.

Internet in telefon:
Fb, gmail in google so na kitajskem blokirani. Lahko pa si predhodno naložite aplikacijo, ki
omogoča obvoz i.p.naslova. Mobitel v Koreji ne bo deloval. Prav tako ni interneta. Lahko si
nabavite korejsko sim kartico in z njo kličete v domovino, seveda pa je tako klicanje drago.
Enostavneje je klicati domov iz hotela v Pyongyangu - s tem, da vedite, da skoraj zagotovo
prisluškujejo/snemajo.

Možnost podaljšanja potovanja:
Podaljšanje je možno za potovanje po Kitajskem. Svojo namero sporoči čimprej (že ob prijavi,
predvsem zaradi letalske karte).
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Podnebje:
Kraji, kjer potujemo, imajo podobne letne čase kot pri nas. Jutra so v Koreji hladna, vedno imej
s sabo jakno ali pulover.

Veleposlaništva:
-Veleposlaništvo Republike Slovenije
No. 57, Block F, Ya Qu Yuan, King"s Garden Villas
18 Xiao Yun Road, Chao Yang district
100600 BEIJING
PR of CHINA
Tel: (+) 86 10 6 468 11 54
Fax: (+) 86 10 6 468 10 40
Elektronska pošta: vpe@gov.si
Pristojno za: Vietnam, Severna Koreja v postopku
-Konzularni oddelek Veleposlaništva:
Tel: (+) 86 10 6 468 10 30
Uradne ure za vize so v ponedeljek, sredo in petek od 14h do 15h.
-Konzulat Republike Slovenije
Fu Hing Bldg, 9th Floor
10, Jubilee st.
Hong Kong
PR of China
Tel: (+) 852 2 545 21 07
Fax: (+) 852 2 543 46 69
-Veleposlaništvo Ljudske republike Kitajske
Koblarjeva 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: (+) 386 1 420 28 55
Fax: (+) 386 1 282 21 99
Elektronska pošta: kitajsko.veleposlanistvo@siol.net
G. Zhu Weidong, začasni odpravnik poslov
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