
Kuzey Kore, dünya üzerinde kendisini turizme henüz tam olarak açmamış nadir ülkelerin 
başında geliyor. Tüm gezginlerin hayal ülkesi. Bize anlatılan ile gerçeklik arasındaki 
kesişim kümesini deneyimlemek için bile insanın içini kıpır kıpır ettiren yepyeni bir 
destinasyon.  
Neden bu tarihlerde gidiyoruz peki? Kendi takvimlerine göre 107. Yılını yaşayan Kuzey 
Kore, Kim İl-Sung’un 15 Nisan’daki doğum günü tarihinde şaşalı seremoniler ile kutluyor. 
Biz de bu doğum günü partisine katılmak için bu özel tarihte Kuzey Kore seyahatimizi 
yapıyoruz. Çin’in de Pekin kenti, Yasak Şehir ve Çin Seddi ziyaretlerimiz ile gezimizi 
taçlandıracağız. 

KUZEY KORE - ÇİN
12-20 Nisan 2019

HER ŞEY DAHİL  
2990 EURO



KONAKLAMA

Pekin 

2 Gece 
Great Wall Hotel 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

• Türk Hava Yolları ile İstanbul - Pekin - 

İstanbul ekonomi sınıfı gidiş dönüş 

havayolu ücreti 

• Air Koryo ile Pekin - Pyongyang - Pekin 

ekonomi sınıfı gidiş dönüş havayolu ücreti  

• Dış hat havalimanı vergileri  

• Yurt dışı çıkış harcı 

• Zorunlu seyahat sigortası  

• 8 gece programda ismi belirtilmiş 

otellerde iki kişilik odalarda konaklama 

• Kuzey Kore ve Çin’de özel araç ile ulaşım 

• Programda belirtilen tüm geziler ve 

aktiviteler  

• Pyongyang Şehir Turu 

• Pekin Şehir Turu 

• Yasak Şehir ve Çin Seddi Turu  

• Kuzey Kore Vizesi Ücreti 

• Askerden Arındırılmış Bölge Ziyareti 

• Kim İl-Sung Doğumgünü Kutlamalarına 

Katılım 

• Programda belirtilen tüm müze, milli 

park ve ören yeri giriş ücretleri 

• Tüm kahvaltılar 8 öğlen yemeği 8 akşam 

yemeği 

• Tüm bahşişler (Gezi boyunca şoför ve 

rehber için bahşiş toplanmayacaktır)  

• HİÇ BİR EKSTRA TUR SATIŞIMIZ YOKTUR. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Kişisel ihtiyaçlar 

• Alkollü içecekler 

• Çamaşır hizmetleri 

• Telefon aramaları 

• Fazla bagaj ücretleri 

• Çin Vizesi Ücreti (Çift Girişli Olarak Ekipçe 

Alınacaktır) 300 USD ücreti bulunuyor. 

Kaesong(DMZ)  

1 Gece 
Kaesong Folklore Hotel

Pyongyang 

5 Gece 
Yanggakdo Hotel 



1. Gün 
12 Nisan 2019

İstanbul > Pekin

11 Nisan’ı 12 Nisan’a bağlayan gece 01.20’deki tarifeli uçuşumuz için İstanbul Havalimanı’nda 
kontuarda buluşacağız.  

9 saatlik uçuşumuzun ardından yerel saat ile 15.25 sularında Pekin Havalimanı’na inip, vize 
işlemlerimizi gerçekleştirip, dinlenmek için otelimize geçeceğiz. Check-in işlemlerimden sonra akşam 
yemeğine kadarki sürede dilerseniz otelin etrafında dolaşabilirsiniz, dilerseniz dinlenebilirsiniz. 
Akşam yemeğinin ardından otele geri dönüş. 



 

Pekin - Pyongyang 
Kuzey Kore Başkenti Şehir Turu

2. Gün 
13 Nisan 2019

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, check out işlerimizi yapıp, Kuzey Kore’ye yapacağımız uçuşumuz için 
yeniden Pekin Havalimanı’na geçiyoruz.  14.30’daki uçuşumuz için havalimanına varacağız. Air Koryo JS152 kodlu 
uçuşumuza girdiğimiz sırada artık bildiğimiz dünyadan uzaklaştığımızı anlayacağımız dakikalar başlayacak. 
Yerel saati ile 16.05’te Kuzey Kore’nin Başkenti Pyongyang’a varmış olacağız. (Yanımızda getirdiğimiz 
kitaplarımızı kontrol ettikten sonra şehir turumuza başlayacağız). Otele yerleşmeden önce Kim-Il Sung Meydanı 
ziyaret edip, Komünizm’in nasıl bir görsel şovla kendisini var ettiğini gördükten sonra Zafer Sokağı 
boyunca  Pyongyang Büyük Tiyatrosu'na  yürüyüş yapacağız. Günün sonunda otelimize yerleşeceğiz. Akşam 
yemeği için “Kuzey Kore’de bu kadar da güzelini yiyeceğimi düşünmezdim” diyeceğimiz bir restorana gideceğiz.  



 
Pyongyang ve Pyongsong Şehir Gezisi  

Bowling - Okul Gezisi - Lunapark 
3. Gün 
14 Nisan 2019

Otelimizde kahvaltı yaptıktan sonra yeniden başkent sokaklarına çıkacağız.  Zafer Takı ve Ryomyong Caddesi 
gezilerinin ardından Kumrung Coffee Shop’ta kahve molası için duracağız. 2. Dalga Kahve furyasını es geçen 
Kuzey Kore, doğrudan 3. Dalga Hipster Kahve dükkanını açtı. Kahve’nin ardından Pyongyang Gold Lane Bowling 
Salonuna doğru yola çıkacağız. Kazanana bu akşam içkiler bizden :) Öğle yemeğimizi yerel Kore yemekleri 
eşliğinde yiyeceğiz. Yemeğin ardından Pyongyang şehrine 40 km mesafedeki Pyongsong şehrine doğru yola 
koyulacağız. Dünya üzerindeki %100 okuma yazma oranına sahip tek ülke olan Kuzey Kore’de bir okulu ziyaret 
edeceğiz. Ko Doksong İlkokulu’nu ziyaret ettikten sonra Pyongyang'a geri dönüş yolunda Bağımsızlık Savaşı 
Müzesi’ni gezeceğiz.  Kore BBQ Ördek Restoran'ında akşam yemeğinin ardından gece eğlencesi olarak Kaeson 
Lunapark ve Eğlence Park’ına gidiyoruz. Çocuklar gibi eğlenmeye hazırlanın :)  



 
Büyük Gün - Güneş Günü 

Dede Kim Il-Sung’un Doğumgünü Kutlamaları
4. GÜN 
15 Nisan 2019

 Bu sabah hayatınızda muhtemelen bir daha göremeyeceğiniz bir güne uyanıyor olacaksınız.  Otelimizde kahvaltımızı 
yaptıktan sonra,  Mansudae Parkı’nı gezip,  Juche felsefesinden adını alan  Juche Kulesi’ne çıkacağız. 150 metre yüksekten 
Pyonyang şehrine bakıp, şaşkınlığımıza şaşkınlık ekleyeceğiz. Şehrin yükseklerinden indiğimizde, kendimizi Dünya’nın en 
derin ikinci metrosuna atacağız. Şehir ulaşımının en önemli araçlarından biri, her istasyonun mimari tarzı, içeriği, iç yapısı ve 
süsleme farkı nedeniyle bir sarayı anımsatan yapıyı inceleyip, metroya binip gündelik hayatın içine karışacağız. Öğle 
yemeğimiz, KITC Restaurant No.1’da meşhur Pyongyang Soğuk Noodle yemek için mola vereceğiz.  Tatil günlerinde halkın en 
çok vakit geçirdiği doğal park alanı olan Moranbong Park’ta dolaşacağız.   

 Kim Il-Sung’un doğum günü şerefine Pyongyang'daki öğrencilerin Kitle Dansı gösterisini izleyeceğiz. 

 Munsu Waterpark Pyongyang Şehri'nin güzel gece manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz Taedonggang Yelkenli Cruise 
Gemisi’nde akşam yemeği Güneş Günü’nü kutlamak için havai fişek gösterileri – Cruise esnasında nehirden izleyeceğiz. 
Unutulmaz bir gecenin sonunda otelimize geri döneceğiz.  



 Kaesong - DMZ -  5. GÜN 
16 Nisan 2019 

 Bugün başkenti terkedip Kuzey Kore’nin kırsal kesimlerine doğru yola çıkacağız.   Otelimizden erkenden 
kahvaltımızı yapıp, ardından  Güney Kore sınırında bulunan Kaesong şehrine  hareket edeceğiz. 1953 
yılında Kuzey ve Güney Kore olarak ayrılmalarına karar verilen, imzaların atıldığı Panmunjom Köyü’ne 
gidip, Kore Ulusu’nun ayrılma hikayesini Kuzey Kore tarafından dinleyeceğiz.  Savaştan sonra 
silahsızlandırılan, bugün bile Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin buluşma noktası olarak kullanılan 
bölgeyi gezdikten sonra Kaesong’da yerel bir lokantada öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Öğle yemeğinin 
ardından Kore Hanedanlığı’nın kurucusu Kral Wang Kon’un mezarını ziyaret edeceğiz.  Akşam 
konaklayacağımız Kaesong Folklore Hotel’e geçeceğiz. Geleneksel Kore konaklaması ile geçireceğimiz 
gecenin öncesinde, yine geleneksel bir akşam yemeği (Pansangi) ile son vereceğiz gecemize.  



 

Bugün kahvaltıdan Pyonyang’a geri dönüşe geçeceğiz. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin yeniden birleşmesi 
temennisini simgeleyen Yeniden Birleşme Anıt’ını ziyaret edip, bisiklet turumuza başlayacağız. Kuzey Kore’de 
insanların en çok kullandığı ulaşım araçlarından biri olan bisiklet ile şehirde turlayacağız. Öğle yemeğinden 
sonra Büyük Halk Eğitim Evi’ni, Mangyongdae Okulu Çocuk Sarayı’nı ziyaret edeceğiz. Akşam yemeği için 
Pyonggyo restoranda show eşliğinde veda yemeğimizi yedikten sonra, yeni inşa edilen Mirae Bilim İnsanları 
Caddesi boyunca yürüyüş ile Kuzey Kore’deki son gecemizi geçirmek için otelimize geçeceğiz.  

Pyonyang’a Dönüş 
Bisiklet Turu - Yeniden Birleşme Anıtı 

Son Veda Yemeği

6. GÜN 
17 Nisan 2019



 

 Sabah kahvaltımızı yapıp, check out işlemlerinin ardından havalanına geçeceğiz.  10:35 de Pekin'e Air Koryo 
JS251 uçuşu ile geçip, 11: 35'te Pekin Havaalanı'na varacağız.  Vize işlemlerinin ardından, Tiananmen ve Yasak 
Şehir gezisine çıkacağız. Dünya’nın hala en büyük sarayı konumundaki Yasak Şehir ziyareti sırasında bizlere 
anlatılan Büyük Çin Hanedanlığı’nın büyüklüğüne şahit olacağız. Yerel Çin yemeği konsepti ile öğle 
yemeğimizi yedikten sonra otelimize yerleşeceğiz. Akşam yemeği sonrasında Pekin sokaklarında yürüyüp, 
Çin’in keşmekeşine karışacağız dileyenlerle.  

Kuzey Kore’ye Elveda 
Çin’e Merhaba 

7. GÜN 
18 Nisan 2019



 

Bugün Türkiye’ye dönmeden önce Çin’deki son günümüzün tamamını Çin Seddi’ne ayırıyoruz. Otelimizden ayrıldıktan 
sonra Çin Seddi’ne doğru yola koyuluyoruz. Dünya’nın en simgesel yapılarından birinin içinde yürüyüp, o zamanlar 
Türkler nasıl bakakaldılarsa biz de o şekilde yapının ihtişamı karşısında küçük dilimizi yutacağız :) Gezinin ardından 
bisikletli Ricksawlarla Hutong turuna çıkacağız ve bir Çinli aileyi ziyaret edeceğiz. Akşam yemeğimizin ardından gece 
00.10’daki uçuşumuz için havalimanına geçeceğiz. 20 Nisan sabahı 05.20’de İstanbul Havalimanı’na inmiş ve kocaman 
bir Kuzey Kore - Çin Masalını ardımızda bırakmış olacağız. 

Çin Seddi  
Dönüş yolu

8. GÜN 
19-20 Nisan 2019



Gezi Hakkında Önemli Notlar

• Patika.Travel doğal afet gibi nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

• Programa tansiyon, kalp yetmezliği, astım, kilo fazlası gibi sağlık sorunları olanların kayıt öncesi bu sıkıntılarını 
Patika.Travel ile paylaşmaları istenmektedir. Yapacağımız aktivitelerin içeriğini ve sizler zorlama durumuna dair 
fikir birliğine varmamız için. 

• Gezimizin kontenjanı 16 kişiyle sınırlıdır. 

• Ödeme seçenekleri ve kredi kart taksit imkanları için ödeme seçenekleri tablosunu 
inceleyebilirsiniz. 

• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz. 

• Çin Vizesi konusunda Patika Travel kendi sorumluluğundaki belgeleri (Otel, uçak vs) 
eksiksiz tedarik edecektir. Fakat vize reddiyesine dair hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Vize 
reddinden kaynaklanan sorunlarda, Patika Travel’ın maddi bir sorumluluk kabul etmez.

TUR LİDERİ: Sinan Can Erdal

Patika.Travel’ın kurucusu olan Sinan 21 yaşından beri 
dünyanın çeşitli coğrafyalarına seyahat etti. Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki inşaat mühendisliği ve sosyoloji eğitimi 
ardından 2014 yılında, bu seyahatlerinden birinde 
Patika’yı kurma kararı alıp #turgibiamadeğilgibi 
konseptiyle sevdiği coğrafyalara geziler düzenlemeye 
başladı. O tarihten beri hem kişisel seyahatlerine devam 
ediyor hem de yeni hikayeler, yeni destinasyonlar, yeni 
mutluluklar peşinde koşma kararını, yeni yol 
arkadaşlarıyla beraber genişletmeye devam ediyor. 



ÜCRETLENDİRME

Email: info@patika.travel 
Telefon: 0 542 234 37 77  
Telefon: 0 212 283 37 77 

KREDİ KARTI

*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına 
Önemli not: Ödeme, çekim gününün Garanti Bankası satış kuruna göre TL'ye çevirilerek 
taksitlendirilecektir.

GARANTİ GARANTİ*

VADE FARKSIZ 2-3-4 TAKSİT

4.6% VADE FARKI İLE 5-6-7-8 TAKSİT

KAYIT 1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit

1000 Euro 800 Euro 700 Euro 490 Euro

NAKİT*

* Kart ile ödemelerde tur ücreti 3090 Euro'dur. 
* Kişiselleştirilmiş taksit seçenekleri için info@patika.travel ile iletişme geçebilirsiniz.

Tüm sorularınız ve kayıt için:

mailto:info@patika.travel
mailto:info@patika.travel

