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Follow Gyeonggi.
Laut Kuning menawarkan pemandangan matahari terbenam yang indah, ladang terbentang, dan punggung bukit megah
yang semuanya bertemu di sepanjang jalan setapak. Sejarah, arsitektur, makanan, dan budaya Provinsi Gyeonggi-do
berpadu dengan keindahan alam yang memukau. Semangat Gyeonggi-do ditampilkan sempurna dalam keharmonisan
antara tradisi dan modernisasi, serta berpadunya wisatawan dan ruang terbuka. Beberapa tujuan wisata ini telah
ditampilkan dalam film atau drama televisi atau menjadi media yang menginspirasi musik. Berkat tujuan wisata ini,
Gyeonggi-do menjadi rumah bagi konten K-Wave dan menampilkan daya tarik yang asli. Pelabuhan Jeongokhang yang
terlihat seperti suatu tempat di negeri dongeng muncul di sampul album duo musik AKMU dan menampilkan sisi berbeda
dari lautan animasi di saluran YouTube rapper Young-ji. Wisatawan dapat berjalan di samping kuil kuno yang indah,
mengikuti jejak pendekar wanita dalam drama televisi serta dapat beristirahat sejenak di taman yang tenang dan damai.
Pilihan lain adalah menikmati waktu tenang di ruang tamu rumah tua. Tempat ini akan membujuk Anda agar memperlambat
langkah dan tinggal selayaknya penduduk setempat. Nikmati keajaiban empat musim dan senandungkan lagu-lagu BTS
saat berada di Hutan Seohuri. Ikuti Gyeonggi-do di media sosial. Temukan tujuan wisata tersembunyi yang istimewa dan
tentukan peta perjalanan Anda sendiri di 31 kota dan wilayah di Gyeonggi-do.

TABLE OF CONTENTS
FOLLOW ME
04 Cover Story
10 Location & Trip Red Velvet
12 K-Location Journey Influencer. Prae

Wolhwawon / Kuil Seoknamsa / Kafe Orangerie /
Jembatan Langit Sungai Hantangang / Situs Suci Mirinae

22 K-Taste Journey Influencer. Eric Warner
Doosoogobang / Shilla Galbi / Saesori Mulsori / Eedoga

64	
10 Lokasi dalam Drama Televisi & Video Musik
68 Uji Nyali di Skyline
70 Tur Jalan Kuliner
72 Bread Tour

COLUMN
74 Kimchi: Makanan Jiwa Korea
76	
Pelajari tentang K-Drink Sebelum Memulai Perjalanan
“Minuman Korea”
78	
Benar-benar Mencintai Padi

CITY GUIDE
32	
Nikmati Hari Spesial yang Penuh Aktivitas Seru: Goyang
36 Kota Perdamaian dengan
Sejarah Pemisahan: Paju dan Yeoncheon
40 Kota dengan Hiburan Energik: Yongin
44 Kota TI Terkemuka di Korea: Seongnam
48 Kota Budaya yang Penuh Sejarah: Suwon

LIKE A LOCAL
52	
PILIHAN Lee Youngji! Lautan di Provinsi Gyeonggi-do
yang Populer Saat Ini
54	
Lokasi Kencan yang Indah dengan
Pemandangan Malam Memukau
56 Ruang untuk Instagram
58 Wisata Anggur di Provinsi Gyeonggi-do
60 Mengintip Produk Kecantikan
62 BTS Tamasya

Gyeonggi-do melingkupi Seoul dan Incheon dalam bentuk melingkar.
adalah susunan fonetik konsonan dan vokal untuk kata
“Gyeonggi” dalam bahasa Korea.

GOOD STAY
80	
Hanok Stay: Nikmati Keindahan yang Tenang dan Damai
82	
Hotel & Resort Mewah: Bersantai di Lingkungan yang
Sempurna
84 Wisma Tamu: Berbagi Pengalaman Berwisata
86 Hutan Wisata: Beristirahat di Alam Bebas

GYEONGGI FOUR SEASONS
88
90
92
94

Jalur Sakura di Provinsi Gyeonggi-do
Kenangan Bermain Air
Parade Warna-Warni Dedaunan Musim Gugur
Resor Ski yang Tertutup Bunga Salju

INFORMATION
96 BUS TUR KOTA
99 AKSES BANDARA

Disclaimer: <Follow Gyeonggi> has been produced by agcommunications
Ltd. and published by the Gyeonggi Tourism Organization. The Gyeonggi
Tourism Organization shall not be responsible for any information described
in the book, including those of shops, restaurants, goods, and services, and
they do not represent and make guarantees concerning any such information
regarding shops, restaurants, goods and services and so on, including
commercial applicability, accuracy, adequacy and reliability, etc. Information
as described in the book is as of November 2021. Customers can refer to
relevant parties if they have any enquiries. The guide is carefully compiled in
order to provide the most accurate information and the Gyeonggi Tourism
Organization and agcommunications Ltd. will not be liable for any outdated
information, errors or omissions.

Republished on November 2021 Published by Gyeonggi Tourism Organization Produced by agcommunications Ltd. Editors Bo-Yeon Lim, Mi-Hyun Kim, Su-Jeong Woo
Designers Sun-Young Park, Sung-Ki Lee, Young-Long Park, Tae-Eun Jeong Photographers Hyun-Min Kim, Sang-Seop Song, Chung-Guen Oh
Illustrators Ji-Yeon Park © GYEONGGI TOURISM ORGANIZATION All Rights Reserved.

31 kota dan wilayah di Gyeonggi-do memiliki kisah unik dan lokasi menarik yang akan memikat indra Anda.
Terkadang, lokasi ini bisa menjadi latar belakang foto yang indah. Wisatawan dapat mengikuti jejak selebriti
favorit mereka dan menemukan cara berwisata yang baru. Tempat berkumpulnya penduduk lokal yang akan
membantu wisatawan menjelajahi lokasi baru dan komentar influencer yang memberi makna baru pada lokasi
tersebut. Wisatawan akan terinspirasi saat menjelajahi lokasi menarik tersebut.

FOLLOW ME

Lokasi Wisata yang Menginspirasi Kreator
Bagikan wawancara dengan selebriti K-Wave yang terus beraktivitas kreatif untuk mengekspresikan karakter unik mereka
dan jelajahi seluruh Gyeonggi-do bersama dua influencer yang menikmati tur K-Wave di Gyeonggi. Prae adalah seorang
influencer dari Thailand yang bisa berbahasa Korea dan sedang belajar di negara ini setelah terpesona drama televisi Korea.
Dia mengunjungi tempat-tempat romantis yang digunakan tokoh utama drama televisi dan merekam perjalanannya. Model
busana Eric Warner yang menyukai segala keindahan melakukan perjalanan ke Gyeonggi-do selatan dalam tur kuliner. Ia
membawa banyak kenangan indah saat kembali ke kehidupan sehari-harinya.

CITY GUIDE

Menyeleksi Lokasi K-Wave di Gyeonggi
Temukan pesona lima kota (Goyang, Paju-Yeoncheon, Yongin, Seongnam, dan Suwon) di Gyeonggi-do. Karakteristik yang
perlu diperhatikan adalah bahwa tempat-tempat tersebut memenuhi empat kategori “LAKUKAN”, “LIHAT”, “MAKAN”,
dan “PESAN”. Peta bergambar setiap kota juga menunjukkan destinasi wisata di sekitarnya untuk membantu wisatawan
membuat rute sendiri. Baca artikel KIAT agar dapat lebih menikmati destinasi wisata ini.

LIKE A LOCAL

Kiat Wisata dari Penduduk Setempat
Jika Anda ingin mengunjungi seluruh Gyeonggi-do dengan cara baru, pastikan telah membaca yang berikut ini. Dalam
“Selayaknya Penduduk Setempat”, sepuluh tema yang dibahas antara lain: “Cara Menikmati Lautan di Gyeonggi-do” oleh
rapper MZ generation Lee Young-ji, “Tamasya BTS,” “Pemandangan Malam,” dan “Lokasi Instagram.” Anda mungkin juga
tertarik membaca komentar penduduk setempat terkait dengan setiap tema.

COLUMN

Inti Sari Masakan Korea
Pelajari keberagaman “kimchi” yang dianggap makanan jiwa di Korea, karakteristik kimchi Gyeonggi-do, sejarah minuman
beralkohol di Korea, dan dapatkan rekomendasi minuman tradisional yang ada di Gyeonggi-do. Temukan cerita menarik
tentang nasi, dan ketahui berbagai jenis beras dari Gyeonggi-do yang menawarkan rasa berbeda di setiap daerah.

GOOD STAY

Akomodasi untuk Berbagai Selera
Ada berbagai pilihan akomodasi di Gyeonggi-do, termasuk penginapan hanok bagi mereka yang ingin merasakan
ketenangan dan kedamaian lingkungan yang indah, hotel mewah yang menyediakan lingkungan sempurna untuk
beristirahat, guesthouse bagi mereka yang lebih suka berbagi pengalaman wisata, dan hutan rekreasi yang menyediakan
pelarian ke alam bebas.

FOUR SEASONS

Gyeonggi-do dalam Setiap Musim
Kami merekomendasikan beberapa lokasi tempat Anda dapat menikmati keindahan empat musim, termasuk jalur bunga
sakura dan resor ski dengan salju putih yang menutupinya.
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gyeonggi_tour

Facebook
ggtour.en

Youtube

Website
en.ggtour.or.kr

Map
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ⓒYG Entertainment

K-POP Taemin
Aku naik ke atas panggung tanpa rasa takut mencoba sesuatu yang berbeda.
Aku menampilkan apa yang telah kupersiapkan dengan sungguh-sungguh,
dengan tulus.
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Semoga orang-orang akan
penasaran dengan musik dan
tarian yang akan dibawakan
Taemin berikutnya.
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FOLLOW COVER STORY
TAEMIN INTERVIEW

DULU
&
KINI
TB
 agaimana kabar Anda sekarang? Ceritakan kepada
kami seperti apa Anda menjalani hari.
J Akhir-akhir ini, saya menghabiskan waktu untuk
melakukan refleksi diri. Selain itu, kegiatan lainnya
adalah menonton pertunjukan panggung saya
dari masa lalu dan berlatih secara konsisten. Boleh
dikatakan, saya sedang rajin memperbaiki diri
dan mengasah keterampilan saya. Segera setelah
bangun tidur di pagi hari, saya memulai hari dengan
peregangan, semacam kebiasaan. Jika tidak
melakukan peregangan secara teratur, tubuh saya
terasa tidak gesit saat menari. Itulah sebabnya, saya
mencoba untuk tidak melewatkan rutinitas pagi ini.
Sebelum tidur, saya biasanya menonton YouTube.
Saya selalu berusaha mengikuti tren terbaru. Itu karena
tren tari berubah secara cepat, dengan satu tren
menggantikan yang lain dalam sekejap. Karena telah
berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun,
saya terbiasa menjalankan hal-hal yang telah saya
lakukan sejak awal, dan saya harus melakukan upaya
yang sungguh-sungguh agar tidak hanya berpegang
pada apa yang biasa dilakukan. Itu sebabnya saya
mencoba secara alami mengikuti tren terbaru dalam
kehidupan sehari-hari.
TS
 aya ingin mengetahui tentang apa yang Anda sukai
akhir-akhir ini. Apa yang Anda sukai sebagai seorang
artis dan apa yang Anda sukai sebagai anak muda?
J Sebagai artis, saya suka berkomunikasi dengan para
penggemar melalui musik. Saya membuat akun media
sosial (Instagram), dan saya memilih dan memposting
foto saya sendiri. Penggemar saya menyukainya, itulah
yang membuatnya menjadi jauh lebih menyenangkan.
Saya mencoba untuk berbagi hal-hal dari kehidupan
sehari-hari sebagai orang biasa sebagai cara
berkomunikasi dengan penggemar sebanyak yang
saya bisa. Sebagai anak muda, saya suka menjadi
orang yang aktif. Saya suka bermain game dengan
teman-teman dan juga berolahraga. Selain itu, saya
suka mengabadikan pemandangan yang saya lihat
saat berangkat kerja menggunakan kamera. Saya
merasa segar kembali saat melakukan kegiatan ini.
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Wawancara bersama Taemin

Taemin memulai debut menyanyinya sebagai
anggota SHINee ketika ia masih di sekolah
menengah. Bintang idola muda yang dikenal karena
gerakannya di atas panggung yang luar biasa
telah menjadi seorang pemuda yang baik dengan
lima album solo sebagai pencapaiannya. Setiap
kali menelurkan sebuah album baru, dia menarik
perhatian dengan penampilan yang sepenuhnya
baru. Penasaran dengan apa yang dipersiapkan
berikutnya untuk kami? Kami kini sudah duduk
bersamanya sambil berbincang-bincang tentang
musik, penampilan, kehidupan pribadi, dan bahkan
perjalanannya.

Itu menjadikan saya bisa memberikan energi positif
saat kembali pada profesi saya sebagai seorang artis.
T Single solo pertama Anda, “Danger,” diliput di
acara TV, “Road to the Kingdom,” dan menimbulkan
sensasi yang cukup besar. Apakah Anda ingat di
mana merekam video musik tersebut? Lokasinya
di CheongShim Peace World Center di Provinsi
Gyeonggi-do. Pasti jadi pengalaman yang sangat
berbeda, mengingat itu adalah single solo pertama
Anda. Seperti apa saat syuting berlangsung?
J Karena itu adalah lagu debut solo, saya merasa sangat
antusias; lebih dari yang sebelumnya. Saya benarbenar berharap dapat melakukannya dengan baik, jadi
saya mencurahkan hati dan jiwa ke dalam video musik,
itulah sebabnya lagu ini sangat penting bagi saya.
Saya merasa tegang pada saat itu karena debut solo
ini adalah pertama kalinya saya melakukan sesuatu
sendirian, dan saya berada di bawah tekanan yang
besar. Saya mengerahkan segalanya, namun rasanya
tidak melelahkan sama sekali. Begadang sepanjang
malam selama berhari-hari untuk merekam video
musik adalah hal yang normal bagi artis. Saat syuting
"Danger", saya sangat fokus sehingga tak terasa waktu
sudah berlalu dan sampai di akhir sesi, saya seperti,
'Oh, sudah selesai?!'
T Apa penampilan Anda yang paling berkesan, dan
mengapa itu yang paling berkesan?
J Video musik “Danger” adalah yang paling berkesan.
Saya merasa bahwa itu adalah kesempatan untuk
menciptakan identitas unik saya sendiri. Proses
syutingnya sangat menyenangkan dan saya pertama
kalinya menjalani diet ekstrem untuk hari istimewa
itu. Mungkin karena itu akan jadi satu-satunya single
solo pertama saya (tertawa). Koreografer dibalik
“Danger” adalah Ian Eastwood, yang sangat terkenal,
dan rutinitas tarian yang dikoreografikan sungguh
fantastis. Proses penciptaan pertunjukan panggung
yang mewakili gaya pribadi saya sangat seru dan
memesona. Itu alasannya saya merasa ini menjadi
yang paling berkesan. Saya cukup yakin ini akan

menjadi sesuatu yang mengesankan bahkan bertahuntahun dari sekarang.
T Tur dunia telah membantu Anda berkembang. Jika
ada momen tertentu atau pengalaman yang tak
terlupakan, silakan bagikan hal itu kepada pembaca
kami.
J Ada kalanya saya bepergian ke luar negeri untuk
konser dan melakukan beberapa hal di sana, seperti
berbelanja atau jalan-jalan. Rasanya seperti angin
segar, dan itu menjadi momen tak terlupakan.
Pemandangan yang benar-benar berbeda dari apa
yang kita lihat di Korea membuat saya takjub. Warna
langitnya berbeda, cuacanya berbeda, makanan dan
cara berkomunikasinya berbeda. Hal itu mengingatkan
betapa sedikitnya yang saya tahu tentang dunia. Saya
ingin mengalami hal-hal yang belum pernah saya
lakukan sebelumnya, jika memungkinkan. Selain itu,
ketika saya bepergian, ada orang yang mengenali
saya. Sungguh perasaan yang luar biasa ketika
seseorang mengenali saya di jalan-jalan negara yang
saya kunjungi untuk pertama kalinya. Pengalamanpengalaman tersebut menjadi titik balik. 'Ah, ada orang
yang memperhatikan saya dan menjadi penggemar
saya meskipun di tempat yang tidak saya ketahui.'
Dengan kesadaran itu, saya bertekad untuk bekerja
lebih keras.
T Jadi Anda sering bepergian ke tempat-tempat
baru. Lalu, apa ide Anda tentang perjalanan yang
menyenangkan saat tidak bekerja?
J Sebuah perjalanan menjelajah alam! Tempat-tempat
seperti gunung, lembah, dan lautan. Saya suka melihat
lanskap dan pemandangan yang diciptakan oleh Ibu
Pertiwi. Dan menjelajah alam lebih jauh benar-benar
menyegarkan pikiran. Kegiatan ini juga membantu saya
menemukan sesuatu yang baru. Hal itu mengingatkan
saya, Anda dapat menemukan gunung, lembah, dan
laut saat datang ke Provinsi Gyeonggi-do. Ada banyak
aktivitas yang bisa juga Anda nikmati di alam. Jika
Anda adalah seseorang yang suka menjelajah alam,
seperti saya, sebaiknya rencanakan untuk melakukan
perjalanan ke Provinsi Gyeonggi-do.
T Apakah Anda tipe wisatawan yang spontan, atau
Anda membuat rencana perjalanan menit demi
menit sebelum pergi?
J Saya biasanya selalu merancang rencana umum
sebelum melakukan perjalanan. Saya memutuskan
konsep perjalanan sebelum pergi, apakah perjalanan
itu sepenuhnya untuk istirahat, atau sebuah perjalanan
kuliner, atau perjalanan untuk mempelajari sesuatu
yang baru, dll. Kemudian, setelah tiba di tujuan, saya
bepergian dengan bebas sesuai dengan rencana
umum yang telah ditentukan. Ada kalanya saya
melakukan perjalanan secara spontan. Saat melakukan
hal itu, saya biasanya pergi ke suatu tempat yang dekat
dari Seoul dan kembali ke rumah sebelum penghujung
hari. Tempat yang saya rekomendasikan jika ingin
melakukan perjalanan satu hari adalah Yangpyeong.
Mengemudi di sepanjang Sungai Bukhangang tanpa
rencana khusus adalah pengalaman yang dapat

melepas penat. Ada banyak kafe dan toko roti dengan
pemandangan yang menakjubkan, jadi jika Anda
menyukai makanan penutup yang manis, di sana
adalah destinasi yang tepat.
T Sejumlah drama, video musik, dan sebagainya
direkam di Provinsi Gyeonggi-do, itulah sebabnya
banyak penggemar hallyu mengunjungi provinsi
tersebut. Tempat mana di Provinsi Gyeonggi-do
yang akan Anda rekomendasikan kepada para
penggemar yang merencanakan perjalanan ke sini?
J Berdasarkan pengalaman pribadi, saya ingat betapa
nikmatnya budae-jjigae (sosis rebus) yang saya
rasakan di daerah Uijeongbu. Makanan ini sangat lezat
sehingga saya ingin merekomendasikannya kepada
semua penggemar saya. Supnya luar biasa! Semakin
Anda merebusnya, rasa supnya semakin nikmat. Yang
membuatnya lebih istimewa adalah Anda sekaligus
dapat mencicipi semua bahan yang menjadi resepnya.
Mengunjungi restoran dengan peringkat teratas
adalah momen terbaik saat bepergian. Seperti yang
Anda sebutkan sebelumnya, saya pergi ke Gapyeong
untuk syuting video musik “Danger”. Gapyeong
sudah menjadi tujuan wisata terkenal (tertawa), tapi
saya sangat ingin merekomendasikannya kepada
penggemar saya yang menyukai nuansa alam seperti
saya. Morning Calm Arboretum (Achim-GoyoSumog-won) di Gapyeong adalah tempat Anda dapat
berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Lokasi
ini menjadi tempat sempurna bagi mereka yang
membutuhkan dan ingin menenangkan hati serta
pikiran. Selain itu, Gapyeong menawarkan berbagai
kegiatan rekreasi yang akan Anda sukai jika Anda
adalah orang yang aktif. Seperti yang mungkin telah
Anda lihat di berbagai acara, ada olahraga air yang
dapat dinikmati bersama keluarga atau teman, dan
pengalaman itu akan menjadi hal yang mendebarkan
sekaligus membantu Anda menenangkan diri!
T Apa yang biasa Anda lakukan saat melakukan
perjalanan?
J Saya mencoba melakukan semua yang saya bisa.
Saya mendaki, melakukan aktivitas, serta pergi
bertamasya, dan saat lelah, saya beristirahat di tempat
yang menenangkan. Jika ada sesuatu yang dapat
dipelajari, saya akan mencobanya. Saya tertarik dengan
pengalaman baru, jadi itulah yang saya cari ketika
bepergian.
T Anda pernah berkata, “Saya ingin membuat genre
yang disebut Taemin.” Apa rencana masa depan
Anda baik secara pribadi maupun dalam hal karier?
J Saya ingin memantapkan identitas diri sebagai
seorang artis. Daripada mengikuti yang lain, saya
ingin menampilkan pertunjukan panggung yang
mengungkapkan identitas dan gaya musik saya yang
unik. Bukan artinya saya ingin membuat “musik dengan
gaya Taemin”. Yang saya inginkan adalah menciptakan
jalan saya sendiri – jalan yang sebelumnya belum
pernah dilalui oleh siapa pun. Saya ingin orang-orang
penasaran dengan jenis musik dan pertunjukan apa
yang akan saya bawakan selanjutnya.
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LOCATION & TRIP
RED VELVET - IRENE & SEULGI EPISODE 1 "(NAUGHTY)"

PERJALANAN SPESIAL BERSAMA
RED VELVET
# 1
L o v e l y

# 2
M y s t e r i o u s

#1 Merah Muda yang Menawan

#2 Cahaya Ajaib

Kolam Air Laut Taman Siheung Baegot Hanul
Mulai perjalanan di tempat eksotis di mana Anda
dapat berjemur dikelilingi pohon palem.

Gua Gwangmyeong
Nikmati hiburan yang menyenangkan di gua ajaib
tempat Anda akan merasa seolah-olah sedang
bertualang di luar angkasa.

Sepanjang 15 km garis pantai dari Wolgot ke Sihwa
MTV, yang dikenal sebagai K-Gold Coast, Anda akan

Jejak sejarah di dalam Gua Gwangmyeong masih

menjumpai Baegot Hanul Park di mana orang-orang ke

utuh sehingga pengunjung dapat melihat bagaimana

sini untuk menikmati matahari terbenam. Pemandangan

perubahannya selama bertahun-tahun melaluimasa

pantai barat dari kota cukup spektakuler, dan untuk

modernisasi dan industrialisasi. Setelah tambang ditutup

beberapa alasan, pemandangannya tampak cukup

pada tahun 1972, gua tersebut digunakan sebagai

eksotis. Pengunjung akan disambut kolam air laut yang

tempat penyimpanan saeu-jeot (udang asin), dan sedang

ramah alam dengan desain mengesankan tempat

bertransformasi menjadi objek wisata yang menawarkan

mereka dapat menyaksikan pemandangan istimewa,

aktivitas budaya. Gua tersebut telah dipugar sebagai

menjadikannya lokasi sempurna untuk berfoto. Selain

tempat budaya dan seni yang bekerja sama dengan

itu, jangan lupa mengunjungi teras dengan pagar kaca

sejumlah seniman. Lokasi ini sekarang menjadi perhatian

ramping yang menghadap ke Laut Barat dan Kota

dunia. Dengan lampu-lampu kecil yang bersinar di

Internasional Songdo.

sepanjang lekuk dinding, gua ini akan tampak seperti

	2590, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

dunia yang belum pernah Anda alami sebelumnya.
142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
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Irene dan Seulgi, sub-unit pertama Red Velvet, saat ini sedang mempromosikan single kedua mereka,
“Naughty”, menyusul kesuksesan dengan single utama mereka, “Monster”. Pengambilan video musik di
Provinsi Gyeonggi-do sangat menarik perhatian, dengan dua anggota memamerkan pesona mereka di
setiap lokasi syuting. Jadi, mari kita jelajahi Gyeonggi-do melalui adegan-adegan dari video musik.

# 3
A r t i s t i c

# 4
M o d e r n

#3 Menstimulasi Indra Artistik

#4 Modern & Trendi

Taman Seni Anyang
Bangkitkan indra Anda sebagai seorang wisatawan
dengan patung-patung yang menstimulasi
imajinasi.

Museum Cahaya Yangju
Akhiri perjalanan Anda bersama Red Velvet di
museum yang menyoroti sejarah lampu.
Anda di sini dapat mempelajari semua yang perlu

Terdapat tempat di mana anggur manis tumbuh

diketahui tentang lampu. Sebagai satu-satunya museum

di sepanjang Sungai Samseongcheon di Gunung

lampu di Korea, Museum Cahaya Yangju menyajikan

Gwanaksan. Setelah perkebunan anggur tidak ada

pameran lampu masa lalu, sekarang, dan masa depan

lagi, para pejalan kaki mulai berdatangan. Pada tahun

melalui Aula CahayaTradisional, Aula Cahaya Modern,

2005, Proyek Seni Publik Anyang dimulai. Karya seni

dan Aula CahayaKontemporer. Tak hanya itu, ada juga

yang menyatu dengan alam ditempatkan di seluruh

karya interaktif tematik di Light Imagination Space.

area sehingga mengubahnya menjadi galeri seni luar

Museum ini bahkan menyimpan koleksi lampu antik dari

ruangan. Anda bahkan tidak akan menyadari waktu

Eropa. Bagaimana kalau mengakhiri perjalanan Anda

berlalu ketika melihat karya seni instalasi 52 seniman

di Museum Cahaya di mana Anda dapat menghargai

terkenal dari Korea dan luar negeri. Karya seni tersebut

beragam jenis suasana yang diciptakan oleh

tidak hanya dimaksudkan untuk diapresiasi dengan

pencahayaan yang unik?

mata; Anda dapat menyentuh dan merasakannya serta

	235-48, Gwangjeok-ro, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do

melangkah ke dunia seni.
	Yesulgongwon-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
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K-LOCATION
JOURNEY TO GYEONGGI

12

SISI
SENTIMENTAL
PERJALANAN
Menjadi tokoh utama dalam kisah dramatis yang menceritakan perjalanan romantic nan indah.
Selami inti kisah yang terbentang melintasi ruang dan waktu ini.

13

Berkelana Melintasi Ruang dan Waktu Seindah Mimpi
di “Wolhwawon”
Di suatu pagi yang sunyi, Prae mengunjungi
“Wolhwawon,” sebuah kebun bergaya Tiongkok di Korea
sekaligus lokasi syuting drama televisi dalam tur ini.
Terkenal sebagai lokasi syuting “Moon Lovers: Scarlet
Heart Ryeo,” di sinilah lokasi saat tokoh utama Lee Jieun (juga dikenal sebagai “IU”) dan Lee Joon-gi pertama
kali bertemu di istana kerajaan. Tempat ini juga menjadi
lokasi saat Kang Ha-neul menyatakan cintanya kepada
Lee Ji-eun. Setelah menjelajahi pemandangan eksotis
Wolhwawon, yang didirikan sesuai gaya tradisional
Guangdong, China, abadikan kenangan dengan latar
belakang halaman dan jembatan. Kemudian, nikmati
berjalan santai di sekitar Taman Hyowon lokasi tempat
Wolhwawon.
3
 99, Dongsuwon-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
1899-3300
Hari kerja 09.00-22.00
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Di antara hijaunya alam di musim panas
mentari pagi bersinar menembus Wolhwawon.
Berjalanlah melalui jembatan indah Wolhwawon.
dan nikmati indahnya arsitektur kayu yang dipahat dengan halus.
Lokasi syuting Gyeonggi-do yang akan kita kunjungi dalam perjalanan ini
benar-benar memamerkan keindahannya.
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Aku mendoakanmu
Seperti saat Kim Shin
menerbangkan lampion untuk adik
tercintanya dan sang Raja di
“Kuil Seoknamsa,”
Kuil Kuno dengan Tangga Batu yang Indah
Jika ingin melihat bangunan Buddha di Korea,
Anda dapat Mengunjungi Kuil Seoknamsa di
Pegunungan Seounsan. Sebagai penganut
Budha, Prae sangat ingin mengunjungi salah satu
lokasi syuting yang terletak di sisi gunung yang
tenang dan damai ini agar dia dapat merasakan
kedamaian hati. Dalam drama televisi “Guardian:
The Lonely and Great God,” Gong Yoo sang tokoh
utama menulis nama adik perempuannya dan Raja
Goryeo pada lampion harapan, yang kemudian
dia terbangkan. Tangga batu dari jalan masuk ke
Aula Daeungjeon terlihat sangat indah. Dibangun
selama pemerintahan Raja Munmu dari Silla, kuli
ini mengungkapkan sejarahnya yang panjang
dan berwibawa melalui strukturnya yang juga
ditunjukkan dengan dipilihnya kuil ini sebagai
tempat memohon kemakmuran dan kesejahteraan
negeri selama Periode awal Joseon.

“Guardian: The Lonely and Great God.”
Ketika angin musim panas berembus
lembut dari sisi lain gunung,
lonceng yang tergantung di ujung atap
di Kuil Seoknamsa berdenting anggun.

3-120, Sangchonsaemal-gil, Geumgwang-myeon,
Anseong-si, Gyeonggi-do
031-676-1444
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Mendapatkan Semangat dari
Tanaman di kafe Orangerie
Orangerie adalah kafe yang
diperkenalkan dalam drama televisi
dan iklan karena pemandangan unik
tanaman tropisnya. Dalam drama
televisi “Tale of the Nine-Tailed,”
kafe ini menjadi tempat Kim Bum
mencampurkan obat-obatan ke dalam
kopi Lee Dong-wook untuk menambah
ketegangan pada alur cerita. Tempat
favorit kebanyakan orang terletak di
lantai dua, yang biasanya penuh lebih
dahulu karena pemandangannya
yang indah. Jika Anda tertarik
dengan tanaman hias, kami sangat
merekomendasikan tempat yang juga
menjual berbagai tanaman ini. Prae
mendapatkan semangat baru setelah
melihat pemandangan hijau yang ada
di depan matanya.
423-19, Gisan-ro, Baekseok-eup, Yangju-si,
Gyeonggi-do
070-7755-0615
Setiap hari 11.00-21.00, Buka sepanjang tahun
Americano: KRW 8,000, Coconut Mango
Smoothie: KRW 12,000
instagram(@orangerie_official)
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Menikmati secangkir teh di dalam rumah kaca raksasa.
Memandang sekeliling setelah menghirup aroma teh,
untuk melihat semua jenis tanaman subtropis segar
termasuk pohon payung kerdil, alocasia dan monstera.
Nikmati sore hari di Orangerie yang memberikan energi hijau segar
dan nikmati “kebahagiaan.”
19

Jembatan Langit Sungai
Hantangang
Saat matahari terbenam, kita
tiba di Jembatan Langit Sungai
Hantangang, lokasi syuting terakhir
kita. Terkenal karena muncul dalam
sebuah adegan di “Crash Landing on
You” ketika Hyun Bin dan Son Ye Jin
menyeberangi jembatan bersamasama. Jembatan ini memberikan
sensasi saat bergoyang bahkan jika
Anda menyeberanginya sendirian.
Saat Anda melangkah ke skywalk
dengan lantai kaca yang dipasang di
tengah Jembatan Langit, Anda akan
merasa seperti melayang di udara.
Namun, Anda dapat menikmati
sensasinya dengan aman, karena
jembatan ini dirancang untuk
diseberangi 1.500 orang dewasa
sekaligus.
207, Bidulginang-gil, Yeongbuk-myeon,
Pocheon-si, Gyeonggi-do
09.00-18.00
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Situs Suci Mirinae
Situs Suci Mirinae Holy Site adalah tempat suci utama
dalam Gereja Katolik di Korea. Ditampilkan dalam
drama televisi “Guardian: The Lonely and Great God,”
situs ini adalah tempat makam Andrew Kim Taegon,
pastor pertama Korea, dan ditunjuk sebagai Monumen
Dunia oleh UNESCO pada tahun 2021. Katedral yang
dipersembahkan untuk mengenang 103 martir Korea di
dalam situs suci ini juga muncul dalam drama “Guardian”
saat Kim Go-eun memanggil Gong Yoo. Arsitektur
gaya gotik yang indah berperan penting dalam
menyempurnakan keindahan pemandangan.
 16, Mirinaeseongji-ro, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do
4
031-674-7762
9.00-17.00
www.mirinai.or.kr

INFLUENCER. Prae

HIPRAE

BABOPRAE

Prae adalah seorang gadis Thailand yang menceritakan
perjalanannya ke Korea, konten budaya dan konten harian
dengan 640.000 subscriber di saluran YouTube-nya "Hai Prae."
Baru-baru ini, dia juga menjadi aktris dan pemain yang tampil
di sitkom Netflix “So Not Worth It” serta variety show Korea
Selatan “South Korean Foreigners.” Kami mengunjungi lokasi
syuting drama televisi ini di Gyeonggi-do bersama Prae. Prae
terkenal karena memperkenalkan destinasi wisata yang indah
di Korea dengan cara yang ceria.
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K-TASTE
JOURNEY TO GYEONGGI

CITA RASA
PERJALANAN
Ikuti kami merasakan kedalaman cita rasa Korea dan menjelajahi dunia makanan yang tidak
hanya lezat tetapi juga berpenampilan indah.
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Inti sari perjalanan adalah
melakukannya dengan perlahan.
Anda dapat bergerak lebih santai
atau menikmati makanan lebih lama.
Makanan di Doosoogobang
terbuat dari bahan-bahan yang dengan
akurat mewakili perubahan musim.
Nikmati dengan perlahan dan sisihkan
beban kehidupan.

Doosoogobang,
Menyajikan Perubahan Musim dalam Makanan
Di suatu pagi yang sunyi, Prae mengunjungi Makanan
kuil adalah budaya makanan Korea yang unik dan
menghidangkan masakan Korea yang sehat. Menu
ini memberikan kekuatan besar bagi mereka yang
mengonsumsinya karena menggunakan bahanbahan alami dan dimasak dengan sepenuh hati.
Doosoogobang adalah tempat Anda dapat menikmati
makanan vegetarian tradisional Korea yang mewakili
filosofi Biksu Jeong Kwan, ahli makanan kuil. Karena
bebas dari perasa buatan dan lima bumbu pedas
(bawang putih, bawang hijau, daun bawang, leek,
dan asafetida), makanan kuil menghadirkan cita rasa
asli bahan-bahannya dengan menggunakan bahan
musiman dan sehat, menjadikannya pilihan yang tepat
untuk makan siang. Doosoogobang, yang mengacu
pada ruang tempat para biksu menjalani hidup tanpa
harta, meminta sedekah sebagai metode pelatihan
dan menyimpan sisa makanan untuk dibagikan kepada
mereka yang membutuhkan. Tidak ada menu pasti,
karena menunya hanya disebut "Persembahan Hari
Ini", dan akan berubah tergantung ketersediaan bahan
musiman dan waktu.
80, Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do (3F, Around Life)
031-548-1912
Setiap hari 11.30-20.00
“Penawaran Hari Ini” KRW 18,000
instagram(@doosoogobang)
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Shilla Galbi, Makanan yang Menghangatkan Hati
Kami memutuskan mencoba hidangan iga sapi Suwon
yang lezat. Di antara sekian banyak restoran iga sapi di
Suwon, Shilla Galbi adalah salah satu dari tiga restoran
galbi utama yang terkenal dengan iga sapi hanwoo
kelas 1 yang dimasak segar tanpa dibekukan terlebih
dahulu. Iga sapi yang diasinkan juga dapat dinikmati
oleh orang asing karena tidak terlalu pedas. Iga sapi
ini diasinkan untuk mempertahankan rasa unik iga sapi
segar dan dibumbui secara menyeluruh. Meskipun iga
sapi biasanya dinikmati dengan sayuran, Anda juga
dapat mencelupkan iga sapi segar ke dalam garam
untuk menikmati rasa gurih iga di Shilla Galbi. Namun,
iga sapi yang diasinkan sangat cocok dengan sayuran
berbumbu manis dan asam.
 38, Dongsuwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
5
031-212-2354
Setiap hari 11.00 - 22.00 Hari libur tutup
Premium Beef Ribs (1 orang) KRW 49,000, Premium Marinated Beef
Ribs (1 orang) KRW 46,000, Premium Hanwoo Beef Ribs KRW 69,000,
Hanwoo Marinated Beef Ribs KRW 53,000
www.shillagalbi.co.kr
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Saesori Mulsori, Dimasak dengan Suhu
Rendah dan Stabil di Hanok Tua
Kafe ini dibangun di sebuah lokasi yang
terawat baik sejak pertengahan Periode
Joseon ketika kakek pemiliknya dari
generasi keempat belas masih hidup. Di
sekitar hanok ada pohon zelkova berusia
300 tahun, paviliun segi delapan, kolam
dan sumur, membuat para tamu merasa
seperti dibawa ke suatu tempat yang jauh.
Bubur kacang manisnya memiliki tekstur
lembut dengan rasa manis yang pas untuk
menghangatkan perut yang kosong.
Ditaburi kenari, chestnut, kacang pinus,
kacang ginkgo, dan bubuk kayu manis
untuk memberikan penampilan berwarnawarni dan rasa yang dalam.
1
 0, Oyanam-ro 38beon-gil, Sujeong-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do
031-723-7541
Setiap hari 11.00-22.00 Hari libur tutup
Sweet Bean Porridge KRW 11,000,
Jujube Tea KRW 10.000, Iced Five-flavor Berry Tea
KRW 10,000, Gyeongdan Set KRW 5,000
solicafe.site123.me
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Pagi hari di rumah tua
diawali sinar matahari yang menerangi ujung atap.
Kacang Azuki, yang disiapkan dengan sungguh-sungguh oleh pemiliknya,
direbus dan diaduk dalam waktu yang lama
agar bubur kacang manis yang hangat dapat menyejukkan hati.
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Eedoga, Terpikat Makanan Penutup yang Elegan
Sejak acara tvN “Youn’s Kitchen” ditayangkan di luar
negeri, minat terhadap makanan penutup Korea terus
meningkat. Kami mampir ke Eedoga untuk mencicipi
makanan penutup tradisional Korea dan belajar cara
membuat kue beras, manisan, dan kue tradisional. Dua
bersaudara, yang ingin membuat makanan penutup
Korea yang asli dan sehat dan bahkan dapat dinikmati
oleh anak-anak, bekerja sama pada tahun 2013 untuk
menyelenggarakan kelas membuat kue beras, manisan,
dan kue tradisional. Saat kami berkunjung, Eric
mengikuti kelas perkenalan yang berisi cara membuat
adonan kue beras berbentuk bulan sabit dengan
taburan bunga untuk kue beras musim panas yang
disebut jeungpyeon. Kelas ini mengajarkan prinsipprinsip dasar menyiapkan kue beras dan memberikan
pengetahuan mendalam tentang kue ketan dan kue
beras. Kami merekomendasikan kelas ini kepada mereka
yang tertarik dengan manisan tradisional Korea serta
ingin membuat sendiri camilan sehat dan terpercaya.
2
 6-3, Seongbok 2-ro 76beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
(Room 211, Dream Tower)
010-9772-2730
www.eedoga.co.kr

INFLUENCER. Eric Warner

ERIC94KOREA

Kami berkunjung ke Gyeonggi-do selatan bersama Eric,
seorang model busana. Sebagai pencinta keindahan, Eric
mencicipi cita rasa asli bahan-bahannya dan mempelajari
berbagai cara memasak makanan Korea. Senyum lebar di
wajah Eric saat duduk sebelum makan menunjukkan bahwa
pengalaman itu juga membuat hatinya bahagia. Sehari
merasakan cita rasa makanan Korea! Kami telah merekam
momen-momen bahagia itu.
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CITY GUIDE

GOYANG

Nikmati Hari Spesial yang Penuh Aktivitas Seru: Goyang
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Balai Kota
Goyang
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Goyang adalah kota yang menarik dan
energik dengan banyak aktivitas yang bisa
dilakukan. Kota ini adalah tempat perusahaan
penyiaran SBS dan MBC serta studio mereka
di Ilsan. Kota yang terkenal sebagai lokasi
syuting berbagai ragam hiburan dan drama
televisi. Nikmati hari spesial di Goyang yang
makin dikenal sebagai kiblat penyiaran lewat
kebangkitan K-Culture Valley.

Goyang General
Stasiun Daegok
Terminal

Stasiun Neunggok

POINT SPOT
❶ Sports Monster Goyang — 4.8km (14 mnt dengan mobil) — ❷ Let’s Run Farm Wondang — 21km (30 mnt dengan mobil) —
❸ Aqua Planet Ilsan — 9.7km (20 mnt dengan mobil) — ❹ EAT (Makan) Italy Oven — 9.8km (20 mnt dengan mobil) —
❺ Hyundai Motorstudio Goyang — 1.3km (4mnt dengan mobil) — ❻ ENJOY (Bersantai) Ilsan Lake Park — 3.4km (7 mnt dengan mobil) —
❼ STAY (Bermalam) Sono Calm Goyang
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DO IT

Taman Hiburan Olahraga Dalam Ruangan
Goyang Sports Monster 
Tempat ini populer dengan sebutan “kid's cafe untuk dewasa”. Taman hiburan
dalam ruangan untuk semua orang. Pengunjung dapat menikmati aktivitas
olahraga seperti panahan, bola basket, sepak bola, dan panjat tebing. Selain
itu, ada alat olahraga VR dan zip coaster yang seru. Makanan dan minuman
dijual di ruang santai bagi mereka yang ingin mengatur napas dan beristirahat.
Pilih aktivitas yang paling Anda gemari karena ada batas waktu kunjungan.
1955, Goyang-daero, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do (4F)
02-1668-4832
Setiap hari 10.00-21.00
(Tiket 2 jam) Dewasa KRW 25,000, Remaja/Anak-anak KRW 20,000
www.sportsmonster.co.kr
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SEE IT

Padang Rumput Tempat
Kuda-Kuda Berlarian Bebas:
Lets’ Run Farm Wondang 
Ada jalan rahasia dengan pohon-pohon di kiri dan
kanan jalan untuk mencapai padang rumput yang luas.
Di peternakan dengan pemandangan padang rumput
yang indah ini kuda-kuda dibiarkan berkeliaran dan
merumput dengan bebas. Keindahan alamnya membuat
tempat ini dipilih menjadi tempat syuting drama televisi
“Mister Sunshine”. Let’s Run Farm Wondang adalah
tempat untuk melatih calon joki. Pengunjung dapat
menikmati waktu berjalan-jalan sambil menikmati
pemandangan. Di zona foto Anda dapat mengabadikan
kenangan dengan latar belakang padang rumput.
Pada akhir pekan, anak-anak dapat menunggang kuda
berdasarkan urutan kedatangan. Jika tertarik, Anda
dapat menghubungi lokasi terlebih dahulu.
233-112, Seosamneung-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
02-509-2672
Senin dan Selasa Tutup, Buka Rabu - Minggu,
09.00-17.00
Gratis
krafarm.kra.co.kr

Lebih Dekat dengan Satwa Laut di
Aqua Planet Ilsan di Goyang 
Di gerbang masuk, para pengunjung disambut hiu
raksasa dengan mulut terbuka untuk menggugah
imajinasi. Akuarium misterius dan seperti dalam mimpi
ini menampilkan berbagai satwa laut. Anda dapat
melihat hiu, penguin, gajah laut, buaya, berang-berang,
dan kura-kura dari dekat. Akuarium utama yang sangat
besar menjadi lokasi berbagai macam pertunjukan air
sementara di lantai ketiga terdapat arena laut tempat
Anda dapat menyaksikan gajah laut yang menjadi maskot
dari akuarium ini. Tempat ini adalah tempat yang sangat
cocok bagi pencinta hewan karena selain satwa laut, di
sini juga ada rakun, berang-berang, kera, dan meerkat.
282, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
1833-7001
Setiap hari 10.00-18.30 (loket tutup jam 17.30)
(hari kerja) Dewasa KRW 25,000, Anak-anak, Lansia (di bawah 13 tahun,
di atas 65 tahun) KRW 23,000 / (akhir pekan) Dewasa KRW 31,000,
Anak-anak, Lansia (di bawah 13 tahun, di atas 65 tahun) KRW 28,000
www.aquaplanet.co.kr/index.do
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Museum Seni Mimesis di Paju

Drama Tentang Menyelesaikan Sebuah Mobil
Hyundai Motorstudio Goyang 
Ruang pamer otomotif yang dibuat oleh Hyundai Motor Company ini adalah
taman hiburan otomotif terbesar di Korea dengan sembilan lantai di atas
tanah dan lima lantai di bawah tanah. Di sini Anda dapat melihat proses
produksi peleburan baja, pembuatan bodi, penyambungan, pengecatan,
dan perakitan suku cadang. Pengunjung dapat menyaksikan, mendengar,
menyentuh, dan mengalami secara langsung seluruh proses pembuatan satu
unit mobil Hyundai. Proses kerja sama manusia dan robot dalam pembuatan
mobil adalah pengalaman pembelajaran yang menginspirasi bagi anak-anak.
Sedangkan proses bagaimana angin dan pergerakan memengaruhi laju
kendaraan serta bunyi yang dihasilkan akan merangsang indera mereka. “Into
the Car,” pameran umum, memerlukan reservasi terlebih dahulu. Ada juga
bengkel kerja yang mengajak anak belajar tentang mobil melalui permainan.
Anda dapat meminta agar penjelasan sepenuhnya disampaikan dalam bahasa
Inggris. Tiket dijual hingga pukul 17.30.

Gedung megah ini berwarna
putih lembut dengan nuansa
lengkungan. Bangunan ini
terlihat mencolok di tengah
kompleks penerbitan yang
dipenuhi gedung persegi. Di
bagian dalam, cahaya alami
menembus menyinari dinding
serba putih dan menciptakan
suasana misterius. Mimesis
adalah perusahaan penerbitan
yang didirikan oleh “Open Books”
yang mengkhususkan diri dalam
publikasi seni, termasuk seni,
desain, arsitektur, kartun, film,
fotografi, dan bibliografi. Nikmati
secangkir kopi sambil melihat-lihat
buku di dekat jendela kafe buku di
lantai pertama, kemudian abadikan
kenangan dengan latar belakang
halaman rumput yang terawat di
luar jendela kaca yang lebar.
253, Munbal-ro, Paju-si, Gyeonggi-do
031-955-4100
Musim Semi/Musim
Gugur 10.00-18.00, Musim Salju 10.00-17.00,
Musim Panas 10.00-19.00
Dewasa KRW 5,000, Siswa KRW 4,000
www.mimesisart.co.kr

217-6, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
1899-6611
Pameran Umum 10.0019.00, Informasi Uji Kendara 10.00-17.00, Tutup tanggal 1 Januari, Tahun Baru Kalender Korea dan
sehari setelahnya, serta Chuseok dan sehari setelahnya
Dewasa KRW 10,000, Remaja KRW 7,000,
Anak-anak/Lansia KRW 5,000
motorstudio.hyundai.com/goyang/ln/main.do
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PAJU &
YEONCHEON
Kota Perdamaian dengan Sejarah Pemisahan:
Paju dan Yeoncheon

Stasiun Baengmagoji

6

2
1

Stasiun Daegwang-ri

Yeoncheon-gun

5

gang
i Imjin
Sunga

7

4

Sungai
Hangang

Paju
Premium
Outlets

3

POINT SPOT

Paju-si

Kantor
Daerah
Yeoncheon

8

Balai Kota
Paju

Korea adalah satu-satunya negara di dunia
dengan pembagian yang jelas. Karena itu,
Paju dan Yeoncheon di bagian utara Provinsi
Gyeonggi-do adalah dua kota yang berperan
penting baik secara historis maupun ekologi.
Kedua kota ini menunjukkan perbatasan Korea
Selatan dan Utara sekaligus menyampaikan
pesan yang memungkinkan kami bergerak
dari masa lalu menuju masa depan. Jalur
Pyeonghwa Nuri 12-Gil di Yeoncheon menjadi
tempat zona demiliterisasi (DMZ) yang
dibuat setelah Perang Korea. Banyak orang
mengunjungi tempat ini dengan bersepeda
untuk melihat berbagai aspek DMZ.

❶ Observatorium Imjingak — 143m (2 mnt jalan kaki) — ❷ Taman Pyeonghwa Nuri — 28.54km (28 mnt dengan mobil) —

❸ ENJOY (bersantai) Forest of Wisdom di Paju — 13.20km (17 mnt) — ❹ EAT (makan) Farmer’s Table di Paju — 47km (49 mnt dengan
mobil) — ❺ Menara Air — 18km (23 mnt dengan mobil) — ❻ Terowongan Kuno di Daegwang-ri (stalaktit dan stalagmit es) — 21.55km
(40 mnt dengan mobil) — ❼ Taman Hiburan Bangau — 13km (24 mnt dengan mobil) — ❽ STAY (bermalam) Kediaman Raja Joseon

36

DO IT

Melihat Sejarah
Pemisahan di
Observatorium
Imjingak di Paju 
Imjingak adalah tempat wisata
bagi mereka yang tertarik pada
keamanan unifikasi yang terdiri
dari Aula Peringatan Korea Utara,
berbagai monumen, dan Taman
Unifikasi. Di tempat yang lebih
dekat ke Pyeongyang daripada
ke Seoul ini pengunjung dapat
melihat dan memahami sejarah
pemisahan Korea. Di puncak
observatorium Anda dapat melihat
area terlarang dan pemandangan
Korea Utara dengan mata
kepala sendiri. Imjingak adalah
tempat yang penuh duka karena
membuat kita sadar bahwa Korea
Utara adalah tempat yang dekat
sekaligus jauh, disandingkan
dengan pemandangan terbuka
dan indah.
148-53, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si,
Gyeonggi-do
031-953-4744
09.00-20.00
Gratis mengunjungi
observatorium (teleskop KRW 500)
www.imjingak.co.kr
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Paju Pyeonghwa Nuri Park
yang Lembut dan Indah 
Imjingak Pyeonghwa Nuri Park adalah
tempat bertemunya angin Korea Selatan
dan Korea Utara yang terbentuk sebagai
simbol rekonsiliasi, koeksistensi, dan
perdamaian antara selatan dan utara.
Terletak 7 km di sebelah selatan garis
demarkasi militer, taman ini terbuka
bagi pengunjung tanpa prosedur
berkunjung yang rumit, tidak seperti
Panmunjeom. Imjingak sebagai struktur
utama dibangun pada tahun 1972 bagi
orang-orang yang dibawa ke Korea Utara.
Meskipun meningkatkan pada sejarah
yang menyakitkan, pemandangan taman
ini memancarkan kehangatan. Kincir
angin di Bukit Angin adalah maskot taman
sekaligus lokasi syuting yang populer.
618-13, Majeong-ri, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
031-956-8300
Buka sepanjang tahun
Gratis
www.imjingak.co.kr
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Titik Awal Ekologi DMZ
Taman Hiburan Bangau di Waduk
Pengendali Banjir Gunnam 

Menara Air
Sisa-Sisa Jejak Perang Korea 
Menara air yang dibangun untuk memasok air ini tidak
digunakan lagi sejak 1967 dan dipertahankan dalam
kondisi aslinya dan terdaftar sebagai Cagar Budaya No.
48 Bangunan menara air ini adalah artefak bersejarah
yang dindingnya telah runtuh dan dipenuhi bekas
peluru dari pengeboman yang terjadi pada Perang
Korea. Tanaman merambat yang tumbuh liar di sekitar
menara air memberikan kesan berjalannya waktu. Anda
dapat mengambil foto di depan lokomotif uap di bawah
menara air atau di depan mural lokomotif.

Waduk pengendali banjir ini terletak di perbatasan, 6
km dari garis gencatan senjata. Struktur ini dibangun
pada bulan Oktober 2011 untuk mencegah banjir yang
dapat merusak area Sungai Imjingang dan pelintas
ilegal dari Korea Utara. Waduk beton setinggi 26 m
dengan panjang 658 m ini memiliki kapasitas 70 juta
ton. Yang patut dicatat tentang desainnya adalah bahwa
jalur ikan alami tetap ada sehingga ikan dapat bergerak
alami ke hulu dan ke hilir. Lingkungan di sekitarnya yang
merupakan habitat burung migran tetap dipertahankan
agar lebih dari 200 burung migran musim dingin
Korea dan monumen bangau nasional, bangau leher
putih, dan bangau bertudung dapat berkunjung setiap
tahun. Wilayah dengan ekologi alami ini adalah rumah
berbagai hewan langka dan tanaman, termasuk berangberang, elk, dan ikan cyprinid. Tepat di sebelah Waduk
Pengendali Banjir Gunnam terdapat taman hiburan yang
berfokus pada bangau sebagai simbol perdamaian.
Anda dapat naik ke dek observatorium di pintu masuk
untuk melihat waduk secara keseluruhan dan juga
Sungai Imjingang.
614-9, Seongok-ri, Gunnam-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-839-2061

34-373, Chatan-ri, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-839-2561
Gratis

Misteri Alam di Terowongan Kuno di
Daegwang-ri (Stalagmit Es) 
Saat angin dingin berembus, Anda dapat melihat
mahakarya agung ciptaan alam di Korea. Tidak seperti
tetesan es yang biasanya turun dari atap ke lantai,
stalagmit es misterius ini menjulang dari dasar dalam
berbagai ukuran. Stalagmit es dalam berbagai bentuk
ini selalu memikat hati pengunjung, membuat mereka
kagum dan bertanya-tanya bagaimana terjadinya.
Karena stalagmit es ini dapat menyebabkan kecelakaan,
pengunjung diharuskan melihatnya dari luar terowongan
kuno tanpa masuk ke dalamnya.
San 173, Daegwang-ri, Sinseo-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
Gratis
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YONGIN

Kota dengan Hiburan yang Energik: Yongin
Di Yongin, teknologi mutakhir, alam, desa, dan kota berada di titik harmonis. Anda dapat
menikmati serunya taman hiburan. Desa Tradisional Korea menyajikan budaya tradisional
Korea yang masih terjaga, sedangkan Everland akan memanjakan Anda dengan parade
indah dan wahana yang seru! Lepaskan diri dari rutinitas dan nikmati hari Anda di Yongin.
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Hotel Ramada
Yongin

6
1

Taewha Mountain

Cheoin-gu,
Yongin-si
Gunung Mubong

Taman Hiburan
Pedesaan Yongin

7

POINT SPOT
❶ Desa Tradisional Korea — 28.02km (42 mnt dengan mobil) — ❷ Zip Line Yongin — 7.8km (19 mnt dengan mobil) —

❸ ENJOY (bersantai) Caribbean Bay — 1km (18 mnt berjalan) — ❹ Everland — 8.09km (22 mnt dengan mobil) —
❺ STAY (bermalam) Hyojongdang — 7.94km (22 mnt dengan mobil) — ❻ EAT (makan) Ayam Rebus Songjeong dengan Nasi Krispi —
31.58km (48 mnt dengan mobil) — ❼ (bersantai) Taman Yongin Dae Jang Geum
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Nikmati Akting Warga di
Desa Tradisional Korea 
Jika Anda ingin merasakan budaya Korea di zaman
dahulu, kami sarankan untuk mengunjungi Desa
Tradisional Korea di Yongin. Tempat ini bukan hanya
sekadar pusat pengalaman budaya tradisional.
Karyawan di sini mengenakan pakaian sebagai karakter
dalam kisah tradisional Korea, seperti dewa gunung,
hakim wilayah, pengemis tampan, dan rubah berekor
sembilan dalam peran yang menambah seru suasana.
Desa Tradisional Korea dengan bangga menawarkan
berbagai program pengalaman untuk setiap musim,
termasuk pewarnaan alami. Tempat ini terkenal sebagai
lokasi syuting berbagai drama sejarah termasuk
“Sungkyunkwan Scandal” dan “The Moon Embracing
the Sun”, dan dipenuhi benda-benda yang dapat dilihat
pengunjung sepanjang tahun.
90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
031-288-0000
09.30-19.00
Tiket masuk KRW 15,000-20,000,
Tiket Bebas (Dewasa) KRW 28,000, (Remaja) KRW 25,000
www.koreanfolk.co.kr
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Everland
Negeri Impian dan Harapan 
Jika Anda mencari tempat wisata untuk bersenangsenang sehari penuh tanpa perlu memikirkan rencana
perjalanan, taman hiburan ini adalah pilihan tepat. Ke
mana pun mata memandang, ada banyak hal yang
bisa dilihat. Bahkan menunggu antrean wahana pilihan
pun dapat menjadi pengalaman seru. Pawai indah
yang diadakan pada jam-jam tertentu akan menjadi
peristiwa penting dalam kunjungan Anda. Acara spesial
diselenggarakan setiap kuartal, seperti festival tulip dan
Halloween. Disarankan Anda berkunjung pada acaraacara khusus ini. Harga tiket masuk tergantung pada
cuaca. Periksa kalender pada situs webnya sebelum
berkunjung.
199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
031-320-5000
10.00-21.00
Harga tiket Dewasa/Remaja
KRW 50,000-69,999, Anak-anak/Lansia KRW 40,000-48,999
www.everland.com

Terbang di dalam Hutan
Zipline Yongin 
Zip line adalah salah satu bentuk wisata edukasi yang
dapat dinikmati hanya dengan beberapa instruksi
mudah dan tak memerlukan pelatihan khusus. Nama
“zip line” berasal dari suara “zip” sebagai akibat
pergerakan melalui kawat. Di Zipline Yongin, Anda dapat
menikmati zip line dinamis sepanjang 1.238 m. Zipline
beroperasi sepanjang musim atau cuaca. Kenikmatan
terbang dengan zipline dapat menghilangkan stres dari
aktivitas rutin. Terletak di sebelah selatan Pegunungan
Jeonggwangsan di ketinggian 562 m, enam zipline yang
beroperasi di Hutan Rekreasi Alam Yongin menawarkan
keindahan alam dengan beberapa lokasi menarik di
sepanjang perjalanan. Zipline dengan pemandangan
terindah adalah zipline ketiga yang memiliki kecepatan
dan tingkat kesulitan tertinggi. Awalnya mungkin Anda
akan takut tetapi dengan mencoba mulai nomor 1
hingga nomor 5, dalam waktu singkat rasa takut Anda
akan hilang. Saat mencoba zipline nomor 6, Anda sudah
dapat benar-benar menikmati perjalanan dan menyapa
orang-orang di sepanjang perjalanan.
Zipline paling tepat dinikmati di musim gugur. Anda
dapat menikmati keindahan daun-daun musim gugur
dan meluncur melewati hutan pegunungan sembari
menikmati embusan angin.
220, Chobu-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
1588-5219
09.00-19.00 (Musim Salju 17.00)
Dewasa, anak-anak
dan lansia KRW 35,000
www.ziplineyongin.co.kr

© Everland
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Indoor Skydive di
Flystation

Lokasi Syuting Drama Sejarah Terbesar di Korea
Taman Dae Jang Geum di Yongin 
Lokasi terbuka ini adalah tempat syuting banyak drama sejarah, termasuk
“Jumong,” “The Moon Embracing the Sun,” “Dong Yi,” “Lee San, Wind of the
Palace,” dan “Queen Seondeok of Silla.” Dengan luas 2,77 juta m2, tempat
ini adalah lokasi syuting terbesar di Korea. Pengunjung diajak kembali ke
masa lalu dengan gaya arsitektur dan ruang kehidupan dari Periode Tiga
Kerajaan hingga Periode Joseon. Jika Anda penggemar drama sejarah, setiap
sudut akan menjadi tempat berfoto sembari mengalami sendiri adeganadegan dari drama terkenal. Anda dapat merekam kenangan indah di zona
foto dan pengalaman mengenakan kostum kerajaan juga sangat populer di
kalangan wisatawan yang datang karena K-Wave. Jam operasi mungkin akan
mengalami perubahan tergantung status pandemi COVID-19. Sebaiknya
periksa informasinya di situs web sebelum berkunjung.
330, Yongcheon-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
031-337-3241
09.00-18.00 (Musim salju 17.00)
Harga Tiket Dewasa KRW 9.500, Siswa SMP dan SMA KRW
8,000, 48 bulan-SD KRW 7,000, 48 bulan ke bawah Gratis
djgpark.imbc.com

Yang paling menarik dari Flystation
adalah karena semua orang dapat
menikmati skydiving di dalam
ruangan secara mudah dan aman,
tanpa mempedulikan cuacanya.
Nikmati saat melayang di udara
tanpa mesin, mengendarai angin
dengan kecepatan maksimum
360 km/j dalam terowongan yang
aman. Bagi pemula, melayang
saja sudah cukup sulit. Karena
itu banyak orang yang kagum
saat mereka yang sudah ahli
memamerkan gaya yang indah
dengan kesulitan tinggi. Setiap
perjalanan dapat diikuti hingga 12
orang dengan interval 30 menit.
Artinya mungkin Anda tidak dapat
mengikuti semuanya jika Anda
mendaftar di tempat. Jadi pastikan
Anda memesan di situs webnya terlebih dahulu. Aktivitas ini
menjadi lokasi syuting populer
untuk acara hiburan di Korea.
Aktivitas ini sempat muncul dalam
berbagai acara seperti “The Return
of Superman” di KBS 2TV dan
“Welcome, First Time in Korea?” di
MBC Every1. Hasilnya, Flystation
mendapatkan banyak perhatian
dari pemirsa.
521, Seongsan-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do
1855-3946
Setiap hari 10.30-19.30, Akhir pekan dan
hari libur 10.30-20.30
Hari kerja KRW
66,000, Akhir pekan 76,000
www.flystation.kr
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Kota TI Terkemuka di
Korea: Seongnam
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Pangyo, sebuah distrik
terkemuka di Seongnam sering
kali disebut sebagai Silicon
Valley-nya Korea. Perwakilan
perusahaan TI di bidang game,
mesin pencarian, dan media
sosial terpusat di sini. Beberapa
perusahaan yang bermarkas
di Seongnam termasuk Naver,
Kakao yang membuat saluran
komunikasi KakaoTalk, serta
Nexon dan NCSoft yang
dicintai para penggemar game!
Seongnam adalah kota canggih
tempat banyak layanan baru
diuji coba pertama kalinya di
Korea. Nikmati sekilas masa
depan Korea yang cerah dengan
berjalan di sepanjang jalanan
Pangyo yang tertata rapi.

Baekhyeon-dong,
Seongnam-si

Stasiun
Jeongja

Stasiun
Seohyeon

Jeongja-dong,
Seongnam-si
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POINT SPOT
❶ Kantor Kakao Pangyo ─ 537m (9 mnt jalan kaki) — ❷ Nexon — 248m (4 mnt jalan kaki) — ❸ Neowiz — 414m (9 mnt jalan kaki) —
❹ NCSoft — 147m (2 mnt dengan mobil) — ❺ STAY Courtyard Marriott Seoul Pangyo — 1.8km (7 mnt dengan mobil) —
❻ Baekhyeon-dong Café Street (Redish Brown, Open Coffee, Coffee Stone, I’m Home) — 3.4km (8 mnt dengan mobil) —
❼ EAT Food Alley — 981m (5 mnt dengan mobil) — ❽ Naver
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Kakao
Perusahaan yang Ramah 
Kakao dimulai dengan layanan messenger jejaring sosial
dan saat ini berada di peringkat teratas perusahaan TI
yang menawarkan layanan gaya hidup dalam bidang
portal, jejaring sosial, belanja, webtoon, game, taksi,
dan perbankan. Di lantai 7 Kantor Kakao terdapat kafe
dengan hiasan karakter Kakao Friends yang terbuka
untuk umum. Desain interior kafe ini mencerminkan
budaya perusahaan yang santai. Selain itu, toko karakter
dan area istirahatnya dirancang untuk menunjukkan
budaya canggih perusahaan TI Korea.
235, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
(H Square Building N)
1899-1326
www.kakaocorp.com/page/

Nexon
Kerajaan Game 
Nexon adalah perusahaan yang menciptakan game
legendaris Korea Kartrider dan Crazy Arcade. Bahkan
mereka yang belum pernah memainkan game ini pasti
sudah akrab dengan Dao dan Bazzi dari Kartrider atau
logo jamur dari Maple Story. Setelah mengawali dengan
game kasual yang mudah dimainkan dengan karakter
imut, perusahaan ini memperkenalkan game yang
didukung sepenuhnya oleh penggemar game termasuk
The Kingdom of the Winds, Sudden Attack, Mabinogi,
Elsword, dan Final Fantasy.
7, Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
1588-7701
company.nexon.com

© Neowiz

Neowiz
Produsen Game yang Tangguh 
Perusahaan ini yang menciptakan Guitar Girl, game
penghilang stres yang disertai penampilan gitar yang
menghanyutkan, serta Skul, game laga tampilan
pixel art 2D yang menggugah nostalgia, serta Bless
Unleashed yang dapat dinikmati di konsol maupun
PC. Pmang New Matgo yang merupakan versi online
dari game go-stop yang biasa dimainkan orang Korea
saat liburan adalah produk lain dari Neowiz. Di antara
perusahaan TI di Pangyo, perusahaan ini terkenal karena
desain kantornya yang unik dan dijuluki “courthouse
(gedung pengadilan)” serta spesialisasinya di bidang
game konsol.
14, Daewangpangyo-ro 645beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do
031-8023-6600
www.neowiz.com/neowiz
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Naver
Perusahaan TI Global 

NCSoft
Didukung oleh Gamer Setia 
NCSoft adalah perusahaan yang tak dapat diabaikan
oleh gamer. Desain gedungnya yang menyerupai huruf
“N” dari NCSoft adalah bangunan yang mencolok di
Pangyo dan menjadi simbol keberadaannya. Interior
bangunannya pun istimewa. Di dalam gedung ini ada
sauna, fitness center, pusat penitipan anak, dan pusat
kesehatan khusus untuk karyawan. Jika Anda penasaran
melihat isi gedung yang dibangun untuk mendorong
kreativitas karyawan ini, mendaftarlah ke program tur
yang diadakan untuk para remaja. Jika berkunjung, Anda
dapat menikmati secangkir kopi di kafe di lantai 1 sambil
menikmati kunjungan ke tempat kelahiran karakter
game favorit Anda.
12, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do (NCSoft)
02-2186-3300
kr.ncsoft.com/kr/index.do
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Naver, layanan portal nomor satu di Korea, adalah
perusahaan TI global yang memimpin tren digital global
melalui layanan jisikin dan webtoon. Perpustakaan dan
kafe Naver, yang memadukanwarna hijau Naver dengan
menggunakan tanaman, terbuka untuk umum. Kunjungi
tokonya yang menjual produk karakter Line yang lucu
seperti Brown, Sally, dan Cony jika Anda ingin membeli
cendera mata. Saat ini, perpustakaan di lantai pertama
kantor pusat Naver tertutup untuk pengunjung karena
adanya pandemi COVID-19.
6, Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
1588-3830
Hari kerja 10.00-19.00
www.navercorp.com

TIP

CAFÉ PICK

Jadikan Hidup Anda Lebih Santai
KIAT Wisata Kafe di Baekhyeon-dong
CAFÉ PICK 1 Redish Brown

Kafe ini adalah kafe pertama di Café
Street Baekhyeon-dong. Kafe ini
memiliki interior menarik yang sempat
muncul dalam drama televisi “Run On” dengan aktor Shin
Se-kyung dan Yim Si-wan sebagai pemerannya. Pemilik kafe
ini menggunakan bahan-bahan terbaik dalam menciptakan
resep yang tetap bertahan dengan misi menghadirkan
cita rasa terbaik. Menu unggulan di sini adalah es serut
dengan kacang manis. Kopinya yang diracik dari biji
kopi dengan proses sangrai yang teliti juga luar biasa. Es
serutnya menggunakan resep kacang manis Korea yang
mempertahankan cita rasa asli es serut dengan kacang
manis, tanpa menjadi terlalu manis.
30, Pangyoyeok-ro 18beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
031-8016-2055
12.00-21.00, Senin Tutup
@redish_brown_

CAFÉ PICK 3 Open Coffee

Open Coffee terkenal sebagai roastery
(rumah sangrai kopi) di Pangyo.
Pelanggan setia datang untuk membeli
biji kopi dan drip bag karena kopi di sini
terkenal sebagai kopi dengan rasa luar
biasa. Lantai pertamanya didekorasi
marmer hitam dan putih, sementara interior lantai ke-2
terasa menawan dengan kesan seperti toko buku dan
galeri. Nikmati pemandangan taman dengan pavilion. Kopi
unggulannya adalah single origin coffee dan café latte
dengan rekomendasi lain seperti open brew dan cortado.
15, Pangyoyeok-ro 14beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
070-4633-0691
Senin-Kamis 10.00-22.00 Jumat-Minggu 10.00-23.00
(Instagram) @opencoffee_roasters

CAFÉ PICK 2 Coffee Stone

Banyak orang yang terkejut saat
mengunjungi kafe ini karena bagian
dalamnya ternyata jauh lebih luas dari
yang tampak dari luar. Interiornya dibuat
dari kayu alami berwarna cokelat dan
setiap sudut memiliki konsep berbeda,
menunjukkan bahwa pemiliknya benar-benar memperhatikan
dekorasi kafe. Sang pemilik mengerjakan sendiri mulai dari
menyangrai kopi dan pemilihan biji kopi dan Americano bisa
diisi ulang gratis sekali. Kopi yang sudah disangrai dibagi
menjadi hand drip, espresso, dan Dutch coffee, sementara
untuk minuman lain ada teh, smoothies, dan jus segar.
8, Pangyoyeok-ro 10beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
031-8017-0529
11.00-23.00

CAFÉ PICK 4 I’m Home

Kafe ini memiliki interior dengan warna
cerah yang mengingatkan pada restoran
makanan cepat saji di negeri asing. Pintu
masuk berwarna ungu adalah zona foto,
jadi jangan lupa mengambil foto sebelum masuk. Setelah
masuk, Anda akan melihat orang-orang mengobrol dalam
suasana santai. Kafe ini dikenal karena menu brunch. Anda
dapat menikmati sajian utama dan makanan penutup. Ada
berbagai pilihan menu mulai dari salad, pasta, atau sandwich.
Jika Anda ingin mencicipi sajian penutup, ada souffle
pancake, banana pudding, real brownies, atau es serut susu.
3-1, Pangyoyeok-ro 10beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
070-4418-0415
Senin-Kamis 10.00-23.00 Jumat-Minggu 10.00-24.00
(Instagram) @imhomecafe
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Kota Budaya yang Penuh Sejarah: Suwon

1
6
2

4
7
8

Di Suwon, tradisi lama menjadi
tren terkini dan ruang yang
baru melanjutkan sejarah kota
ini. Benteng Hwaseong, di
pusat kota Suwon, adalah Situs
Warisan Dunia UNESCO yang
memikat pengunjung dengan
misteri sejarah, sementara
pemandangan malam hari dari
Pavilion Banghwasuryujeong
sanggup menggetarkan hati.
Gang ayam adalah tempat
untuk menikmati cita rasa asli
ayam galbi yang muncul di film
“Extreme Job,” dan Haengridangil dekat Benteng Hwaseong
adalah tempat berkumpulnya
penduduk setempat yang penuh
dengan kegembiraan.

POINT SPOT

Hwaseong
Fortress

Haenggung-dong,
Suwon-si

3

Haengnidan-gil
Paldalmun
Gate
Paldalmun
Gate
Market

❶ Pusat Budaya Tradisional Suwon ─ 155 m (2 mnt jalan kaki) ─ ❷ Benteng Hwaseong di Suwon ─ 1,07 km (16 mnt jalan kaki) ─
❸ EAT Suwon Whole Chicken Street ─ 924 m (14 mnt jalan kaki) ─ ❹ Haengridan-gil (Jung Jiyoung Coffee Roasters, Haenggung
81,2, Café 7209, Paterson Café) ─ 1,65 km (25 mnt jalan kaki) ─ ❺ Flying Suwon ─ 1,03 km (16 mnt jalan kaki) ─
❻ Pavilion Banghwasuryujeong ─ 753 m (11 mnt jalan kaki) ─ ❼ Onsaemiro ─ 139 m (2 mnt jalan kaki) ─ ❽ STAY Hanok Stay Goyoo
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DO IT
SEE IT

Belajar Adat Sopan Santun dan
Kecantikan Korea di
Pusat Budaya Tradisional Suwon 
Jika Anda ingin menikmati warisan budaya Suwon,
ikuti program pengalaman budaya tradisional yang
diadakan di Pusat Budaya Tradisional. Pengunjung dapat
mempelajari cara membuat lukisan perca, cermin hias
dinding, gelang simpul, dan pembatas buku simpul
sementara anak-anak dapat belajar adat sopan santun
tradisional, cara menyapa, dan Pembelajaran Dasar
Empat Karakter di Sekolah Desa Hongjae. Buat kue
beras warna-warni dan letakkan di atas bubur putih dan
nikmati bersama secangkir teh dalam program populer
Hwajungjibyeong. Master Singer Contest menawarkan
kesempatan mendengarkan suara indah master pansori
yang sangat populer tahun lalu, sementara program
pengalaman online seperti “Gugak Play at Home”
secara rutin diselenggarakan karena adanya pandemi
COVID-19. Program ini bervariasi sesuai musim.
Pengunjung disarankan melihat situs web Pusat Budaya
Tradisional sebelum berkunjung.

Benteng Hwaseong di
Suwon Tempat Warisan Raja Jeongjo 
Didaftarkan pada tahun 1997 sebagai Situs Warisan
Dunia UNESCO, Benteng Hwaseong di Suwon adalah
kota pertama di dunia yang memiliki tata kota dan
diselesaikan dalam dua tahun enam bulan dengan
menggunakan teknologi yang ada di masa kekuasaan
Raja Jeongjo. Dongbukgongsimdon adalah menara
pengawas untuk melihat datangnya musuh dan Ammun
adalah jalan untuk melarikan diri. Selain itu, Dongilporu
adalah pavilion tempat tentara yang bertugas
beristirahat sejenak. Daki lereng Benteng Hwaseong
untuk melihat seluruh kota Suwon, dan jangan lewatkan
pemandangan malam hari di sini yang termasuk dalam
100 tempat wisata yang wajib dikunjungi di Korea.
320-2, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-290-3600
Maret-Oktober 09.00-18.00, November-Februari
09.00-17.00
Anak-anak KRW 500, Dewasa KRW 1.000
www.swcf.or.kr

18-11, Jangan-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-247-5613
09.00-18.00 (Senin Tutup)
“Hwajungjibyeong: Pie in the Sky” Tiket KRW 3,000, “Kursus Reguler
untuk Warga” Tiket KRW 50,000 untuk 2 jam
www.swcf.or.kr
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DO IT
EAT IT

Restoran Fusion “Onsaemiro”
yang Bernuansa Hangat 
Onsaemiro adalah restoran fusion Korea yang dijalankan
oleh ibu dan anak dan berlokasi di sebuah gang
dengan rumah-rumah beratap rendah. Di restoran
yang dibuka pada bulan Maret ini, bunga dan herbal
yang dapat dimakan ditanam di kebun kecil sebagai
penghias makanan. Bumbunya dikeringkan di bawah
sinar matahari. Setelah berbelanja di pagi hari untuk
mendapatkan bahan-bahan yang segar, Chef Lee
Daehan mempersiapkan masakan seperti beef tartare
dan menu ikan salmon. Ada empat menu utama
dan tiga menu pelengkap tetapi sang chef selalu
mengembangkan ide-ide segar. Ada 13 meja termasuk
meja yang ada di luar. Menu yang paling populer
adalah: seaweed fulvescens creamy risotto, beef tartare
bibimbap, dan hamburger cheese steak.
1F, 6, Hwaseomun-ro 42beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-244-5424
Hamburger cheese steak KRW 16,500, beef tartare
dan avocado bibimbap KRW 13,000
Selasa-Minggu 11.00-22.00 Senin
Tutup (Tanpa istirahat, Pesanan terakhir 21.00)

Pavilion Banghwasuryujeong
Tempat Misterius Seperti Kolam
Tempat Tinggal Naga 
Jika Anda berjalan mengitari Benteng Hwaseong, Anda
akan mencapai Pavilion Banghwasuryujeong, tempat
piknik yang terkenal. Banyak pengunjung yang piknik di
sekitar kolam dengan pemandangan yang indah ini. Jika
Anda berhenti di Pavilion Banghwasuryujeong, jangan
lupa melihat pemandangannya. Meskipun tetap indah
dilihat di siang hari, pemandangan di malam hari saat
lampu-lampu mulai dinyalakan membuat kita seakan
seperti para bangsawan yang sedang bersantai setelah
lelah bekerja seharian.
44-6, Suwoncheon-ro 392beon-gil, Baldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Gratis
Buka sepanjang tahun, 24 jam setiap hari

Sekilas Pemandangan Kota dari
Flying Suwon 
Fasilitas mengagumkan ini menghadirkan pemandangan
seluruh Benteng Hwaseong di Suwon dari ketinggian
maksimum 150 m di atas tanah. Balon helium ini dapat
memuat 30 orang dan dioperasikan oleh pilot yang
terlatih baik untuk menjamin keselamatan. Balon ini
telah lulus uji Joint Aviation Regulation (JAR21) dari
European Union Aviation Safety Agency (EASA) dan
mendapat persetujuan melalui inspeksi keselamatan
yang dijalankan Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan
Transportasi. Balon ini juga selalu diperiksa setiap Senin
pagi untuk memastikan keselamatannya. Tiket dijual di
tempat dan setiap penerbangan berlangsung sekitar 10
menit. Operasional diputuskan berdasarkan cuaca dan
kecepatan angin. Artinya penerbangan dapat dibatalkan
tanpa pemberitahuan jika terjadi perubahan cuaca
mendadak.
697, Gyeongsu-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-247-1300
Dewasa KRW 18.000, SMP dan SMA KRW 17,000,
SD KRW 15,000 (Warga Suwon berhak mendapatkan diskon dengan
menunjukkan kartu identitas.)
www.flyingsuwon.com
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CAFÉ PICK

Cara Unik Mengunjungi Istana Kuno
KIAT Wisata Kafe di Haengridan-gil
CAFÉ PICK 1 Café 7209

Kafe ini terkenal karena perlengkapan pikniknya dan
menyediakan sandwich, minuman, dan tikar dalam keranjang
rotan. Nikmati piknik di Pavilion Banghwasuryujeong yang
terletak hanya 10 menit dari kafe ini untuk menyempurnakan
kenangan indah Anda. Strawberry sandwich dan
cloud toast tidak hanya nikmat tetapi juga ditata
indah sehingga cocok untuk foto Instagram
yang keren. Pemesanan untuk piknik
hanya tersedia melalui pesan
langsung di Instagram.
54, Sinpung-ro 23beon-gil, Paldal-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do
031-302-1111
12.00-22.00, Kamis Tutup
(Instagram) @cafe7209

CAFÉ PICK 3 Jung Jiyoung Coffee Roasters

Nikmati gaya vintage dan suasana hangat di kafe yang
dibangun dengan merenovasi rumah tua ini. Wisatawan
selalu mengunjungi kafe ini karena kopinya yang nikmat dan
kualitasnya yang selalu terjaga. Di lantai pertama ada counter,
bakery, dan ruang sangrai, sementara lantai kedua memiliki
struktur menarik yang terdiri dari beberapa ruangan dengan
konsep berbeda. Yang paling istimewa dari
tempat ini adalah rooftop dengan
pemandangan Jembatan Janganmun
dan dinding benteng.
13, Jeongjo-ro 905beon-gil, Paldal-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do
070-7773-2017
12.00-22.00, Senin Tutup
(Instagram) @jungjiyoungcoffee

CAFÉ PICK 2 Haenggung 81.2

Kafe yang luas ini cocok bagi mereka yang ingin menikmati
matahari terbenam sambil bersantai. Karena indahnya
interior, banyak pengunjung yang ingin berfoto hingga
melupakan minuman mereka. Menu unggulannya adalah
sweet strawberry yogurt smoothies dan
Einspänner coffee. Sebagai teman
minum, ada beberapa makanan
penutup termasuk cake,
madeleines, dan scones.
56, Sinpung-ro, Paldal-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do
031-257-0812
Setiap hari 10.00 - 22.00
(Instagram) @haenggung_81.2

CAFÉ PICK 4 Paterson Coffee

Di luar dinding bangunan putih dengan empat lantai
ini tertera tulisan “Paterson Coffee” yang terlihat
indah. Mug kopi, buku, speaker besar, dan CD dengan
berbagai desain dipajang dengan indah, menyenangkan
untuk dilihat. Jika beruntung, Anda dapat menikmati
penampilan jazz di salah satu sudut kafe. Menu
makanan penutup yang disebut
“Today’s Dessert,” diganti setiap hari.
33, Hwaseomun-ro, Paldal-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do
070-4257-0515
12.00-22.00
(Instagram) @patersoncoffee
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Pantai Favorit
PILIHAN Lee Youngji!
Lautan di Provinsi Gyeonggi-do yang Populer Saat Ini

Jangan berhenti hanya sekadar
mengagumi lautan.
Aktivitas yang mengajak Anda
mencium udara segar akan
mengajarkan tentang esensi lautan
luas. Rapper Lee Youngji, ikon MZ
generation, sempat mengunjungi
laut di Provinsi Gyeonggi-do.
Berikut adalah tempat-tempat wisata
air di Provinsi Gyeonggi-do yang
direkomendasikan oleh Youngji.

Mini Interview
Rapper Lee Youngji
“Saya selalu mengunjungi laut di musim
panas, tetapi saya tidak dapat pergi jauh
tahun ini karena COVID-19. Laut di Provinsi
Gyeonggi-do adalah tempat menentramkan
hati yang dapat saya kunjungi secara spontan
meskipun jadwal saya sibuk. Memandangi
laut memang menyenangkan tetapi Anda
juga dapat menikmati perjalanan yang
menyenangkan dengan mengikuti program
desa nelayan yang menyajikan aktivitas
memancing, bermain kayak, dan beraktivitas
di dataran lumpur.”
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Dinamika Aktivitas di Dataran Lumpur di Desa Nelayan Baengmi-ri
Desa Baengmi-ri yang terletak di Hwaseong, Provinsi Gyeonggi-do, adalah kota nelayan
yang indah dengan lautan yang memukau dan dataran lumpur yang terhampar sejauh mata
memandang. Banyak wisatawan jatuh cinta dan sering kembali ke desa dengan pesona yang
tenang dan damai ini. Aktivitas yang paling populer adalah memancing mudskipper. Ada
kereta yang dapat membawa hingga 40 orang ke lokasi aktivitas yang terletak lebih dari
1 kilometer. Desa ini menjalankan berbagai program pengalaman termasuk memancing,
mengumpulkan kerang, bermain kayak, pagar penangkap ikan, dan menjala ikan,
menawarkan pengalaman mengenal ekosistem laut, yang sulit didapatkan di kota. Katalog
bahasa Inggris dan Cina dibagikan kepada wisatawan asing.
210-35, Baengmi-gil, Seosin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
031-357-3379
Dewasa (SMP ke atas): KRW 8,000, 30 bulan – SD: KRW 5,000, Biaya Rental: Sepatu Boot (KRW 2,000) /
Cangkul (KRW 1,000)
www.xn--oy2b2bw6grgz84bvicm0oduan74d.kr/expintroduce
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Desa Nelayan Tando dengan Matahari Terbenam yang Menawan
Pengalaman bermain di dataran lumpur adalah pengalaman unik dan berkesan yang dapat Anda
nikmati selama berwisata di Korea. Ciptakan kenangan indah di alam bebas yang membuat Anda
merasa seperti kembali ke masa kecil. Harga tiket KRW 10.000 untuk orang dewasa dan KRW
8.000 untuk anak-anak untuk menyewa sarung tangan, tas, cangkul, dan sepatu bot. Kemudian
Anda dapat berjalan ke lokasi aktivitas tanpa batasan waktu atau batasan dalam perpindahan
lokasi aktivitas Anda. Selain aktivitas dataran lumpur, desa ini juga memberikan kesempatan
bagi seluruh keluarga untuk beristirahat, makan dan bersenang-senang, termasuk membuat
kalung kerang dan belajar tentang fauna di Pelabuhan Tandohang menggunakan peta lumpur.
Petugasnya fasih berbahasa Inggris, dalam memberikan panduan kepada wisatawan asing.
Yang terpenting, matahari terbenamnya sangat indah, sehingga banyak wisatawan yang sibuk
mengambil gambar.
17-34, Daebuhwanggeum-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
032-885-3745
Setiap hari 00.00-23.00 *Jam aktivitas dapat berubah mengikuti jadwal pasang surut
Biaya Pengalaman Dewasa KRW 9,000, Anak-anak/Lansia KRW 7,000
www.tando.or.kr
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Pemandangan Malam
Lokasi Kencan yang Indah dengan Pemandangan Malam Memukau
Di malam hari, Anda dapat berdiam diri dan hanya mengagumi pemandangan. Di malam yang gelap, nikmati
pemandangan malam yang indah sebagai penutup perjalanan pada siang hari sebelumnya dan memulai
perjalanan yang benar-benar baru. Kencan Anda akan menjadi lebih romantis dan tak akan terlupakan.

01

Mini Interview
National Geographic Traveler
(Terbitan Korea)
@natgeotravelkor

Anda tidak boleh melewatkan
matahari terbenam yang indah saat
bepergian di Gyeonggi-do. Matahari
terbenam bernuansa merah yang
terlihat di Pelabuhan Gungpyeong
serta kombinasi warna ungu dan
jingga yang fantastis di Ansan
Sunset Observatory akan memikat
para fotografer.
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Matahari Terbenam yang Memukau di
Pelabuhan Gungpyeonghang
Matahari terbenam yang terlihat di pelabuhan Gungpyeonghang
terlihat sangat indah dan memancar hingga ke belakang pasar ikan.
Tempat ini sangat bagus untuk memancing dengan santai atau
berjalan-jalan di sepanjang pantai dekat Pelabuhan Gungpyeonghang.
Menyaksikan ombak dan burung camar yang meluncur di atas lautan
akan membuat Anda merasa benar-benar damai. Kunjungi desa
nelayan sebelum matahari terbenam dan Anda dapat mengumpulkan
kerang, beraktivitas di dataran lumpur, menggali kerang, aktivitas
mudflat slidding, memancing mudskipper, dan melakukan berbagai
olahraga air.
Gungpyeong Fishing Village Information Center, 1049-24, Gungpyeonghang-ro, Seosinmyeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
031-356-7339

Pasar Lima Warna di Osan dengan
Tradisi Berumur 100 Tahun

Masuki Hutan Cahaya di
Ansan Starvillage Photoland

Pasar ini dikenal sebagai pasar lima warna karena ada
perpaduan lima jalan dengan dagangan berbeda: Jalan
Pasar Malam menjual pakaian dan barang-barang fashion,
sementara Pasar Makanan menjual bahan-bahan segar,
Jalan Penggilingan membuat serbuk cabai merah, minyak
wijen, dan kue beras, Jalan Daging menjual daging sapi dan
babi, dan Jalan Ibu-ibu penuh dengan hidangan dan pernakpernik kesehatan. Pasar malam yang diadakan setiap hari
Jumat dan Sabtu menawarkan hidangan dari seluruh dunia.
Sementara pertunjukan dan pengamen dengan berbagai
aliran serta beragam acara diadakan di panggung terbuka
untuk menghibur pengunjung.

Pemandangan negeri dongeng terbentang dalam
kegelapan di Ansan Starvillage. Ambil foto dalam berbagai
tema bersama lebih dari 200 patung hewan. Pepohonan
dan replika hewannya dihiasi cahaya berbagai warna yang
indah termasuk lampu merah, hijau, serta merah dan biru
yang menambah keindahan. Zona foto ada di mana-mana,
dan pencahayaan menjadi lebih terang di malam hari,
bersinar cemerlang di mana pun Anda mengambil foto.
1723, Suin-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
031-484-5050
Senin-Jumat 16.00-23.00 Sabtu dan Hari Libur 15.00-24.00
Harga Tiket Dewasa KRW 7,000, Anak-anak KRW 5,000, Orang Cacat
dan Lansia KRW 5,000
www.ansanstar.net

22, Osan-ro 272beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do
031-376-4141 (Customer Center)
www.5colormarket.com
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ⓒinstagram.com/sensibility-seain
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Itaewon di Pyeongtaek
Pasar Sentral Internasional Pyeongtaek
Pasar Sentral Internasional Pyeongtaek seolah dipenuhi energi
ketika “Pasar Song Francisco” diadakan pada malam hari di
akhir pekan. Pyeongtaek yang terletak di dekat Pangkalan
Angkatan Darat AS adalah kota kelahiran Songtan Budaejjigae
yang terkenal dengan hamburgernya. "Miss Lee Hamburger”
adalah rumah burger dengan burger buatan sendiri yang
terkenal tebal dengan bahan-bahan yang lezat serta
merupakan restoran yang sering dikunjungi wisatawan asing
dari Pangkalan Angkatan Darat AS terdekat dan pelanggan
dari jauh. Di pasar yang merupakan tempat populer di Provinsi
Gyeonggi-do selatan ini Anda dapat mencicipi beragam
hidangan Thailand, Turki, Mongolia, Brasil, Afrika, dan Eropa
serta mengunjungi kafe dan restoran yang baru didirikan.

Observatorium Matahari Terbenam
Ansan dengan Pemandangan
Matahari Terbenam yang Indah
Observatorium ini adalah tempat yang cocok untuk
mengagumi matahari terbenam yang indah dan
Jembatan Incheondaegyo dari Laut Barat. Jika Anda telah
menemukan mercusuar merah dan patung berbentuk
matahari yang terbungkus pita awan, Anda telah berada di
tempat yang tepat. Pengunjung biasanya duduk di lubang
di tengah patung untuk berpose dan berfoto dengan latar
belakang matahari terbenam dan laut. Berkunjunglah
pada saat sebelum matahari terbenam untuk menikmati
pemandangan dari observatorium.
San 23, Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

11-4, Jungangsijang-ro 25beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
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Teropong Anda
Ruang untuk Instagram
Instagram memiliki gaya yang unik. Objek yang indah dipandang mata menjadi lebih menonjol dan terlihat
istimewa dalam foto. Jika ingin mengisi feed Anda dengan konten yang lebih spesial daripada di kafe atau
restoran bergaya modern yang dapat dikunjungi siapa pun, lihat permata Instagram tersembunyi yang akan
kami perkenalkan.

01

Mini Interview
Pengguna Instagram
Kim Nam-hee
@namhee_in_stars

Sebagai seorang fotografer,
“Dreamy Camera” adalah tempat
yang membuat saya bersemangat.
Saya menggunakan dream
photo yang saya terima setelah
berpartisipasi dalam Dream Listing
Event sebagai penanda buku.
Setiap kali melihatnya, saya merasa
seperti mendapat kehangatan dan
dukungan.
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Café “For A Day” di Namyangju dengan
Pemandangan Sungai Han yang Indah
Dari teras kafe atap dua lantai Anda dapat menikmati pemandangan Sungai
Han. Taman dengan rumput hijau dan bunga yang terawat baik memiliki
struktur fleksibel yang bagus untuk berjalan-jalan. Dari jendela-jendela di
dalam kafe yang berukuran besar Anda dapat melihat pemandangan Sungai
Han yang indah. Menu andalannya termasuk wafel Hong Kong dengan buah
segar musiman dan krim susu, serta sebotol stroberi berisi susu Sangha
organik dan banyak stroberi. Bagi Anda yang ingin menikmati hidangan lezat
dengan latar belakang matahari terbenam, disarankan mencoba grilled short
rib patties yang dibuat dengan iga segar dari Australia.
232-24, Gosan-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do
031-576-2505
Hong Kong Waffle KRW 12,000, Strawberry Bottle KRW 7,000,
Grilled Short Rib Patties KRW 19,800

Setiap hari 10.00-22.00

Dua Aliran Sungai Han Bertemu di
Yangpyeong Dumulmeori

Camera Café
Tempat Impian Menjadi Kenyataan

Dumulmeori terlihat sangat indah saat ada kabut dan ada
jalan setapak yang landai yang sangat bagus untuk mereka
yang ingin berjalan-jalan. Dermaga penyeberangan yang
dahulu digunakan 30 kapal melintasi sungai kini tinggal
wujudnya saja. Bingkai tempat tokoh utama drama televisi
"She Was Pretty" berciuman adalah zona foto populer
yang dikunjungi banyak orang. Dumulmeori Lotus Hotdog
adalah restoran terkenal di Yangpyeong yang harus Anda
kunjungi karena adonannya mengandung daun teratai dan
Anda dapat memilih antara rasa pedas atau tidak.

Pemilik Dreamy Camera Café percaya bahwa mimpi bisa
menjadi kenyataan dengan melihat foto setiap hari dan
mengingat mimpi Anda. Sang pemilik mengajak para
pengunjung untuk mencoba caranya dalam menggapai
mimpi: tulis daftar keinginan Anda di kertas yang tersedia
di kafe untuk mendapatkan "foto impian" polaroid gratis.
Beberapa kamera tua dan kamera mini juga dipajang di
dalam kafe ini.

ⓒCamera Café

Yangsu-ri, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-770-1001

35, Hansol-gil, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-771-3264
Cappuccino dan Café Latte KRW 4,500,
Blended Tea KRW 5,000
dreamycamera.synology.me
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Zona Wisata Khusus Orang Asing
Dongducheon, Kiblatnya Para Hipster

Bangkitkan Jiwa Artistik Anda di
Anyang Art Park

Restoran dari seluruh dunia didirikan di sekitar lahan kosong
bernama Korea-US Culture Square. Kios-kios makanan yang
tertata rapi di satu sisi jalan menawarkan makanan yang
bisa dibawa pulang atau dimakan di tempat serta menjual
berbagai makanan termasuk gimbap, tteokbokki, steak,
pasta, meat fritters, hotdog, dan kebab. Papan nama dan
menu yang menampilkan karakteristik dari berbagai negara
serta jalanan yang ramai dengan orang asing membuat
Anda merasa seperti mengunjungi negara asing di dalam
Korea. Grafiti warna-warni yang menghiasi dinding bagian
bawah bangunan menjadi zona foto populer yang muncul di
feed Instagram banyak hipster.

Terlahir kembali melalui “Anyang Public Art Project” yang
dimulai pada tahun 2005, taman ini dipenuhi elemen yang
akan merangsang imajinasi. Instalasi yang terpajang di
berbagai sudut taman termasuk karya 52 seniman terkenal
dari Korea dan luar negeri. Karya seni tersebut menyatu
dengan lingkungan sekitar karena dipasang di area alami
dan mengubah ruang tersebut menjadi studio seniman.
Naiklah ke struktur spiral Observatorium APAP untuk
mengambil foto artistik yang menyoroti puncak gunung
dan Art Park Road.
San 21, Seoksu-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

571-31, Saengyeon-dong, Dongducheon-si, Gyeonggi-do

57

K-LOCATION
LIKE A LOCAL 4

Wisata Kilang Anggur
Wisata Anggur di Provinsi Gyeonggi-do
Air berkualitas tinggi dan tanah yang sehat adalah titik awal minuman yang lezat. Minuman beralkohol
Gyeonggi-do memiliki rasa terbaik karena memadukan bahan-bahan lokal dengan perbandingan optimal.
Kami perkenalkan beberapa lokasi yang menawarkan makgeolli, bir atau anggur.

01

Mini Interview
Pengguna Instagram
Kim Hyun-jung
@insta_train95

Pintu kayu yang berat menuju
terowongan pematangan wine
di Peternakan Sanmeoru terasa
seperti jalan rahasia menuju Abad
Pertengahan. Ruangan itu penuh
dengan aroma tong kayu ek, yang
menciptakan suasana misterius.
Acara utama dari tur ini adalah
mencicipi anggur liar khas Korea.
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Sansawon, Museum Minuman
yang Menampilkan Minuman Tradisional Korea
Dengan fokus melestarikan dan memperkenalkan minuman tradisional Korea,
Sansawon adalah surga bagi penikmat minuman lezat. Ruang pamer telah
disiapkan untuk memperkenalkan “Gayangju” sebagai minuman tradisional
Korea yang juga dapat dibeli di lokasi. Para tamu dipersilakan mencicipi
lebih dari 30 jenis produk yang dibuat oleh Baesangmyun Brewery termasuk
minuman anggur buah, minuman keras herbal, dan minuman beralkohol.
Pengunjung dapat mencoba minuman pilihan menggunakan cangkir
pencicip yang mereka dapat saat masuk. Pengunjung juga dapat membeli
produk yang mereka sukai. Jika pilihan minuman terlalu banyak, pengunjung
dapat merujuk ke daftar terlaris bulanan.
25, Hwadong-ro 432beon-gil, Hwahyeon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
031-532-9300
8.30-17.10, Hari Libur Nasional dan Akhir Pekan Panjang Tutup
Dewasa KRW 4,000, Grup (40 orang atau lebih) KRW 3,500
www.soolsool.co.kr

Kilang Anggur di Dalam Pertanian
Grand Coteau di Pulau Daebudo

BHD Brewery
Minuman Kebanggaan Korea

Berarti "bukit besar" dalam bahasa Korea, Pulau Daebudo
diterjemahkan sebagai Grand Coteau dalam bahasa Prancis.
Lebih dari 40 pertanian bergabung dalam serikat untuk
mulai memproduksi anggur pada tahun 2000. Kunjungi
aula pameran untuk mencicipi anggur, tur kilang anggur,
atau menikmati spa anggur. Di Pulau Daebudo, minuman
anggur dibuat dari anggur Campbell yang biasa dimakan
sebagai camilan dan anggur Cheongsu. Anggur Cheongsu,
yang merupakan minuman anggur hijau dan minuman
anggur pertama yang dibuat dengan anggur Korea, adalah
contoh utama. Tahun ini, Anggur Cheongsu vintage berusia
20 tahun akan dirilis.

BHD Brewery adalah produsen makgeolli terkemuka dan telah
membuat minuman tradisional selama tiga generasi. Produknya
antara lain adalah Ugok Draft dan Tiger Draft. Ugok Draft yang
memenangkan kontes makgeolli adalah minuman istimewa
karena dibuat dengan cara tradisional tanpa menambahkan
setetes air pun. BHD Brewery memiliki filosofi membuat
minuman universal yang dapat dinikmati semua orang dengan
menggabungkan cita rasa dan tren modern dengan minuman
tradisional. “Seri Buja” adalah makgeolli premium yang
diolah dari beras dari Provinsi Gyeonggi-do. Kunjungi tempat
pembuatan minuman keras yang membuat minuman segar
dan tradisional untuk membeli minuman pilihan Anda.

107, Ppeokkuksan-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
032-886-9873
Sen-Sab 09.00-18.00 Minggu Tutup
Kelas Anggur Spesial KRW 20,000,
Tur & Mencicipi KRW 10,000
www.grandcoteau.co.kr

835, Seobong-ro, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
031-354-9376
Hari Kerja 09.00-16.00
Purple Makgeolli KRW 3,500,
Corn Makgeolli KRW 1,500, Tiger Draft KRW 2,300
www.baedoga.co.kr
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Cicipi Rasa Bir di Kraemerlee Brewery
Di pabrik minuman kecil (microbrew) ini, Anda dapat
menikmati segelas bir sambil memandangi pegunungan
yang hijau. Anda juga dapat melihat mesin pembuat bir
raksasa di luar yang memungkinkan Anda melihat proses
pembuatan bir. Microbrew hadir dalam berbagai bentuk,
yang berarti ada sangat banyak pilihan. Jika Anda memilih
bir, pesanan akan dituangkan langsung dari mesin. Lakukan
reservasi sebelum mengunjungi tempat pembuatan bir.
Di sini Anda dapat melihat fasilitas pembuatan bir,
mencicipi bir, dan mencoba memasangkan makanan.
429, Cheonggun-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
031-585-5977
Hari Kerja 11.00-22.00 (Pemesanan Terakhir 21.00)
Kraemerlee Weizenbock KRW 8,000, Kraemerlee Pilsner KRW 7,000
www.instagram.com/kraemerlee

Minuman Anggur yang Terbuat dari Anggur
Liar Korea di Pertanian Sanmeoru di Paju
Pertanian yang mulai menanam anggur liar Korea pada tahun
1979 ini menghasilkan anggur yang harum dan manis untuk
membuat jus anggur liar dan minuman anggur. Pertanian
ini terkenal dengan wisata kilang anggurnya yang mengajak
pengunjung mencicipi minuman anggur liar tradisional.
Pengunjung juga dipersilakan melihat sendiri ruang pematangan
anggur, gua anggur, galeri, dan terowongan anggur liar untuk
melihat proses produksinya. Ada juga pengalaman langsung
membuat cokelat, selai anggur liar, atau sabun yang mengajak
seluruh keluarga menikmati anggur liar yang lezat.
441-25, Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-958-9558
9.00-17.00
Tur Kilang Anggur KRW 3,500,
Anggur Liar dan Pembuatan Minuman Anggur + Tur Kilang Anggur +
Mencicipi Anggur KRW 22,000
www.sanmeoru.com

59

K-LOCATION
LIKE A LOCAL 5

Menjadi Cantik!
Mengintip Produk Kecantikan
Jika Anda seorang wisatawan yang tertarik pada K-Beauty, jangan lewatkan informasi bermanfaat ini.
Kami akan membahas topik veganisme, keramahan lingkungan, terapi dunia Timur, dan kecantikan batin.
Kami juga akan merekomendasikan tempat-tempat kecantikan yang dapat Anda kunjungi saat berada di
Provinsi Gyeonggi-do dan membantu Anda menjadi lebih cantik.

01 02

The Belle Spa
Spa Oriental Mewah

Nikmati Kecantikan Batin Sejati di
Miranda Hotel Spa Plus

Teknik khas di spa ini menggunakan peralatan perunggu
bangjja tradisional Korea. Bagian melengkung dari
peralatan tembaga ini dihangatkan agar sesuai dengan
suhu tubuh pelanggan, kemudian otot tegang dan kaku di
area yang sulit dijangkau dengan tangan, seperti leher atau
otot tulang punggung, dipijat secara merata. Sentuhan
halus, tangan lembut, dan atmosfer unik The Belle Spa
akan membuat Anda merasa seperti mendapat pijatan
istimewa. Spa beroperasi melalui pemesanan dan dapat
dimasukkan dalam paket kamar.

Miranda Hotel adalah spa dengan pemandian air panas
dalam ruangan yang mengandung natrium yang beroperasi
sepanjang tahun dan memiliki kolam renang, sauna kering
Korea, dan sauna tradisional. Rawat kulit Anda di kolam
terbuka yang mengandung bahan-bahan alami seperti krisan,
iris, dan anggur. Kolam cuka kayu adalah sumber air panas
herbal yang mengandung cuka kayu encer yang membuat
kulit lembut dan efektif mencegah kerontokan rambut. Selain
spa, ada juga kolam renang dan kolam terbuka.

902, Deogyeong-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
(The Belle Spa, 2F, Novotel Ambassador Suwon)
031-547-6708
(Cabang Novotel Suwon)
Setiap hari 10.30-20.00 Senin ke-3 Tutup
Pijat Badan Teknik Korea, 90 mnt, KRW 195,000,
Aroma Terapi Batu, 90 mnt, KRW 195,000
www.bellespa.co.kr
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45, Jungnicheon-ro 115beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-639-5000
General Hours 06:00-18:00 (check the website to see
the hours for individual spaces)
Jam Buka Umum 06.00-18.00 (kunjungi
situs web untuk melihat jam buka ruang khusus) Tarif: Zona Air (Pemandian
Besar + Wahana Rekreasi Air) Dewasa KRW 44,000, Anak-anak KRW 38,000
/ Zona Spa (Pemandian Besar) Dewasa KRW 12,000, Anak-anak KRW 8,000
www.mirandahotel.com/renewal/index.asp

Produk
Kecantikan
Populer 5
Perkenalkan
produk
kecantikan
terbaik di
Chicor.

Chicor Collection
[Final Step Shadow
Palette #Hot Date]

Urban Decay
[All Night Makeup
Setting Spray]

Lagom
[Cellup Micro
Foam Cleanser]

Onoma
[Wonder Tomorrow
Essence]

Klairs
[Freshly Juiced
Vitamin Drop]

Palet 24 warna untuk
memperluas spektrum
riasan Anda. Pilih dari
warna harian untuk
penggunaan kasual
hingga warna cerah
yang cocok untuk
aksentuasi di hari
istimewa.
21g, KRW 49,000

Produk ini adalah
produk terkenal di
kalangan orang-orang
yang tahu banyak
tentang makeup fixer.
Semprotkan sedikit
setelah merias wajah
agar produk terserap
ke dalam kulit dan
melindungi riasan.
118ml, KRW 40,000

Sistem penghalang
kelembapan ganda
dengan tingkat iritasi
rendah meningkatkan
penghalang kulit
untuk menjaga
kelembapan di kulit
setelah dibersihkan.
Membersihkan dengan
baik dengan busa pekat.
150 ml, KRW 18,000

Formula adalah esensi
formula minyak
konsentrasi tinggi yang
harus dioleskan dengan
lembut di atas kulit.
Formula ini memberikan
kelembapan dan nutrisi,
untuk memberikan
tambahan pelembap
pada penghalang kulit
dan menjaga kekenyalan.
35ml, KRW 52,000

Serum ini adalah serum
vitamin iritasi rendah
dengan bahan vitamin
C murni yang stabil
untuk kulit sensitif.
Formula transparannya
diserap kulit dan
memberikan hasil akhir
yang cantik.
35ml, KRW 21,900
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Bagi Pencinta Lingkungan:
Stasiun Isi Ulang Amore Gwanggyo
Di tempat ini Anda dapat merasakan kecantikan yang
ramah lingkungan. Sampo dan sabun mandi isi ulang
tersedia dalam dispenser ramah lingkungan yang
mengurangi penggunaan plastik hingga 30% karena
terbuat dari kulit kelapa dan mineral. Toko ini dirancang
dengan menghadirkan berbagai pengalaman. Layanan
yang populer termasuk Layanan Shade Picker yang
membantu Anda mencari warna alas bedak yang sesuai,
dan Pasar Gwanggyo di dalam toko tempat Anda dapat
mencoba semua jenis kosmetik dari Amore Pacific.
80, Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
(Rooms 134-137)
031-212-5659
Setiap hari 10.00-22.00, Senin keempat Tutup

Goyang Starfield Chicor
Toko Kecantikan Pilihan dengan
Berbagai Merek (Makeup)
Jika Anda menyukai kosmetik, Anda pasti ingin
mengunjungi tempat yang memungkinkan Anda
membandingkan berbagai kosmetik. Chicor memiliki
merek road-shop dan produk department store agar dapat
dengan mudah melakukan perbandingan dan analisis.
Bahkan merek baru paling modern yang sering muncul
secara online tersedia di sini. Tempat ini penuh dengan
produk makeup yang dapat Anda coba dan gunakan
sendiri untuk dapat mencari kosmetik yang paling sesuai
untuk Anda.
1955, Goyang-daero, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
(Chicor, 2F, Starfield Goyang)
031-5173-1555
Setiap hari 10.00-22.00
www.chicor.com
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BTS
Tamasya BTS

Banyak ARMY dari seluruh dunia mengunjungi Korea demi tur BTS. Tur ini termasuk mengunjungi
tempat-tempat yang digunakan BTS dalam sampul album serta lokasi syuting video musik mereka.
Kita akan mengunjungi empat tempat utama dalam tur BTS di Provinsi Gyeonggi-do untuk meningkatkan
persaudaraan para penggemar. Melihat lokasi yang digunakan dalam adegan keren dalam video musik
secara langsung akan membuat pengalaman menjadi dua kali lebih mengharukan.

01 02

Nikmati Atmosfer Analog di
Stasiun Ilyeong

Pulau Ueumdo dengan
Dataran Luas nan Memukau

Stasiun Ilyeong adalah stasiun terbengkalai yang sudah
tidak beroperasi lagi. Adegan pertama dari video musik
BTS yang berjudul "Spring Day” diambil di sini. Jalur kereta
api yang membentang hingga sejauh mata memandang,
stasiun tua, dan suasana tenang di sekitar terasa cukup
menarik. Dengarkan "Spring Day" dari BTS dan berjalanlah
di sepanjang rel kereta api, atau ingat adegan dari video
musik mereka. Sambil mendengarkan daftar lagu yang
diputar, duduklah di kursi kosong untuk merencanakan sisa
perjalanan Anda.

Tempat ini diberi nama Pulau Ueumdo karena bentuknya
yang seperti sapi atau karena orang bisa mendengar sapi
melenguh dari daratan. Lepaskan pandangan ke sekitar
untuk mengagumi pemandangan indah padang alang-alang
yang luas dan pohon yang kesepian, cocok dengan suasana
kelam dari video musik untuk “Spring Day.” Tempat ini
juga bagus untuk dikunjungi anak-anak karena merupakan
landmark geografis dan menawarkan kesempatan
menjelajahi ekosistem yang terkenal karena fosil telur
dinosaurus. Tempat ini telah ditetapkan sebagai Monumen
Alam No. 414, jadi mengapa tidak berkunjung untuk
mengagumi luasnya alam. Pulau ini sulit dijangkau tanpa
mobil, tetapi Anda akan puas dengan pemandangannya
sehingga pasti Anda akan berfoto begitu tiba.

327, Samsang-ri, Jangheung-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do
031-855-5582
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Gojeong-ri, Songsan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
Ueumdo Ecoteering 031-355-8610

Mini Interview
Pengguna Instagram Hong Da-young @youtube_twinmix
Sebagai anggota ARMY, adik perempuanku dan aku mengunjungi Taman Dae Jang Geum tempat
Suga merekam video musiknya. Kami mengambil foto sebagai suvenir dan menari mengikuti adegan
dari video musik. Tahta kerajaan di Aula Injeongjeon yang diapit oleh layar lipat yang dikenal sebagai
Irworoakdo mengingatkan kita pada Suga yang melakukan tarian pedang sambil mengenakan jubah
kerajaan, dan hal itu juga menampilkan kemegahan dan keanggunan yang sangat menyentuh hati!
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Dae Jang Geum Park
Kota Kelahiran Drama Sejarah Korea

Jalur Tenang di Hutan
Seohuri di Yangpyeong

Adegan mengesankan dalam video musik "Daechwita"
oleh Suga BTS difilmkan di Taman Dae Jang Geum, seperti
ketika Suga masuk dengan mengenakan jubah naga raja di
Aula Injeongjeon atau ketika Suga berkeliaran di pusat kota.
Sebagai set drama sejarah, taman ini juga populer sebagai
lokasi syuting drama televisi, film, dan iklan. Lokasi seperti
Istana Donggung dan Balai Junggungjeon yang menjadi
tempat tinggal raja dan ratu juga muncul dalam drama televisi.
Ada juga Perpustakaan Gyujanggak tempat para ilmuwan
belajar, rumah bangsawan, dan kantor polisi. Kenakan hanbok
yang disediakan dalam program pengalaman pakaian kerajaan
dan ambil foto sebagai kenangan indah perjalanan.

Jika Anda adalah anggota ARMY yang mencintai BTS, Hutan
Seohuri dengan pepohonan lebat adalah tempat yang tepat
untuk beristirahat dan menikmati jejak kaki BTS. Di tempat yang
penuh dengan pohon birch dan pinus inilah para anggota band
berfoto dengan tema beristirahat dengan nyaman. Dengarkan
gemerisik dedaunan sementara pepohonan berdiri tegak dan
berjalanlah untuk menyerap fitonsida ke dalam tubuh Anda.
Jalur ini membutuhkan waktu satu jam untuk dilalui. Jika Anda
mencari jalur yang lebih mudah, ada juga jalur yang lebih
pendek dan memakan waktu kurang dari 30 menit.

330, Yongcheon-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
031-337-3241
(November-Februari) Setiap hari 09.00-17.00, (MaretOktober) Setiap hari 09.00-18.00
Dewasa KRW 9,500 / Siswa SMP dan
SMA KRW 8,000, 48 bulan-siswa SD KRW 7,000, 48 bulan atau kurang Gratis
djgpark.imbc.com

200, Geobukbawi 1-gil, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-774-2387
Setiap hari 09.00-18.00 (loket tutup pukul 17.00) (Rabu
tutup, buka seperti biasa pada hari Rabu tanggal merah)
Harga Tiket Umum KRW 7,000, Siswa/Cacat/Lansia/Orang dengan Tanda
Jasa/Grup KRW 6,000, Anak-anak KRW 5,000
www.seohuri.com
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K-Location
10 Lokasi dalam Drama Televisi & Video Musik
Jika ingin menikmati perjalanan dari sudut pandang baru, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat yang
menjadi latar belakang drama televisi atau video musik. Kunjungi lokasi-lokasi yang muncul dalam
adegan-adegan yang mengesankan untuk ikut merasakan emosi dan kisah yang ada di tempat-tempat itu.

01

Mengagumi Semangat Orang Goguryeo di
Desa Pandai Besi Goguryeo
Desa Pandai Besi Goguryeo terletak di kaki Gunung Achasan yang
menghubungkan Seoul ke Guri-si. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan
yang membuat Anda merasa seperti memasuki hutan meskipun tidak terlalu
jauh dari Seoul. Desa Pandai Besi Goguryeo, yang dibuat berdasarkan struktur
rumah dalam mural dari Periode Goguryeo, adalah taman hiburan sejarah
yang menyoroti budaya pandai besi Goguryeo. Desa yang sempat muncul
dalam drama televisi "The Legend" dan "Hong Gil-dong” ini memiliki ruang
pamer luar ruangan yang terdiri dari bengkel, tempat pertemuan, Rumah Yeon
Hogae dan Rumah Damdeok, serta ruang pameran artefak sejarah dan pusat
pembelajaran agar pengunjung dapat merasakan budaya tradisional.
41, Uminae-gil, Guri-si, Gyeonggi-do
dan Hari Libur 09.00-19.00
Gratis
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031-550-2363
Hari Kerja 09.00-18.00, Akhir Pekan
www.guri.go.kr/main/gbv

Gaetgol Eco Park dengan
Hutan Ilalang yang Terkenal

Taman Byeokchoji yang Memadukan
Keindahan Timur dan Barat

Tempat ini adalah tempat Anda dapat mengalami
petualangan di satu-satunya lembah pasang surut di
Provinsi Gyeonggi-do dan jejak danau garam tua. Sebagai
habitat tanaman asin, ikan, dan amfibi, taman ini ditetapkan
sebagai kawasan perlindungan lahan basah nasional pada
tahun 2012. Saat angin bertiup, seluruh hutan alang-alang
terlihat berombak dan menyuguhkan pemandangan yang
menakjubkan. Observatorium Heundeul tempat Park
Bogum dan Song Hyegyo mendaki sambil berpegangan
tangan dalam drama televisi “Encounter” adalah tempat
yang wajib Anda kunjungi.

Di Taman Byukchoji ada taman Barat yang akan membuat Anda
merasa seperti dewa dalam mitologi dan taman Timur yang
elegan dan pernah muncul dalam film “The Handmaiden” yang
terkenal karena produksinya yang indah, serta drama televisi
“Hotel Del Luna.” Drama televisi “The Penthouse: War in Life” dan
“Vincenzo,” yang mengakhiri masa tayang di tahun 2021, juga
difilmkan di sini. Di sini, Anda dapat melihat 27 taman Timur dan
Barat berdasarkan enam tema. Taman yang ditata dengan rapi ini
memiliki ruang yang indah untuk memberikan kedamaian sambil
berjalan-jalan. Setelah melihat-lihat pemandangan, Anda dapat
membeli bunga di aula pameran bunga dan di bukit bunga.

287, Dongseo-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do
031-488-6900
10.30-17.00 (kunjungi situs web untuk melihat jadwal setiap
pengalaman)
Danau Air Asin KRW 4,000, Seawater Experience Center
KRW 4,000, Mobil Listrik KRW 2,000, Bersepeda Bersama 30 menit,
KRW 10,000
www.siheung.go.kr

242, Buheung-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-957-2004
Setiap hari 09.00-19.00 (April-September)
(loket ditutup pukul 18.00)
Dewasa KRW 9,000, Remaja KRW 7,000,
Anak-anak KRW 6,000, Lansia/Difabel/Orang dengan Tanda Jasa KRW 6,000
www.bcj.co.kr

©Byukchoji Garden

02 03
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Gua Gwangmyeong
Dunia dalam Gua Misterius
Gua ini terkenal sebagai lokasi syuting drama televisi “My
Roommate is a Gumiho” dan variety show “Running Man.”
Masuklah ke dalam Worm Hole Square untuk melihat loronglorong yang menghubungkan setiap tema. Di Space of Light
yang dipenuhi karya seni yang bersinar dalam gelap, Anda
dapat mengagumi ruang yang dihiasi pencahayaan fantastis.
Ada juga Gua Arboretum yang ditumbuhi tanaman hijau dan
Gua Aqua World dengan danau bawah tanah yang dipenuhi
berbagai macam ikan. Di Cave Art Center, pertunjukan dalam
berbagai aliran digelar untuk penonton hingga 350 orang.
142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
070-4277-8902
Setiap hari 9.00-18.00 (loket tutup pukul 17.00,
Senin tutup)
Harga Tiket Dewasa KRW 6.000, Tentara KRW 4,000,
Anak-anak KRW 3,500
www.gm.go.kr/cv

Monumen Alam No. 537
Air Terjun Bidulginangpokpo di
Pocheon
Tempat yang terkenal karena pemandangannya yang
indah ini telah muncul dalam karya-karya seperti
“Kingdom” dan “A Werewolf Boy.” Saat berjalan
menuruni tangga, Anda dapat melihat lembah
zamrud yang memukau. Air Terjun Bidulginangpokpo
yang misterius terbentuk saat bagian batu yang
keropos terpotong oleh aliran sungai. Saat ini, erosi
terus memperluas gua. Lanskap megah berbentuk
sambungan tiang yang melingkupi air terjun melengkapi
suasana yang indah dan misterius.
415-2, Daehoesan-ri, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
031-538-3030
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Mini Interview
Pengguna Instagram Hyun Hye-won @oneday.hyun
Para peselancar mengatakan bahwa tidak ada dua gelombang yang sama. Namun, di “Wave Park”,
ombak transparan tiba dalam ukuran yang konsisten. Saat sudah siap, yang perlu Anda lakukan
hanyalah meluncur di atas ombak yang indah. Saat matahari terbenam, cahaya merah dari langit barat
berkilauan di atas air, membuat Anda merasa seperti sedang meluncur di atas ombak dalam mimpi.
Peselancar kota cenderung menemukan kebahagiaan mereka di sini.

01

Kajian Bersama dalam Desain Artistik
Forest of Wisdom di Paju
Jika Anda pencinta buku, Anda dapat mengunjungi Forest of Wisdom di Paju
yang merupakan area belajar bersama dan ruang budaya yang kompleks. Paju
terkenal sebagai kompleks penerbitan. Forest of Wisdom berisi buku-buku yang
disumbangkan para sarjana, intelektual, lembaga penelitian, dan perusahaan
penerbitan yang diklasifikasikan ke dalam aliran dan dapat dibaca semua orang.
Library Stay Jijihyang terkenal sebagai lokasi syuting drama televisi “Romance is
a Bonus Book” yang bercerita tentang sebuah perusahaan penerbitan. Layanan
tur grup harus dipesan setidaknya tujuh hari sebelumnya dan tur dilaksanakan
setelah jumlah anggota grup mencapai 10 orang atau lebih.
145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do (Asia Publication Culture & Information Center)
031-955-0082
Setiap hari 10.00-18.00
Gratis
forestofwisdom.or.kr
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Petite France
Prancis Kecil di Korea

Rooftop yang Mengesankan di
Cafore Gallery

Adegan ciuman terkenal antara Kim Soohyun dan Jun
Jihyun dalam drama televisi "My Love from the Star"
difilmkan di sini. Di ruang yang nyaman menyerupai desa
kecil di Prancis, berbagai pertunjukan diadakan termasuk
pertunjukan boneka Guignol dan permainan orgel. Area
yang wajib dikunjungi termasuk “Le Petit Prince” dengan
realitas virtual, dan Amore Blue Photo Zone yang meniru
“Wall of Love” di Montmartre Prancis. Baru-baru ini, Desa
Italia juga dibuka.

Cafore Gallery dengan arsitekturnya yang mengesankan
adalah lokasi syuting drama televisi “Hyena.” Di kafe galeri
ini Anda akan menemukan berbagai karya seni termasuk
lukisan, foto, dan patung. Karena kafe ini berfokus pada
gagasan melihat-lihat dengan santai, Anda akan menerima
minuman gratis saat membeli tiket galeri. Dari rooftop
lantai empat dengan langit luas terbentang seperti lukisan,
Anda bisa menatap Sungai Namhan di bawah. Nikmati
juga pemandangan mata hari terbenam yang indah untuk
menutup perjalanan Anda.

1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun,
Gyeonggi-do
031-584-8200
Setiap hari 09.00-18.00
Buka Sepanjang Tahun
Harga Tiket Dewasa KRW 10,000,
Remaja KRW 8,000, Anak-anak KRW 6,000
www.pfcamp.com

458, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-775-5342
Setiap hari 10.00-20.00
Tiket Galeri Dewasa
KRW 8,000, Anak-anak KRW 5,000, Termasuk minuman
cafore.co.kr

02 03

ⓒPetite France

04 05

ⓒWave Park

Berselancar Sepanjang Tahun di
Wave Park
Taman ini terkenal sebagai lokasi syuting “Record of Youth”
yang dibintangi Park Bogum dan Park Sodam. Sebagai
taman selancar buatan terbesar di dunia, Wave Park
adalah tempat menikmati olahraga laut yang sebelumnya
hanya mungkin dilakukan di laut. Taman hiburan ini sangat
cocok bagi peselancar yang tidak suka berselancar di
musim dingin karena suhu air rata-rata dipertahankan
menggunakan sistem pemanas selancar. Pemula
juga dapat mengikuti sekolah selancar untuk belajar
berselancar.
42, Geobukseomdulle-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do
031-431-9600
Hari kerja 10.00-18.00
Harga Tiket KRW 40,000, Pelajaran Pemula KRW 100,000,
Pelajaran Anak-Anak KRW 100,000
www.wavepark.co.kr

© Baegot Hanwool Park

Seawater Experience Hall di
Baegot Hanwool Park
Kolam dengan Pemandangan Eksotis
Ruang ini adalah ruang unik yang muncul dalam video
musik “Naughty” dari Red Velvet. Dipenuhi dengan air laut,
pengunjung dapat menikmati bentuk permainan air yang
ramah lingkungan. Berbeda dengan kolam di depan pantai,
berenang hanya diperbolehkan di area terbatas dari kolam
yang tertata rapi ini. Perpaduan antara terik matahari dan
pepohonan tropis memberikan pemandangan yang eksotis.
Tergantung ketinggian air, kolam dibagi menjadi kolam
dewasa dan kolam anak-anak agar aktivitas di air aman bagi
orang-orang yang berkunjung Bersama anak-anak. Paviliun
untuk bersantai dan menikmati pemandangan indah di
bawah naungan dapat dipesan terlebih dahulu.
2590, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do
Senin dan Jumat Tutup
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Terbang Tinggi
Uji Nyali di Skyline
Kegiatan ini cocok untuk mereka yang ingin melepaskan diri dari kehidupan sehari-hari dan
mencoba sesuatu yang baru. Jika dapat melewati batasan Anda dalam tantangan ini,
Anda akan merasa bangga telah maju satu langkah dibandingkan dengan sebelumnya.

01

Melihat Alam dari Langit dengan Paralayang di
Gunung Yumyeongsan di Yangpyeong (Paralove)
Gunung Yumyeongsan adalah situs paralayang tertinggi di Korea. Berangkat dari puncak
tertinggi di lokasi kemudian mendarat setelah melihat pemandangan indah Sungai
Bukhan. Pemandangan musim gugurnya sangat berkesan dengan dedaunan yang
indah serta musim dingin ketika tertutup salju. Kelompok paralayang terkemuka telah
menjalankan kegiatan paralayang di sini selama lebih dari 30 tahun. Paralove adalah
perusahaan dengan tim instruktur terbaik yang memegang rekor teratas untuk tampil di
televisi, termasuk dalam drama televisi dan variety show. Anda harus melakukan reservasi
dan jadwal dapat dibatalkan tergantung pada cuaca, jadi periksa kabar terbaru pada
tanggal kunjungan Anda.
49, Dongmak-gil, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do (Paragliding landing site)
010-4255-1102
Setiap hari 07.00-19.00 (dapat berubah sesuai kondisi cuaca)
Trial Flight Basic KRW 110,000, Couple Date Flight (1 Orang) KRW 150,000
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Mini Interview
Pengguna Instagram Jung Hyun-yoon @rubieonni
Saya benar-benar ragu sebelum melakukan tantangan menaiki “Sky-Rail” karena takut ketinggian.
Namun, setelah mengenakan perlengkapan keselamatan, saya merasa jauh lebih aman. Pada awalnya,
saya menutup mata dengan erat, tetapi kemudian saya mengumpulkan keberanian untuk membukanya.
Sebuah pemandangan fantastis terbentang di bawah saya. Sambil mengagumi Danau Wangsong dan
Taman Resolre, saya tiba di tujuan dalam waktu singkat! Saya pasti akan naik "Sky-Rail" lagi.

02 03

Pengalaman Dinamis dengan
Sepeda Roda Empat Gapyeong

Bergantung di Langit
Uiwang Sky-Rail

Jika ingin berkendara di jalan sambil menikmati pemandangan
Korea, cobalah sesuatu yang tidak terlalu mencolok. Sepeda roda
empat ini memungkinkan Anda merasakan embusan angin dan
menikmati pemandangan alam terbuka. Kenyamanan Stasiun
Gapyeong mengkhususkan diri dalam menyediakan sepeda roda
empat yang dapat dikendarai melalui berbagai jalur termasuk
gunung, ladang, dan air. Kecepatan yang Anda rasakan selama
perjalanan akan meningkatkan sensasi dan kepuasan. Kelas dibagi
dalam tingkatan berikut: pemula, pemula menengah, menengah,
lanjutan, dan sangat mahir. Kelas terpendek membutuhkan waktu
40 menit dan kelas terpanjang membutuhkan waktu 120 menit,
tergantung pada tingkat kesulitannya.

Gunakan Uiwang Sky-Rail untuk turun dengan cepat
dari ketinggian gedung 15 lantai tanpa lift. Anda akan
menempuh jarak 350 m dan tiba dalam waktu singkat
dengan kecepatan 80 km/jam, sambil menikmati
pemandangan Danau Wangsong yang mengesankan.
Jika tidak ingin melakukannya sendiri, Anda dapat
berangkat bersama rombongan karena ada tiga jalur
yang tersedia. Jika cukup berani, buka mata Anda dan
nikmati pemandangannya. Batasan usia, berat, dan tinggi
badan berlaku untuk anak-anak dan perubahan berat
badan minimum dapat berubah tergantung arah angin.
Konfirmasi lewat telepon sebelum berkunjung.

627-1, Daljeon-ri, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
010-9616-0081
09.00-18.00, Buka Sepanjang Tahun
Harga Dasar Normal (Pemula) 40 mnt, KRW 25,000, Follow Me (Menengah)
KRW 40,000, Extreme (Sangat Mahir) 80 mnt, KRW 50,000

307, Wangsongmotdong-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do
031-8086-7372
(Mar-Okt) Setiap hari 09.00-18.00, (Nov-Feb) Setiap hari 10.00-17.00,
Minggu pertama Tutup
Biaya KRW 15,000
uiwangpark.uuc.or.kr
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Jalan Kuliner
Tur Jalan Kuliner
Makanan adalah cara termudah dan tercepat dalam mempelajari
budaya. Tidak perlu menganggap makanan sebagai sesuatu yang
berat seperti halnya belajar Coba dengan hati terbuka dan Anda
akan segera mengangguk.

01

Mini Interview
Pengguna Instagram Park Ji-woo
@eenomsiki

Saat memilih restoran di “Suwon Fried
Chicken Street”, ada baiknya untuk
memperhitungkan karakter setiap toko.
Satu restoran mungkin menghidangkan
saus spare ribs panggang yang lezat,
sementara yang lainnya akan menyajikan
ampela yang enak dan yang lain bahkan
akan menawarkan ceker goreng! Tentu
saja, ayam goreng berukuran besar yang
dibuat berdasarkan pengetahuan selama
puluhan tahun adalah hidangan utamanya.
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Makanan Global di Satu Tempat
Jalan Kuliner Multibudaya Ansan
Ansan adalah kota tempat tinggal orang-orang dari berbagai negara.
Di Zona Khusus Kampung Multibudaya Ansan, dua dari tiga warganya
adalah warga asing. Alasan mengapa pasar ini populer adalah karena
makanannya. Pada akhir pekan, ada berbagai makanan dari seluruh
dunia termasuk Tiongkok, Rusia, India, dan Vietnam. Orang Korea
senang mengunjungi jalanan ini karena membuat mereka merasa
seperti bepergian ke negara lain. Ada pancake Tiongkok, buah-buahan
tropis, dan bahkan supermarket yang menjual bahan-bahan dari luar
negeri. Buat daftar makanan sebelum berkunjung, dan putuskan
hidangan mana yang ingin Anda coba.
870, Wongok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Tak Ada yang Lebih Nikmat
Jalan Ayam Goreng di Suwon
Jalan ayam goreng ini telah terkenal di Suwon. Pada tahun
1970-an, beberapa warung ayam goreng yang menuangkan
minyak ke dalam panci besar mulai bermunculan di jalan
dan menjadi terkenal. Tiga restoran ayam goreng yang
paling terkenal adalah Yongseong Chicken, Jinmi Chicken,
dan Nammun Chicken, masing-masing menggoreng ayam
dengan caranya sendiri. Merek ayam goreng waralaba
semakin banyak tetapi orang tetap menyukai jalanan ini
karena mereka menikmati nostalgia saat ayam digoreng
dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ada juga yang lebih
menyukai rasa unik dari ayam goreng di sini. Meskipun
sudah terkenal sejak dahulu tetapi jalan ini menjadi semakin
populer setelah muncul dalam film “Extreme Job.”
Dekat 16, Jeongjo-ro 800beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Sekitar KRW 16.000 per ayam goreng

Pasar Sederhana Dengan
Nuansa Otentik
Yangpyeongsijang-gil
Wisatawan pasti akan mengunjungi pasar ini karena ini
adalah tempat mencicipi makanan khas dan kudapan
dari negara ini. Yangpyeongsijang-gil adalah pasar
tradisional Korea tempat Anda dapat merasakan
keramahan orang Korea. Ada banyak hidangan lezat,
seperti nasi manis yang baru dipanggang, pancake
Korea biji wijen, dan pancake soba lezat yang akan
memikat indra penciuman dan penglihatan Anda. Selain
itu, Anda dapat membeli barang-barang yang biasanya
tidak dilihat dalam kehidupan sehari-hari.
11-1, Yangpyeongsijang-gil, Yangpyeong-eup, Yangpyeong-gun,
Gyeonggi-do

02 03
04 05

Jalan Kalguksu Gandum Lokal Ansan
Tempat Berkumpulnya Restoran
Kalguksu yang Lezat

Makanan Vegan yang Lembut dan
Mudah Dicerna di
Desa Tahu Unaksan di Gapyeong

Jalan ini adalah tempat restoran kalguksu yang menggunakan
gandum lokal. Anda dapat mencicipi kalguksu dengan cita
rasa pekat yang menggunakan hidangan laut di Woorimil
Kalguksu Restaurant. Makanan lautnya segar karena warungnya
terletak di tepi laut, sedangkan makanannya aman di perut
karena menggunakan gandum lokal bebas pestisida. Rasanya
tidak terlalu menyengat dan kuah kaldunya ringan. Setelah
kaldu mendidih, masukkan mi sampai matang. Cara lain
menikmati mi adalah dengan memesan pancake hidangan laut
yang renyah di luar dan dibungkus dengan hidangan laut di
dalamnya sebagai makanan pendamping.

Setelah mendaki, yang terpikirkan adalah makanan.
Mereka yang mendaki Gunung Unaksan harus memastikan
untuk mampir ke desa ini. Saat memasuki desa, Anda akan
disambut oleh banyak restoran tahu. Kunjungi warungwarung ini untuk memilih hidangan tahu seperti hot pot
tahu, tumis tahu, tahu sutra, dan tahu kimchi. Tahu disukai
semua orang karena teksturnya yang lembut dan rasanya
yang gurih serta menjadi santapan yang mengenyangkan
perut setelah mendaki.

1361, Daebuhwanggeum-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (Woorimil
Kalguksu)
032-884-9083
Setiap hari 09.00-21.00, Buka Sepanjang Tahun
Woorimil Clam Kalguksu KRW 9,000, Woorimil Seafood Kalguksu KRW 18,000

14, Hyeondeungsa-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
070-7719-7763
Tofu Hot Pot KRW 20,000-39,999
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Ceria! Roti
Bread Tour
"Bread Tour" adalah berwisata ke mana pun ada roti yang lezat.
Mari kita selami dunia toko roti yang telah berhasil memukau baik orang Korea maupun orang asing.

01

Mini Interview
Pengguna Instagram
Park Sun-ah
@sunah_c

Perpaduan roti rumahan khas
Eropa dan kopi gurih yang
dinikmati di hutan hijau sambil
mendengarkan kicauan burung
benar-benar sempurna. Berkat
“The Fore,” saya kembali ke rumah
dengan perasaan sangat segar.
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Scone Landmark in Uijeongbu
Eunbee’s Bread
Kafe ini menjual scone dengan rasa spesial seperti garlic cream cheese,
caramel fig, cream berry, double matcha ang butter, dan apple crumble.
Scone dengan cita rasa mewah dan pekat dibuat menggunakan mentega
Prancis, garam teluk, dan gula murni. Menu unggulannya adalah cakone, atau
scone yang dihancurkan dengan krim dan bahan lainnya. Variasi menu ini
adalah cakone pisang coklat, cakone kue beras mugwort, dan cakone stroberi
segar. Menu tersebut dapat berubah setiap saat. Sedangkan untuk minuman,
kopi Belanda tanpa kafein, susu stroberi segar, dan teh susu dijual dalam
kemasan botol. Teh susu dibuat dengan daun teh Mariage Frères Prancis.
10-3, Pyeonghwa-ro 483beon-gil, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do
010-4017-2322
Rab-Jum 12.00-22.00, Sab-Ming 12.00-20.00 (Senin dan Selasa Tutup)
Rich milk tea KRW 7,800, Financier KRW 2,500

House Bakery
Hanok Cafe yang Tenang dan Damai

Ryoo Jaeeun Bakery
Roti Bawang Putih Manisnya Lezat

Toko ini adalah toko roti yang menonjol karena taman
yang terawat baik dan hanok. Setiap sudut adalah tempat
berfoto. Hanok tradisional berdampingan dengan interior
modern. Ada begitu banyak roti cantik yang hampir terlalu
cantik untuk dimakan, termasuk croissant dengan buah
dan krim segar, scone, dan sandwich yang bisa disajikan
sebagai makanan. Jika suka mangga, cobalah smoothie
mangga asli. Sepotong mangga utuh ditempatkan di atas
untuk memuaskan mata dan lidah.

Toko ini adalah toko roti populer yang muncul dalam acara
televisi "Delicious Guys.” Sebagai toko roti terkemuka di
Provence Town, Paju, Ryoo Jaeeun Bakery telah menjadi favorit
banyak pelanggan sejak dibuka pada tahun 1997. Toko ini
paling terkenal dengan roti bawang putihnya yang dipanggang
dengan menggunakan banyak bawang putih. Rasa manis,
lembut, dan lengketnya luar biasa istimewa. Produk populer
lainnya termasuk castella yang dibuat dengan beras Hansuwi
yang diproduksi di Paju, roti yang dibuat dari kacang Jangdan,
produk khusus Paju, dan roti kacang manis.

338-1, Munho-ri, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-772-8333
Hari kerja 10.30-21.00, Akhir pekan 9.00-21.00,
Hari libur 9.00-22.00 (jam buka dapat berubah pada hari libur nasional)
House Coffee KRW 7,000, Real Mango Smoothie KRW 9,900

265, Yopung-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-939-8493
Setiap hari 9.00-22.00
Garlic Bread KRW 8,500,
Panettone KRW 13,500, Sweet Bean Bread KRW 2,500
www.instagram.com/ryoojaeeunbakery

02 03
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We Bake
Toko Roti di Dekat Lembah

Hwaseong The Fore
Terinspirasi Pertanian Eropa

Kafe toko roti ini terletak di Benteng Namhansanseong.
Roti dijual di lantai satu sedangkan di lantai dua ada ruang
untuk para tamu menikmati kopi dengan santai. Ciri khas
dari We Bake adalah meja-meja luar ruangan. Dari mejameja yang diletakkan di bawah pepohonan lebat dengan
payung untuk menghalangi sinar matahari, Anda dapat
melihat ke bawah ke lembah yang sejuk. Tak ada yang
lebih indah daripada mendengarkan gemericik air sebagai
musik latar. Anda juga dapat menikmati bermain air di luar
ruangan dan membawa hewan peliharaan Anda.

Pertanian wisata “The Fore” dibuka pada 14 Juni 2020 sebagai
usaha toko roti dan kafe dengan konsep desa kecil di dalam
hutan yang dikelola oleh para petani muda. Kafe ini adalah ruang
budaya berukuran 26.446 m2 yang dibangun menyerupai kabin
kayu yang terasa seperti tempat tinggal yang nyaman di dalam
hutan. Pilih tempat duduk Anda di rumah kayu untuk menikmati
roti dan kopi serta taman rumah kaca dan teras luar ruangan.
Es Americano di sini adalah menu terlaris. Menu populer lainnya
adalah jus prune di musim panas dan es kesemek di musim
gugur. Di toko roti, sajian yang paling populer adalah pancake
manis gandum campur, croissant cokelat, dan scone.

59-3, Namhansanseong-ro, Namhansanseong-myeon, Gwangju-si,
Gyeonggi-do
031-798-0959
Buka Sepanjang Tahun 10.30-21.00
Petit Cake KRW 6,500, Biscuit Choux KRW 3,000,
Cream Cube Loaf KRW 4,000, Americano KRW 5,500
www.instagram.com/webake_namhansanseong

49-13, Dureongbawi-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
031-352-9291
Setiap hari 10.00-21.00, Buka Sepanjang Tahun
Americano KRW 5,500, Café Latte KRW 6,000, Grapefruit Juice KRW 7,800
www.instagram.com/thefore_4
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SPICY
Kimchi: Makanan Jiwa Korea
Dalam drama TV yang menampilkan keluarga besar, kita sering melihat orang membuat kimchi secara
berkelompok. Mereka mengoleskan bumbu pada kubis asin dalam mangkuk besar sambil bercakap-cakap.
Mungkin proses pembuatannya yang membuat kimchi begitu istimewa.
Kami terkadang merasa biasa saja meskipun kimchi sebenarnya masih merupakan salah satu bentuk
makanan jiwa yang terkenal di Korea. Bayangkan sepotong kimchi di atas nasi yang baru masak saat kita
mempelajari beberapa fakta menarik tentang kimchi.
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Kenangan Membuat Kimchi

Di barat ada “chicken soup for the soul”, namun di Korea kita punya kimchi.
Bukan hanya karena kimchi adalah salah satu makanan tradisional Korea,
atau karena mengandung banyak nutrisi termasuk asam laktat, mineral, dan
vitamin. Kami menyebut kimchi “makanan untuk jiwa” karena kenangan yang
berhubungan dengan hidangan ini.
Saat ini, membeli kimchi adalah hal yang normal sepanjang tahun, tetapi sampai
beberapa tahun yang lalu gimjang, atau membuat kimchi, adalah tradisi tahunan.
Pada bulan November atau Desember, para ibu akan memilih hari yang cocok
untuk membuat kimchi. Pada hari itu, seluruh keluarga berkumpul dan membawa
kubis, parutan lobak dan mencampur bumbu untuk membuat kimchi. Proses
Gimjang berlangsung dari pagi hingga sore tetapi menaruh bumbu kimchi yang
baru dicampur di atas sepotong kubis dan menikmati gigitannya adalah sesuatu
yang menyenangkan. Begitu kubis asin ditumpuk dalam bentuk yang tepat,
aroma gurih daging babi kukus akan mulai menyebar ke seluruh rumah. Artinya,
kerja keras telah berakhir. Ketika daging babi yang dimasak dengan baik tiba,
para ibu akan membungkus daging dengan kimchi dan memberikannya kepada
anak-anak. Karena ingatan ini, memikirkan gimjang saja sudah membuat air
liur menetes. Momen kebahagiaan ketika rasa kimchi pedas dan daging kukus
berpadu menjadi kenangan yang melekat kuat. Kami masih ingat dengan baik
rasa kimchi spesial yang disiapkan dan diberikan kepada kami oleh ibu dan nenek
kami. Bagi orang Korea, kimchi adalah makanan yang mewakili nostalgia dan
kehangatan dan dimaksudkan sebagai sesuatu yang spesial.

Alasan Mengapa Kimchi Terasa
Berbeda di Setiap Rumah
Fakta bahwa kimchi memiliki rasa yang berbeda di setiap rumah juga menjadi
alasan mengapa makanan ini adalah makanan jiwa. Rasa kimchi tergantung
pada orang yang membuatnya dan daerah tempat pembuatannya. Kimchi
adalah makanan fermentasi yang memungkinkan orang memakan sayuran segar
meskipun di tengah musim salju. Cara pengawetannya berbeda tergantung
pada lingkungan dan iklim sekitar yang artinya tingkat keasinan dan bahannya
juga berbeda. Di daerah selatan yang hangat, kimchi dibuat asin dan pedas agar
awet dalam waktu yang lama. Namun, di daerah utara yang dingin, kimchi tidak
mudah difermentasi. Garam dan cabai merah yang digunakan lebih sedikit dan
bumbunya lebih ringan, sehingga rasanya lembut. Kimchi juga memiliki rasa
yang berbeda tergantung pada lokasi, preferensi, dan keterampilan pembuatnya.
Di Provinsi Gyeonggi-do, bahan kimchi lebih beragam karena sayuran liar mudah
dikumpulkan di pegunungan dan makanan laut berlimpah di Laut Kuning. Secara
geografis, Gyeonggi-do terletak di tengah negara, sehingga rasanya tidak terlalu
asin atau hambar.

Tidak Semua Orang Korea
Mengenal Semua Jenis Kimchi
Ada berapa jenis kimchi? Tidak semua orang Korea dapat menjawab pertanyaan
ini. Jenis kimchi berbeda-beda tergantung pada daerahnya, tetapi ide-ide baru
juga dapat diajukan untuk membuat variasi baru.
Umumnya, kimchi dibuat dari sayuran seperti kubis, lobak, lobak muda,
mentimun, daun perilla, crepidastrum sonchifolium, sawi, dan daun bawang,
sedangkan bumbunya menggunakan cabai merah, garam, gula, jahe, bawang
putih, daun bawang, dan asinan seafood. Jenis kimchi yang paling umum
termasuk kimchi kubis, kimchi lobak, kimchi daun lobak muda, kimchi lobak
muda, kimchi sawi, kimchi bawang hijau, kimchi air lobak, dan kimchi mentimun.

Coba Membuat Kimchi di Sini!
Desa Kimchi Choseong
Desa Kimchi Choseong yang terletak
di Cheongsan-myeon, Yeoncheongun, Provinsi Gyeonggi-do ini adalah
tempat yang memperkenalkan kimchi
tradisional Korea. Pengunjung dapat
mempelajari sejarah dan budaya kimchi
di taman hiburan bertema kimchi seluas
22.000 m2, aula yang memamerkan
sejarah dan budaya kimchi, serta aula
promosi kimchi. Aktivitas paling populer
di desa ini adalah program pembuatan
kimchi yang menggunakan hasil
bumi setempat. Selain kimchi kubis,
Anda juga dapat membuat berbagai
kimchi lezat seperti salad kubis, kimchi
mentimun, kimchi lobak muda, dan
kimchi lobak potong dadu.
209, Pyeonghwa-ro, Cheongsan-myeon,
Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-835-0381
Setiap hari 00.00-24.00 (Fleksibel)
Program satu hari di Desa Choseong
Kimchi: KRW 35,000, Program Salad Kimchi:
KRW 15,000, Pembuatan tahu: KRW 8,000
https://sciolto2.wixsite.com/choseongkimchi
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Pelajari tentang K-Drink Sebelum Memulai Perjalanan
“Minuman Korea”
Alkohol adalah tema yang menambah serunya perjalanan. Pelajari sejarah dan budaya minuman
Korea untuk dapat menghargai pengalaman dalam perjalanan ini. Kunjungi juga tempat pembuatan bir
dengan banyak hal yang perlu dilihat dan dipelajari tentang makanan yang cocok dengan minuman Korea.
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Sejarah yang Diwariskan lewat Cerita Rakyat

Tidak ada catatan akurat mengenai sejarah minuman Korea dan bagaimana
pembuatannya. Kita bisa menduga bahwa minuman ini telah ada pada masa pertanian
karena minuman Korea dibuat dari biji-bijian seperti beras atau ketan. Kisah pertama
yang tercatat tentang alkohol tercantum dalam The Ancient History of The Three
Kingdoms, sebuah buku yang terkenal dengan kisah bagaimana Jumong mendirikan
Goguryeo. Menurut cerita rakyat, Haemosu, putra dewa, membuat Yuhwa, putri tertua
Habaek, mabuk dan tidur dengannya, yang menyebabkan Yuhwa melahirkan Jumong.
Meskipun hanya sebuah cerita, tetapi ini menegaskan bahwa Korea memiliki sejarah
panjang tentang minuman.

Minuman Korea Berbeda berdasarkan Metode Produksi
Minuman Korea yang terbuat dari biji-bijian seperti beras, gandum, dan barley dapat
dibagi menjadi empat jenis. “Makgeolli”, yang berarti baru disaring, adalah minuman
yang berwarna pekat. Minuman yang disaring hingga bening disebut “yakju” atau
“cheongju”. Perbedaan terbesar antara yakju dan cheongju adalah persentase ragi
yang ditambahkan sebagai bahan fermentasi. Minuman yang dibuat dari ipguk, yang
dibuat dari beras yang mengandung ragi kurang dari 1%, disebut cheongju sedangkan
minuman yang menggunakan ragi tradisional dikelompokkan sebagai yakju. Dengan
kata lain, minuman bening yang mengandung bahan herbal selain biji-bijian disebut
yakju dan minuman bening yang terbuat dari biji-bijian murni disebut cheongju. “Soju”
adalah minuman yang diperoleh dari penyulingan makgeolli, yakju, dan Cheongju.
Soju ini berbeda dari soju dalam botol hijau yang bisa Anda beli di supermarket.

Makanan yang Cocok dengan Minuman Korea

Dalam bahasa Prancis, "Mariage" berarti pernikahan yang juga digunakan untuk
menggambarkan pasangan yang cocok antara makanan dan minuman. Hal ini juga
ada dalam kaitannya dengan makanan Korea. Selera pribadi Anda memang berperan
tetapi ada beberapa kombinasi dasar yang melengkapi rasa minuman dan makanan.
Pilihan berbeda akan tergantung pada rasa yang ingin lebih Anda nikmati. Misalnya,
jika Anda ingin lebih fokus pada rasa dan aroma minuman, pilihlah makanan yang
tidak memiliki rasa yang kuat; atau jika ingin minumannya cocok dengan makanannya,
pilihlah sesuai dengan karakteristik makanannya. Makanan pedas seperti kimchi tumis
atau sup seafood cocok dengan minuman manis dengan kandungan alkohol rendah.
Untuk makanan berminyak seperti irisan daging babi rebus, pilihlah minuman dengan
kandungan alkohol tinggi atau yang bersifat asam, untuk membersihkan bagian dalam
mulut. Untuk makanan penutup Korea, minuman manis lebih cocok daripada minuman
ringan karena jika Anda mengonsumsi minuman ringan setelah makanan manis, Anda
mungkin akan merasa pahit. Untuk makanan yang sangat asam seperti salad dingin
manis dan asam, pasangkan dengan minuman asam untuk menguatkan rasanya.

Tata Cara Minum

Anda harus mempelajari budaya Korea untuk mengetahui tata cara minum yang benar.
Sejak dahulu, orang Korea menganggap tata cara minum sebagai masalah penting.
Di Korea, tata cara penting terkait minum dijelaskan dalam Ritual Upacara Minum
(Hyang-eum-ju-rye) yang menyebutkan para sarjana dan penganut Konfusianisme
berkumpul di sekolah Konfusianisme untuk mengadakan perjamuan dan mereka
berbagi makanan dan minuman serta bersenang-senang selama Periode Joseon.
Selama Ritual Upacara Minum, pemimpin kantor pemerintah bertindak sebagai tuan
rumah dan mengundang orang-orang berpendidikan dan wawasan tinggi. Aturan
menuangkan dan minum alkohol dicatat dalam sebuah buku yang membahas tentang
Ritual Upacara Minum. Korea digambarkan memiliki budaya bertukar minuman. Orang
akan saling menuangkan minuman beralkohol atau bertukar minuman dan praktik ini
berlanjut hingga hari ini. Ada juga tata cara untuk minum dengan seseorang yang lebih
tua. Saat menuangkan minuman, orang yang lebih muda harus menyajikan cangkir
kepada orang yang lebih tua dan mengisi 70-80% cangkir, tidak sampai penuh. Saat
orang yang lebih muda menerima minuman, ia harus menerimanya dengan kedua
tangan sambil mengangkat cangkir. Saat bersulang, cangkir harus diangkat tetapi
tidak lebih tinggi dari orang yang lebih tua, dan saat orang yang lebih muda minum,
akan lebih sopan jika kepala sedikit diputar sambil menutup mulut dan cangkir dengan
tangan yang tidak memegang cangkir. Namun, jika Anda minum bersama teman,
Anda dapat minum dengan santai tanpa perlu mengkhawatirkan aturan ini. Bagian
terpenting dari etiket minum adalah Anda tidak boleh mabuk. Minum berlebihan tidak
sesuai dengan tujuan orang-orang agung di masa lalu yang menganggap pertemuan
minum sebagai kesempatan untuk menggalang persatuan dan mereka yang memaksa
orang lain minum lebih dari yang dia inginkan dianggap rendah. Minuman beralkohol
sebaiknya dinikmati bersama teman-teman baik dan dalam jumlah tak terlalu banyak.

Koleksi Minuman
Beralkohol Gyeonggi-do
Makgeolli Beras Idong
Pocheon 1932

Ada banyak satuan tantara yang
ditempatkan di Pocheon, dan
banyak dari pensiunan perwira
militer yang bertugas di sini
pasti kembali karena tidak dapat
melupakan cita rasa Pocheon
Idong Makgeolli. Dengan
menggunakan resep rahasia yang
telah diturunkan selama 85 tahun,
makgeolli dibuat menggunakan air
murni dari mata air bawah tanah
Gunung Cheonggyesan. Saat Anda
cicipi, rasanya ringan dan halus
seperti awan.
Kandungan Alkohol: 6,0%
Produsen: Pocheon Idong Makgeolli
Co., Ltd.

Anggur Bulan Madu

Anggur ini dibuat air murni
Yangpyeong dan madu yang
diperoleh dari 20 peternakan lebah
di Provinsi Gyeonggi-do. Aroma
bunga madu dengan lembut
menyebar ke seluruh langit-langit
mulut. Anggur ini disukai sebagai
minuman pembuka, karena aroma
dan rasa asamnya membantu
menggugah selera makan.
Kandungan Alkohol: 10,0%
Produsen: iBee Agricultural Union
Corporation

Makgeolli Anseong-Machum
yang Segar
Makgeolli ini dibuat dari beras
Anseong-Machum, beras yang
baru dipanen dan dijamin memiliki
kualitas terbaik oleh Anseong-si.
Minuman ini dibuat oleh CEO Lee
Seong-ja, seorang seniman dengan
keahlian membuat "songjeolju"
yang ditetapkan sebagai kekayaan
budaya tak berwujud oleh Kota
Seoul. Terkenal karena rasanya
yang membangkitkan semangat,
makgeolli ini mengandung sedikit
susu beraroma pisang.
Kandungan Alkohol: 6,0%
Produsen: Hanju Brewery

Moonbaesool Heritage

Pada tahun 2000, Presiden Kim
Dae-jung dan Mantan Ketua Komisi
Pertahanan Nasional Kim Jongil bersulang di KTT Korea dengan
minuman ini. Moonbaesool
Heritage adalah minuman jernih
dan elegan yang dahulu disajikan
kepada raja selama Periode Goryeo
dan saat ini dibuat oleh Master Lee
Gi-chun yang merupakan Master
ke-7 Makanan Tradisional Korea.
Kandungan Alkohol: 23,0%
Produsen: Moonbaeju Brewery Co.

Cheonbihyang Hwaju

Ini adalah minuman keras suling
terbaik yang dibuat melalui
distilasi atmosfer. Biji-bijian matang
dan aroma asap menyerbak tebal.
Tidak merangsang, tetapi membuat
mulut Anda terasa panas seperti
ada api. Cocok dihidangkan
bersama bebek panggang.
Kandungan Alkohol: 40.0%
Produsen: PT. Perusahaan Pertanian
Joheun Sul
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Benar-Benar Mencintai “Padi”
Orang Korea sangat mencintai padi hingga ada pepatah yang berarti “hidup dengan energi dari padi.”
Padi lebih dari sekadar makanan sederhana, tetapi berfungsi sebagai pendorong kehidupan. Cari tahu lebih
lanjut mengapa kami menyukai padi dan pelajari tentang berbagai varietas yang ada di Korea.
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Nasi Lebih Penting Dari Apa Pun

Nasi adalah makanan yang dibuat dari semua jenis biji-bijian yang direbus dan
dimasak dengan menempatkannya dalam panci setelah dicuci dan ditambahkan
air dalam jumlah yang sesuai – termasuk beras putih, beras merah, barley, millet,
dan sorgum. Karena nasi adalah makanan pokok, Anda mungkin berpikir bahwa
wajar jika menganggapnya penting, tetapi pernahkah Anda mendengar orang
Barat mengatakan bahwa mereka “hidup dari energi roti” atau bahwa “roti adalah
obat?” Korea sangat serius tentang “nasi”. Orang dewasa menyiapkan setiap
makanan dengan hati-hati. Mereka juga menyebut nasi sebagai obat, dan ada kata
“bapsim (secara harfiah, energi nasi)" yang tercantum dalam kamus Korea untuk
menunjukkan kekuatan yang diperoleh setelah makan nasi. Kami mungkin sangat
menghargai nasi karena kelazimannya dalam makanan kami. Nasi dikonsumsi
dengan makanan lain seperti sup atau lauk pauk, tetapi meskipun jumlah dan jenis
lauknya berubah, nasi selalu disertakan di atas meja. Dengan kata lain, makanan
Korea berpusat pada nasi. Nasi juga dikaitkan dengan kerasnya kehidupan orang
Korea.Pernah ada masa saat orang Korea akan menyapa orang lain dengan
mengatakan "apakah kamu sudah makan," karena negara ini sangat miskin selama
perang. Sudah hampir 100 tahun sejak kami mengalami Perang Korea, saat
nenek dan kakek kami sering kelaparan. Setelah perang berakhir, sudah menjadi
kebiasaan untuk bertanya dan memastikan apakah orang lain makan tepat waktu
karena makan tiga kali sehari bukti bahwa semuanya baik-baik saja.

Makan Nasi Setiap Hari Tanpa Pernah Bosan

Karena makan nasi sangat penting, ada banyak jenis nasi. Inilah sebabnya
mengapa kami tidak pernah bosan memakannya setiap hari. Jenis nasi yang
paling dasar adalah “nasi putih”. Nasi putih memiliki tekstur yang lembut, cocok
dengan segala jenis makanan. Rasa nasi berubah tergantung dari jenis nasi, jenis
panci tempat nasi dimasak dan banyaknya air yang digunakan. Berbagai bijibijian ditambahkan ke nasi putih seperti sorgum, beras hitam, dan millet untuk
membuat “nasi biji-bijian campur”. Terkadang, kacang-kacangan atau bahan
musiman seperti kentang atau jagung juga ditambahkan untuk membuat makanan
khusus. Nasi putih bisa dimakan bersama sayuran, telur goreng, dan daging,
serta dicampur dengan sambal cabai merah dan minyak wijen untuk membuat
bibimbap. Bibimbap terasa enak, apa pun bahannya. Nasi yang dicampur ke
dalam sup disebut “gukbap”. Hidangan ini adalah hidangan tunggal yang bisa
dimakan tanpa banyak lauk. Namanya berubah tergantung pada jenis supnya.
Campurkan nasi ke dalam sup sosis darah atau tambahkan ke dalam sup tauge
untuk menikmati sup tauge dengan nasi. “Nasi Hot Pot” adalah nasi yang dimasak
dalam panci panas dengan jamur, chestnut, dan kacang ginkgo. Nasi yang baru
dimasak ditempatkan dalam mangkuk kemudian air dituangkan ke dalam panci
panas untuk menikmati nasi yang telah direndam dalam panci. Saat memasak
nasi, coba tambahkan tauge atau tiram dan campur dengan kecap asin agar
hidangan menjadi istimewa. Jika anak sekolah pergi piknik, sebagian besar kotak
makan siang mereka berisi “gimbap.” Gimbap dibuat dengan meratakan nasi putih
di atas rumput laut dan menambahkan wortel, bayam, telur, dan ham, kemudian
menggulung dan mengirisnya menjadi potongan kecil. Makanan ini disukai anakanak karena bentuknya yang cantik dan rasanya yang enak. Nasi goreng yang
dibuat dengan menambahkan sedikit minyak ke penggorengan dan mencampur
nasi putih dan segala macam bahan dapat bervariasi tergantung pada bahannya.
Pilihan paling populer adalah “Nasi Goreng Kimchi” yang memiliki rasa gurih.

Beras Apa yang Harus Anda Pilih?

Nasi adalah salah satu elemen terpenting dari makanan apa pun karena nasi
akan menentukan rasanya. Sebaiknya beli beras yang baru dipanen karena beras
yang sudah lama memiliki kadar air yang rendah dan dapat menjadi kering serta
sebagian nutrisinya dapat rusak. Hal berikutnya yang harus diperiksa adalah
tanggal beras dipoles. Pastikan memilih beras yang dipoles kurang dari dua
minggu sebelumnya. Terakhir, pelajari karakteristik berbagai jenis beras. Beras
Chucheong memiliki butiran kecil dan lengket, sedangkan Singdongjin memiliki
butiran besar dengan tekstur yang bagus. Koshihikari memiliki butiran transparan
yang berkilau saat nasi dimasak. Gold Queen memiliki aroma dan tekstur gurih
antara beras dan beras ketan. Samgwang memiliki kandungan protein yang
rendah dan tekstur yang lembut serta lengket. Samgwang memiliki sertifikasi
kualitas terbaik dari Administrasi Pembangunan Pedesaan. Terakhir, Odae memiliki
tekstur al dente dan rasanya enak meskipun dimakan dalam keadaan dingin.

Nasi Gyeonggi-do dengan
Berbagai Rasa Lokal
“Nasi Machum Anseong”
dari Anseong
Padi ini adalah padi Chucheong kultivar
tunggal yang ditanam di tanah yang
sehat dan subur menggunakan teknik
pertanian yang sama dengan menanam
gandum hitam. Kualitasnya dijaga
dengan cara memilih beras dengan
bentuk yang sempurna menggunakan
mesin dan fasilitas canggih di
penggilingan. Koshihikari juga
ditanam di sini.
“Daewangnimpyo” dari Yeoju
Yeoju merupakan daerah tanah liat
merah yang kaya nutrisi dan memiliki
kisaran suhu harian yang luas untuk
menghasilkan beras berkualitas
tinggi. Beras yang dibudidayakan di
Korea ini adalah jenis yang dahulu
dipersembahkan kepada raja.
Teksturnya lembut dan lengket serta
menyerap air lebih sedikit daripada jenis
beras lainnya
“Beras Icheon untuk Raja”
dari Icheon
Beras Icheon ditanam sebagai varietas
pematangan awal selama Periode
awal hingga pertengahan Joseon dan
ditawarkan kepada raja karena rasanya
yang lezat. Ada beberapa beras varietas
domestik seperti Chucheong, Alchanmi,
dan Haedeul
“Suhyangmi” dari Hwaseong
Beras ini ditanam sebagai beras Ratu
Emas No. 3, setelah meneliti beras kuno
dan biji-bijian tradisional dari Himalaya.
Beras ini menghasilkan rasa yang mirip
dengan popcorn saat dimasak.
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GOOD STAY

TRADITION
Nikmati Keindahan yang Tenang dan Damai #Hanok Stay
Jika Anda mencari tempat yang tenang untuk membebaskan diri dari kesibukan hiruk-pikuk keramaian,
cobalah menginap di hanok, sebuah rumah tradisional bernapaska n budaya Korea. Nikmati ruangnya yang
menyimpan kenangan waktu dan rasakan kedamaian jiwa di setiap detik yang Anda lewati.

Bermalam dalam
Suasana Pribadi di
Hanok Stay Hui 

Hanok Stay Hui adalah sebuah desa hanok besar dengan luas 9918m2. Nikmatikan
bermalam di hanok premium di sini yang dibangun dengan bahan tradisional dan
dilengkapi elemen artistik yang rumit. Desa ini dikelilingi sungai yang mengalir
dari Benteng Namhansanseong dan hutan pinus yang tumbuh di area tersebut
selama ratusan tahun dan membawa suasana tenang dan damai. Para tamu
diundang untuk bersantai dalam suasana mewah yang hanya dapat dinikmati di
gedung hanok tradisional Korea.
39, Saeogae-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do
031-766-9677
Check-in 15.00, Check-out 11.00
KRW 180,000 - 240,000
www.hanokmaeul.com/sub/stay.php

Royal Cabana di Yeoncheon
Tradisi Lama yang Tetap Terjaga 
Gedung yang merupakan rekonstruksi dari Aula
Yeomgeundang milik keluarga kerajaan Joseon di Yeoncheongun, Gyeonggi-do, ini adalah replika dari rumah tempat
ritual kuno keluarga kerajaan dilakukan di Kuil Jongmyo,
yang diawali pada tahun 1807 dan berlanjut hingga Kerajaan
Korea. Bermalam di rumah keluarga kerajaan Joeon ini akan
membuat Anda merasa menjadi tokoh dalam sejarah. Saat
berjalan di halamannya yang dirancang untuk berjalan santai,
pohon pinus, stoples rempah, dan hanok akan menyejukkan
jiwa Anda. Nikmati juga ruang olahraga dan terapi yang akan
membuat Anda relaks dengan herbal organik yang dibuat
meresap dengan teknik tradisional keluarga kerajaan yang
telah diakui para ahli.
339-10, Hyeonmun-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-834-8383
Check-in 15.00, Check-out 11.00
KRW 242,000 - 495,000
www.chosun1807.com
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Suwon Goyoo
Keindahan Korea 
Goyoo dibangun untuk menghidupkan kembali keindahan
“unik” (“goyoo” dalam bahasa Korea) Korea. Gedung yang
memadukan gaya tradisional dan modern ini terletak di
lembah yang tenang dan damai di Suwon. Bangunan
hanok adalah struktur split level yang unik dengan
atap yang tinggi dan mengagumkan serta loteng 1 1/2
lantai yang menawarkan daya tarik elegan. Ruang tamu
berbentuk split level dengan dua kamar atau studio. Dalam
satu hari hanya satu grup yang diizinkan. Pemiliknya adalah
seorang arsitek yang merancang area ini sendiri. Berkat
struktur terbukanya, interiornya terlihat dari luar. Tersedia
juga pengalaman untuk merasakan tinggal di hanok.
34, Hwaseomun-ro 42beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
010-4893-6056
Check-in 16.00, Check-out 11.00
KRW 250,000 - 320,000
goyoo2020.modoo.at

Tinggal di Alam di
Pusat Seni Gapyeong Chwiong 
Pusat Seni Chwiong menawarkan bermalam di hanok
yang telah menerima sertifikasi kualitas tinggi dari Korea
Tourism Organization (KTO). Kebun tradisional, kolam kecil,
dan atap hanok berpadu menyajikan suasana tenang dan
damai. Pilih sendiri tempat bermalam yang sesuai untuk
Anda, mulai dari rumah pribadi yang dapat Anda gunakan
membaca atau meditasi, kamar berdinding tanah liat merah
dengan pemanas yang penuh aroma pinus, kamar tamu
alami yang akan mengingatkan pada kamar tidur di rumah
Anda, atau kamar tamu terpencil dengan pemandangan
indah ke Pavilion Cheongryujeong dan museum.
300, Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
031-585-8649
Check-in 15.00, Check-out 11.00
KRW 88,000 - 286,000
site.onda.me/20419

Dengarkan Suara Hati Anda di
Yooseonjae 
Yooseonjae adalah rumah tua dengan budaya setempat
yang tetap terjaga selama lebih dari 100 tahun, sejak
Periode Joseon. Secara resmi, tempat ini terdaftar
sebagai Bisnis Pengalaman Hanok di Kementerian Budaya
dan Pariwisata. Nama Yooseonjae berarti “sembuh
sepenuhnya.” Rumah itu sendiri terdiri dari beberapa kamar
yang menawarkan banyak konsep, termasuk ruang teh
tradisional untuk bercakap-cakap sambil minum teh, dan
ruang tamu yang mengingatkan pada rumah di kampung
halaman dengan ruang yang tenang dan damai dan
dapat menampung hingga lima orang. Saat lampu kuning
dinyalakan di malam hari, hanok terlihat jauh lebih menarik.
Di akhir perjalanan, tinggallah di rumah ini agar benarbenar menikmati rasanya bersantai.
89-11, Jangmandae-gil, Yangdong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
010-2311-4366
Check-in 15.00, Check-out 11.00
KRW 380,000 - 450,000
www.yooseonjae.com
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LUXURY
Bersantai di Lingkungan yang Sempurna #Hotel & Resort Mewah

ⓒSono Calm Goyang

Ada banyak cara untuk berwisata. Jika Anda ingin dapat melakukan semuanya dalam akomodasi tanpa perlu
mencari restoran tetapi tidak ingin melewatkan pemandangan indah dan tempat tidur yang nyaman, Anda
harus menginap di hotel atau resort. Berikut beberapa hotel yang menawarkan kemudahan di atas.

Sono Calm Goyang
Satu-Satunya Hotel Bintang 5 di
Provinsi Gyeonggi Utara 
Hotel ini menginterpertasikan tradisi Korea secara
modern dengan kain sutera berwarna merah dan biru
(cheonsachorong), lampu minyak dan pakaian hanbok. Sono
Calm Goyang dilengkapi kolam renang di luar ruangan,
fitness club, business center tempat Anda bisa bekerja, serta
sauna. Restoran adalah elemen penting pada hotel, termasuk
restoran prasmanan Cucina M, Restoran Tionghoa Jukrim
dan Kafe Il Lago. Di prasmanan mewah Chef's Chicken, para
tamu dapat menikmati masakan Korea yang sehat, masakan
Jepang, dan hidangan penutup dengan harga yang sesuai.
Yang menarik dari hotel ini adalah program untuk hewan
peliharaan dan kamar ramah hewan peliharaan, sehingga
para pencinta hewan dapat beristirahat sambil tetap
berinteraksi dengan hewan peliharaan.
20, Taegeuk-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
031-927-7700
Check-in 15.00, Check-out 12.00
KRW 192,600-241,900 (Bus bertema) KRW 10,000 pulang-pergi
www.mvlhotel.com/goyang
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Yangpyeong Bloomvista
Kamar Spesial untuk Anak-Anak 
Nama hotel ini berarti “tempat indah untuk mengembalikan
vitalitas, mencapai potensi dan mendapatkan visi baru.”
Interiornya yang elegan sangat mengagumkan sehingga
salah satu kamar mewah di sini digunakan sebagai tempat
tinggal tokoh utama dalam drama televisi yang berkisah
tentang keluarga kaya. Namun, kamar unggulan hotel
ini bertema karakter yang disukai anak-anak. Terinspirasi
animasi populer Tobot, Secret Jouju, dan Kongsuni,
kamar ini akan membawa kenangan spesial bagi si kecil.
Restorannya menyajikan menu musiman yang dimasak
menggunakan bahan-bahan segar demikian juga lobinya
yang memamerkan karya seni.
316, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-770-8888
Check-in 14.00, Check-out 11.00
KRW 231,000 - 495,000
www.bloomvista.co.kr

Eden Paradise Hotel
dengan Kebun yang Indah 
Hotel ini dibangun di atas tanah seluas 36.000m2 di
sepanjang lereng Pegunungan Dodeuramsan. Desainnya
yang cermat dan indah dibuat oleh Choi Si-yeong, desainer
konstruksi ternama di Korea. Dengan luas 11.000m2,
Eden Garden dipenuhi lebih dari 200 spesies bunga
dan tanaman. Kebun ini dihias dengan berbagai konsep
termasuk kebun danau, kebun meditasi, dan kebun
blueberry. Karena harganya yang wajar, hotel ini sering
dipilih sebagai akomodasi hemat biaya. Tea house-nya yang
sering dikunjungi tamu dari jauh terkenal karena tehnya
yang nikmat dengan sajian roti scone buatan rumahan.
449-79, Seoicheon-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-645-9100
Check-in 15.00, Check-out 12.00
Akomodasi
KRW 150,000 - 600,000
www.edenparadisehotel.com

The Hill House
Pemandangan Indah Sungai
Namhangang 
“The Hill House” adalah hotel mewah bergaya Eropa
dengan taman yang eksotik yang terletak di Jeonsuri di Gangha-myeon di Yangpyeong, Gyeonggi-do.
Pemandangan Sungai Namhangang dan pohon pinus yang
ditanam di halamannya memberikan suasana alami yang
menyegarkan. Kamar tamu dibagi menjadi deluxe room
dan suite room dengan pemanas, sementara restorannya
menawarkan beragam menu. Bangunan ini sempat muncul
dalam drama televisi “The Heirs” dan “Yong-pal” sebagai
rumah megah milik sang tokoh utama.
489, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun
031-771-0001
Check-in 15.00, Check-out 11.00
Untuk tarif, hubungi lewat telepon
www.thehillhouse.co.kr

ⓒRamada Encore Pyeongtaek

Hotel Terbaik di Pyeongtaek
Ramada Encore Pyeongtaek 
Di Ramada Encore Pyeongtaek, Anda dapat melihat
Jembatan Seohaedaeeyo dan pemandangan Pelabuhan
Pyeongtaekhang dengan latar belakang langit merah saat
matahari terbenam. Sebagai salah satu akomodasi terbaik
di Pyeongtaek, hotel ini menjadi pilihan banyak grup wisata
karena interiornya yang nyaman. Kamar suite-nya lebih
luas dari kamar tamu lainnya serta memiliki interior yang
sangat mewah. Dari jendela kamar ini, Anda dapat melihat
pemandangan sangat indah. Jika Anda merasa ragu-ragu
berwisata karena tak ingin meninggalkan hewan peliharaan,
hotel ini adalah rekomendasi terbaik. Layanan penitipan
hewan di hotel ini akan menangani hewan peliharaan
Anda dengan sepenuh hati. Jangan lupa, sarapan bergaya
prasmanannya gratis jika Anda bermalam pada hari kerja.
3-10, Pyeongtaekhang-ro 184beon-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do
031-229-3600
Check-in 15.00, Check-out 11.00
Harga akomodasi KRW 330,000 - 400,000
www.ramadaencorepyeongtaek.com
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EXPERIENCE
Berbagi Pengalaman Berwisata #Wisma Tamu

Liburan Spesial
Bersama Buku di
Paju Jijihyang 

ⓒJijihyang

ⓒJijihyang

ⓒJijihyang

Jika menurut Anda serunya berwisata adalah bertemu dan berkenalan dengan orang-orang asing,
wisma tamu adalah pilihan yang tepat. Penginapan yang akan kami perkenalkan adalah tempat
yang tepat untuk membaca buku dikelilingi suasana artistik sambil berbincang-bincang
dengan tamu lain dalam sebuah ruangan bersama.

Jijihyang adalah wisma tamu dengan rak buku indah yang yang dipenuhi aroma
buku-buku tua. Interiornya menampilkan tekstur serat kayu dengan seprai kain
katun yang membawa suasana alami. Keunggulan penginapan ini adalah ruang
yang dapat Anda gunakan untuk merenung dan bermeditasi atau membaca buku
di pajangan, dan bukan menonton televisi. Karena terhubung dengan Pusat Budaya
& Informasi Penerbitan Asia, tamu juga dapat menggunakan fasilitas pendukung
pelatihan mutakhir seperti grand meeting room dan auditorium serbaguna, serta
Wisdom Forest yang merupakan ruang baca dan aktivitas budaya.
145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do (Asia Publication Culture & Information Center)
031-955-0090
Check-in 15.00, Check-out 11.00
KRW 77,000 - 88,000
www.jijihyang.com
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Malam yang Akan
Mengubah Hidup Anda
Paju MOTIF1 
MOTIF1 adalah tempat bermalam dengan tema buku yang
digagas oleh seorang ayah (penulis) dan putrinya (aktris)
di Heyri Art Valley di Paju, Gyeonggi-do. Ayah dan putri
pencinta seni ini memilih nama tersebut dengan harapan
bahwa pengunjung yang bermalam dapat menggunakan
motif dan temanya untuk menciptakan karya terbaik dalam
hidup mereka. Jelajahi 14.000 buku di perpustakaannya
atau sekadar duduk di ruangan dengan jendela indah
sambil mendengarkan suara hati Anda. Manjakan diri Anda
dalam perjalanan istimewa.
38-26, Heyrimaeul-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-949-0901
Check-in 15.00, Check-out 11.00
KRW 120,000 - 260,000
www.motifone.co.kr

Surga Pencinta Buku
Arca Books Book Stay di Pyeongtaek 
Dijalankan oleh suami-istri guru, Pyeongtaek Arca Books
menawarkan tempat bermalam bertema buku di vila
pribadi yang memiliki arti “bahtera (tempat bernaung)”
dalam bahasa Italia. Berdasarkan konsep “rumah tempat
bermain bersama buku”, vila ini dijalankan oleh suami-istri
pencinta buku. Kepekaan analog Anda akan dibangkitkan
melalui buku dan kartu emosi yang diberikan kepada
keluarga untuk mendorong adanya percakapan. Dilarang
memasak di tempat ini, kecuali menggunakan microwave
dan ketel teh, agar tamu bisa benar-benar fokus menikmati
ruangan. Ada kolam renang di halaman yang beroperasi
melalui pemesanan. Buku-bukunya diganti setiap minggu
dan gedung toko bukunya juga dapat digunakan secara
pribadi setelah pukul 18.30.
122-11, Deongmok 5-gil, Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
010-3140-8695
Check-in 15.00, Check-out 11.00
Untuk tarif,
hubungi lewat telepon
www.instagram.com/arca_books/
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NATURE
Beristirahat di Alam Bebas #Hutan Wisata
Jika Anda ingin menghabiskan waktu merenungkan diri sendiri di alam bebas, ada baiknya
Anda menjauh dari kota dan menikmati indahnya alam. Berjalan di alam bebas sambil
mengagumi pemandangan akan menghilangkan segala beban pikiran seketika.

Paju Dong Wha
Healing Camp
yang Dikelilingi Alam
dan Hewan 

Paju Dong Wha Healing Camp memiliki udara yang segar karena dikelilingi
Jalan Setapak Metasequoia dan pegunungan yang memiliki energi penyembuh.
Perkemahan yang terletak di lembah di antara pegunungan ini dikelilingi
berbagai jalur setapak. Saat melewati jalan setapak dengan pohon metasequoia,
phytoncide akan menyegarkan tubuh dan jiwa Anda. Ada tiga rute di dullegil dan kebun binatang kecil tempat anak-anak dapat memberi makan burung
beo. Akomodasi yang disediakan terdiri dari glamping premium, glamping
hutan, penginapan trailer di bukit, dan penginapan VIP di sepanjang bukit,
hutan, dan lembah. Di malam hari, lampu warna-warni yang cantik menawarkan
pemandangan yang berbeda dari pemandangan siang hari.
32-9, Papyeongsan-ro 363beon-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-952-2002
Check-in 15.00, Check-out 10.00
Glamping KRW 79,000 - 295,000
www.dwhealingcamp.com
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Nikmati Malam Spesial di
Bumi Perkemahan
Imjingak Pyeonghwa Nuri 
Angin dan burung migran terbang bebas dari utara ke
selatan di Bumi Perkemahan Imjingak Pyeonghwa Nuri.
Akses dari area metropolitan ke area seluas 34.000m2
atau 150 myeon ini sangat mudah dan pengunjung
dapat berkemah dalam suasana damai. Fasilitas di bumi
perkemahan ini termasuk mobil kemah, zona pemulihan
tempat Anda dapat menggunakan mobil berkemah dengan
rooftop, zona berkemah ramah lingkungan yang dilengkapi
listrik dan lampu, zona berkemah pyeonghwa dan zona
berkemah nuri. Ada juga zona karavan, tempat pengunjung
dapat menggunakan trailer. Nikmatilah pengalaman
berkemah yang menyenangkan dan memuaskan di area
pilihan Anda.
148-40, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
1670-3856
Check-in 14.00, Check-out 11.00
KRW 20,000 - 180,000
imjingakcamping.co.kr

Berwisata Hutan di
Hutan Rekreasi Alam Barasan
di Uiwang 
Hutan Rekreasi Alam Barasan adalah lokasi yang dikelola
pemerintah dan sangat populer di antara warga Korea
karena harga tiket masuknya yang sangat terjangkau.
Dekat dengan Seoul dan dapat dicapai dengan transportasi
publik adalah nilai tambah. Karena banyaknya pemohon,
tamu dipilih menggunakan undian di aplikasi internet setiap
bulannya. Pengalaman pertukangan kayu, memahami
hutan, pemulihan hutan, dan program hutan untuk anak
adalah program yang sangat populer. Di perkemahan ini,
pengunjung dapat berkemah menggunakan tenda sendiri.
Jalur pendakian yang terhubung ke Uiwangdaegan adalah
tempat yang cocok untuk “mandi hutan” karena terhubung
ke Bara 365 Hope Staircases dan observatorium.
96, Bukgoran-gil, Uiwang-si, Gyeonggi-do
031-8086-7482
Setiap hari 09.00-18.00
Dek Luar Ruangan KRW 14,000, Tenda
Permanen KRW 28,000 / Kamar Tamu (4 orang) Baegunsan-dong:
Off Season & Sen-Jum KRW 49,000, Peak Season & Sab-Ming
KRW 70,000 per hari
www.barasan.uuc.or.kr

Nikmati Berkemah Bersama Keluarga di
Hutan Wisata Alam Dongducheon 
Hutan Wisata Alam Dongducheon dibuka pada 1 Juli 2020,
sebagai sarana rekreasi terintegrasi yang menghadirkan
pengalaman yang menyenangkan di dalam hutan. Kamar
tamunya terdiri dari penginapan pribadi “House in the
Forest,” kondominium “Forest Recreation Hall” untuk
akomodasi keluarga dan grup kecil, serta “Outdoor Deck”
bagi mereka yang lebih suka berkemah di alam bebas. Jika
ada anak-anak di grup Anda, kunjungi “Let’s Play Forest”
yang terletak di area rekreasi. Staf hutan ini menjalankan
berbagai fasilitas berorientasi aktivitas bagi seluruh
keluarga, termasuk mereka yang sudah dewasa.
1, Tapdonggasan-ro, Dongducheon-si, Gyeonggi-do
031-860-3257
Check-in 15.00, Check-out: 11.00
KRW 160,000 - 300,000
www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030023
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MUSIM SEMI
Jalur Sakura di Provinsi Gyeonggi-do

©Gunpo City Hall

©Bucheon County Office

Ketika musim semi tiba, bunga sakura bermekaran di seluruh
Provinsi Gyeonggi-do membentuk terowongan bunga.
Pada saat ini, dimulailah festival musim semi yang romantis.

Jalan Bunga Sakura di Stasiun
Geumjeong di Gunpo-si 

Festival Bunga Sakura di Pegunungan
Dodangsan di Bucheon-si 

Lokasi ini akan membuat Anda merasakan pengalaman
terbaik saat menyambut kedatangan musim semi di Gunpo.
Tempat ini adalah Jalan Bunga Sakura Gunpo di dekat
Stasiun Geumjeong tempat persimpangan jalur kereta
bawah tanah Jalur 1 dan 4. Tempat ini berada di peringkat
ke-5 dari delapan pemandangan terindah di Gunpo. Di
sini bunga sakura putih bermekaran di sepanjang Stasiun
Geumjeong, menciptakan pemandangan menakjubkan di
persimpangan rel kereta api.

Pohon sakura di Pegunungan Dodangsan di Wonmigu, Bucheon, Provinsi Gyeonggi-do bermekaran setiap
musim semi. Pemandangan indah lebih dari seribu pohon
sakura yang telah tumbuh di tempat ini selama hampir 40
tahunmemudahkan menjadikan tempat ini sebagai festival
bunga di Bucheon yang sangat terkenal.

Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do

88

Dodang-dong, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Jalan Bunga Sakura dekat
Balai Kota Uiwang 
Jalan di sebelah Balai Kota Uiwang dipenuhi warga
yang datang untuk menyaksikan bunga sakura yang
bermekaran di musim semi. Turunlah di halte Balai Kota
Uiwang dan nikmati suasana romantis saat pohon sakura
yang tinggi di kiri dan kanan mengubah jalan menjadi
terowongan romantis.

©Yongin City Hall

©Uiwang City Hall

Jalan Bunga Sakura Gasil di Yongin-si

Jalan Bunga Sakura Gasil di Yongin-si 
Setiap tahun, festival bunga sakura yang diselenggarakan
oleh Yongin-si, Markas Besar Angkatan Darat ke-3, dan
Everland digelar di Jalan Bunga Sakura Gasil yang terletak
di jalan menuju Museum Seni Ho-Am di Yongin, Gyeonggido. Jalan ini terkenal karena ribuan pohon sakura dan
harmoni yang tercipta dengan danau yang jernih.
190-14, Gasil-ri, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

11, Sicheong-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do (Uiwang City Hall)
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MUSIM PANAS
Kenangan Bermain Air
Jelajahi Gyeonggi-do sambil mengagumi pemandangan indah Laut Kuning dan sungai yang mengalir
melintasi pusat kota. Ada lebih banyak hal tentang laut daripada pantai dan dataran berlumpur. Lanjutkan
membaca, jika Anda ingin menciptakan kenangan indah yang berhubungan dengan air di musim panas.

Gimpo Ara Marina 
Nikmati keindahan matahari terbenam di sepanjang
Kanal Ara di Gimpo, tempat festival kembang api
diadakan setiap Sabtu malam. Lokasi ini adalah
pelabuhan terbesar di kawasan metropolitan tempat
pengunjung dapat berbelanja di Hyundai Premium
Outlet. Anda dapat naik kapal pesiar atau berlayar dari
dermaga. Jika Anda naik kapal pesiar pada hari Sabtu,
Anda dapat menyaksikan kembang api dan pertunjukan
di kapal dari tempat duduk terbaik yang ada. Jangan
lewatkan kesempatan menciptakan kenangan hari
istimewa bersama orang yang Anda kasihi.
Jeonho-ri, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do
031-999-7800
Tur Kapal Pesiar KRW 30,000
www.waterway.or.kr
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Gold Waterway Boat House

Gold Waterway Boat House 
Ada tempat untuk berperahu di jantung kota. Kunjungi
Gold Waterway Boat House untuk melihat La Veniche,
Venesia dari Korea. Moonboat dirancang seperti bentuk
bulan di langit malam saat meluncur di atas air. Sangat
indah dilihat saat mengapung. Moonboat dapat ditumpangi
hingga tiga orang, dan tiket hanya tersedia di lokasi. Jika
Anda berencana berkunjung bersama keluarga, perahu
juga tersedia. Sambil menunggu, nikmati keindahan zona
foto di taman di tepi sungai dan saksikan pertunjukan air
mancur pada waktu tertentu. Reservasi hanya tersedia di
tempat.
2001-1, Janggi-dong, Gimpo-si, Gyeonggi-do
070-4242-0340
Setiap hari 13.00-22.00 Istirahat 16.45-17.45
Moonboat KRW 20,000, Family Boat KRW 25,000

Menikmati Kapal Pesiar di
Pelabuhan Jeongok (Play Yacht) 
Jeongok-ri Yacht Experience Center adalah pusat kapal
pesiar yang mewakili Laut Kuning, tempat berlabuhnya
sekitar 270 kapal pesiar. Setiap bulan Juni, festival kapal
pesiar diadakan bagi pencinta air dan keluarga. Play
Yacht adalah kapal pesiar premium buatan Prancis yang
sering digunakan oleh sejumlah program penyiaran dan
selebriti. Kapal pesiar ini menawarkan desain mewah
dalam dua warna dan hanya dapat dipesan secara
online. Jam pasang dan jadwal berlayar dapat ditanyakan
melalui telepon. Play Yacht dapat mengangkut hingga 12
penumpang yang diizinkan memancing dan bersantai.
15-5, Jeongokhang-ro 50beon-gil, Seosin-myeon, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do
010-3763-4424
Setiap hari 09.00 - 21.00
Tersedia setiap hari hingga 30 menit sebelum matahari terbenam
1 jam hingga 1 hari jalan, KRW 250,000 per jam
(Beroperasi hingga lima kali sehari)
www.playacht.modoo.at
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MUSIM GUGUR
Parade Warna-Warni Dedaunan Musim Gugur

©Yangju City Hall

©Yeoncheon County Office

Saat panasnya musim panas mulai mereda, waktunya dedaunan musim gugur berganti warna
bersama dengan semilir angin sejuk. Daun gingko yang kuning, daun maple yang merah dan
untaian beras menguning di ladang. Parade warna-warni ini melukis pemandangan musim gugur
dengan warna yang menakjubkan. Ada beberapa tempat yang direkomendasikan untuk menikmati
pemandangan indah musim gugur di Provinsi Gyeonggi-do.

Daun Maple di Lembah
Songchu di Yangju 

Lembah Yeoldugaeul di
Yeoncheon 

Lembah Songchu terletak di Yangju di utara Provinsi
Gyeonggi-do. Lembah yang populer di sepanjang
tahun ini mudah diakses dari wilayah metropolitan. Saat
musim gugur, orang-orang berdatangan dari jauh untuk
melihat warna-warni daun maple. Hutan lebat di bawah
lembah tempat sungai mengalir diwarnai oleh daun
maple yang merah, menyajikan pemandangan yang luar
biasa. Berjalanlah di bawah terowongan daun maple
yang megah agar dapat sepenuhnya merasakan suasana
musim gugur. Di taman nasional yang mengelilinginya
terdapat bunga liar, taman bermain anak-anak, dan zona
foto yang berisi miniatur Puncak Obong.

Lembah Yeoldugaeul berasal dari fakta bahwa untuk
pergi dari Beopsu-dong ke Deokdun-ri di Yeoncheon
Anda harus menyeberangi 12 lembah, karena saat itu
belum ada jembatan. Pegunungan, pepohonan, dan
lembah berpadu menghadirkan pemandangan yang
indah. Lembah ini terjaga dengan baik dan bersih karena
telah ditetapkan sebagai sungai regional Tingkat 2 oleh
Gubernur Provinsi Gyeonggi-do. Duduk dan dengarkan
angin di lembah, sambil mengagumi dedaunan musim
gugur yang berwarna-warni, serta dihibur oleh alam.

Uldae-ri, Jangheung-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do (Songchu Valley)
ok.yangjusarang.com
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Choseong-ri, Cheongsan-myeong, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
(Yeoldugaeul Valley)
031-839-2065

©Yeoju City Hall

Musim Gugur Kuil Sinreuksa di sepanjang Sungai Namhan

Taman Tepi Sungai Geumeunmorae 
Taman ini adalah taman ekologi terbesar di Korea. Saat
melewati jalan setapak, Anda akan melihat dedaunan
musim gugur berwarna merah yang menandakan
datangnya musim gugur menutupi berbagai sudut
taman, yang menciptakan kembali warna matahari
terbenam. Jalan sepeda dan jalan tanah liat merah
ada di sepanjang pinggiran taman. Taman ini juga
terkenal sebagai tempat bunga musim gugur di Yeoju.
Pengunjung dapat melihat zinia, spiny spiderflower,
cosmos ungu, dan cosmos sulfur berwarna kuning di
luar Lapangan Platanus hingga akhir Oktober. Selain itu,
berbagai tempat indah dan tempat bersejarah tersebar di
seluruh taman termasuk makam guci, Istana Anhakgung,
dan Makam Jenderal.
164, Gangbyeonyuwonji-gil, Yeoju-si, Gyeonggi-do
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GYEONGGI FOUR SEASONS

MUSIM SALJU
Resor Ski yang Tertutup Bunga Salju

©Gonjiam Resort

©Jisan Forest Resort

Jika Anda ingin memasuki dunia salju, tidak ada tempat yang lebih baik daripada resor ski.
Pilih ski atau papan untuk meluncur di lapangan salju yang luas dan nikmati pengalaman menuruni
bukit yang mengasyikkan. Selain itu, Anda dapat menikmati wisata musim salju yang nyaman dengan
memanfaatkan berbagai fasilitas di dalam resor.

Gonjiam Resort di Gwangju 

Jisan Forest Resort di Icheon 

Bermain snowboard dan ski menjadi populer di musim
salju. Jika Anda seorang pemula, Anda dapat mengikuti
pelajaran ski. Resor besar ini berkapasitas 5.000
orang tetapi waktu tunggu naik lift untuk memastikan
pengalaman bermain ski yang menyenangkan relatif
singkat . Keunggulan lainnya adalah para tamu dapat
menikmati bermain ski dengan nyaman melalui layanan
seperti Me-Time Pass dan Slope Quota System. Visit
Hwadam Forest menawarkan pemandian terbuka,
lapangan golf, dan kondominium di dekat Resor
Ski Gonjiam. Resor ini berjarak 40 menit dengan
mengendarai mobil dari Gangnam di Seoul. Anda dapat
dengan mudah mengunjunginya karena ada kereta api
yang menghubungkan Pangyo ke Yeoju.

Jisan Forest Resort di Icheon yang dibuka pada tahun
1996 terkenal sebagai tempat ski satu hari karena hanya
berjarak 40 menit dari Yongin. Kendaraan antar-jemput
gratis disediakan untuk memudahkan pengunjung resor
ski. Lerengnya memiliki sudut antara 7 derajat hingga
36 derajat, dan dibagi menjadi tingkat dasar, menengah
dan lanjutan. Bahkan snowboarder pun diizinkan untuk
menggunakan lereng. Selain itu, juga ada sekolah ski
anak-anak dan fasilitas perkemahan pemuda yang telah
disiapkan. Bahkan ada lereng khusus untuk sekolah ski.

278, Docheogwit-ro, Docheok-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do
02-1661-8787
07.30-23.00 (periksa jadwal setiap fasilitas)
Resor ini hanya beroperasi selama musim ski dan ada musim sepi/
musim puncak liburan, perubahan harga setiap kamar / Lift Pass 2 jam Hari
biasa Dewasa KRW 55,000, Anak-anak KRW 40,000 / Dewasa Akhir Pekan
KRW 65,000, Anak-anak KRW 48,000
www.konjiamresort.co.kr
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267, Jisan-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-644-1200
Desember-Maret Hari Kerja & Akhir Pekan 9.00-16.30,
Malam 18.00-22.30
Biaya Sewa Lift, Ski & Board: KRW 21,000-80,000,
Sewa Pakaian: KRW 15,000-25,000, Penyimpanan Peralatan:
KRW 60,000-280,000
www.jisanresort.co.kr

©Bearstown

©One Mount

Gonjiam Resort di Gwangju

Bearstown di Pocheon 

One Mount Snow Park 

Bearstown di Pocheon yang memiliki 12 lereng adalah
resor ski terbesar di wilayah metropolitan dan sangat
cocok untuk keluarga dan pemain ski pemula. Dimulai
dari kursus "Beruang Kecil" tingkat pemula, pengunjung
dapat menikmati lima lereng bersertifikasi internasional,
termasuk kursus menengah yang disebut "Beruang
Besar". Setiap hari dibuka lereng yang berbeda, untuk
memberikan kesenangan dan kegembiraan bagi para
pemain ski. Lereng yang paling populer adalah lereng
yang sulit. Selain resor ski, ada juga aktivitas lain seperti
golf, snowboarding, seluncur salju, arena seluncur es,
taman bermain hutan alam, kolam renang luar ruangan,
dan Leisure Kart Buggy Cars.

Pusat dari One Mount adalah gelanggang es yang
dapat Anda gunakan melakukan sledding dan skating,
namun tempat ini juga menawarkan aktivitas lain yang
berhubungan dengan salju seperti ruang sledding
berkecepatan tinggi dan zona curling dengan tujuh
tema. Aktivitas lainnya termasuk jalan foto yang
terinspirasi Desa Santa di Finlandia, aula pertunjukan
tempat berbagai pertunjukan diadakan, dan pengalaman
naik kereta luncur yang ditarik anjing-anjing yang telah
diberi banyak nutrisi dan istirahat. Kereta luncur ini
beroperasi tiga kali sehari dengan penumpang hingga
50 orang setiap kali. Diakhiri dengan komidi putar, sambil
mengagumi pemandangan taman salju yang indah.

27, Geumgang-ro 2536beon-gil, Naechon-myeon, Pocheon-si,
Gyeonggi-do
031-540-5151
Check-in 15.00, Check-out 11.00
Tiket Mingguan Dewasa KRW 77,000, Anak-anak KRW 57,000
(Harga tiket berbeda untuk pagi, siang, malam, dan larut malam)
www.bearstown.com

300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
1566-2232
Sementara ditutup mulai 1 Maret 2021
(buka mulai musim salju)
Harga Normal pada Hari Biasa / Akhir Pekan
KRW 18,000, Sewa Skate KRW 5,000
www.onemount.co.kr
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INFORMATION

BUS TUR KOTA
Berjalan Menyusuri Jalan Sambil Mempelajari Tren Hallyu

BUS TUR KOTA DOSIRAK
SEONGNAM

Perjalanan wisata ini yang memungkinkan Anda
mengelilingi kota Seongnam dengan naik bus yang
nyaman dan menikmati pemandangan, aktivitas
yang menyenangkan, dan makanan khas setempat
sepanjang hari. Pemandu akan memberikan
informasi bermanfaat tentang setiap tempat wisata
sehingga Anda dapat lebih memahami Seongnam.
Bus ini dioperasikan setiap hari Sabtu dan memiliki
rute yang berbeda setiap minggu sepanjang bulan.
Ada 3 jenis tarif yang berlaku sesuai dengan rute,
tetapi tarif orang dewasa dan anak-anak sama.

BUS TUR KOTA SUWON

Tur bus membawa penumpang ke Museum Suwon
Hwaseong yang memberikan wawasan mendalam
tentang kehidupan dan pencapaian Raja Yeongjo
dan Raja Jeongjo yang merupakan raja dari Dinasti
Joseon, serta Istana Hwaseong Haenggung,
Gerbang Hwahongmun, Gerbang Jangnammun,
dan banyak lagi. Pesan tur ini jika Anda ingin
mengunjungi Benteng Hwaseong di Suwon,
di mana terdapat perpaduan antara tradisi dan
modernitas, serta pelajari lebih banyak lagi tentang
sejarah dan budaya Korea dengan mencoba
pakaian tradisional, menumbuk tteok (kue beras),
memanah, dan banyak lainnya.

BUS TUR KOTA HWASEONG

Tur wisata kota resmi pertama di Korea, yang
mengharuskan reservasi terlebih dahulu. Untuk
meminimalkan emisi karbon, peserta diminta
untuk tidak menggunakan barang sekali pakai
serta membawa gelas dan sapu tangan yang
dapat digunakan kembali. Peserta berjalan-jalan
selama lebih dari satu jam untuk menjelajahi pasar
tradisional lokal serta pasar makanan yang berasal
dari daerah setempat dan melihat lebih dekat
kehidupan pedesaan. 1% dari biaya disumbangkan
secara otomatis.

BUS TUR KOTA SIHEUNG

Terdapat Gaetgol Eco Park di mana Anda bisa
mengamati pemandangan ladang garam masa
lalu dan saluran pasang surut Laut Barat. Ini
adalah satu-satunya taman lingkungan saluran
pasang surut di Korea yang didirikan di Sorae Salt
Farm antara tahun 1934 dan 1936 selama masa
pendudukan Jepang. Anda harus melakukan
reservasi terlebih dahulu. Jika Anda membayar
10000 KRW, Anda akan mendapat kembalian
8000 KRW dalam bentuk mata uang lokal. Jadi,
artinya Anda naik bus tur hanya dengan membayar
2000 KRW saja. Benar-benar liburan yang hemat.
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RUTE
Pekan ke-1: Pos Sueojangdae Benteng Namhansanseong – Makan Siang (tidak disediakan) –
Museum Pangyo – Sekolah Alam Kunang-Kunang Maengsan
Pekan ke-2: Pos Sueojangdae Benteng Namhansanseong – Makan Siang (tidak disediakan) –
Shingu Botanic Garden – Museum Pangyo
Pekan ke-3: Janseogak – Yuldong Ecological Learning Center – Makan Siang (tidak disediakan) –
Shin Hae- chul Street – Aula Museum Orfeo
Pekan ke-4 & 5: Pos Sueojangdae Benteng Namhansanseong –
Pengalaman Membuat Keramik & Sandwich Bento – Museum Pangyo
TEMPAT KEBERANGKATAN Stasiun Seoul City Hall Exit 3, 08:30 Stasiun Seoul Nat'l Univ. of Education Exit 9, 09:00 Seongnam
City Hall WAKTU OPERASIONAL Sabtu, rute bervariasi dari minggu ke minggu TARIF Tur Pekan ke-1: 11000 KRW, Tur Pekan
ke-2: 11000 KRW, Tur Pekan ke-3: 13000 KRW, Tur Pekan ke-4: 17000 KRW TARIF TERMASUK Tiket masuk, biaya partisipasi
(program/kegiatan pengalaman), tarif bus, biaya pemandu, sandwich (pekan ke-4 & 5) TIDAK TERMASUK Biaya asuransi
perjalanan, pengeluaran pribadi, dan makan (pekan ke-1, 2, dan 3) PERTANYAAN 070-7813-5000, www.seongnamtour.com

RUTE
Rute 1 Stasiun Suwon – Haewoojae (Mr. Toilet House) - Gerbang Hwaseomun - Gerbang Janganmun Istana Hwaseong Haenggung - Gerbang Hwahongmun - Pos Yeonmudae - Museum Suwon
Hwaseong - Stasiun Suwon
Rute 2 Stasiun Suwon – Haewoojae (Mr. Toilet House) - Istana Hwaseong Haenggung Pos Yeonmudae – Makan Siang (Pasar Jidong) - Gerbang Hwahongmun – Museum Suwon Hwaseong Taman Danau Gwanggyo – Stasiun Suwon
Rute 3 Stasiun Suwon - Gerbang Hwaseomun - Gerbang Janganmun - Istana Hwaseong Haenggung Pos Yeonmudae – Pasar Jidong – Gerbang Paldalmun – Promenade Yonggeonneung – Kuil Yongjusa –
Stasiun Suwon
TEMPAT KEBERANGKATAN Pusat Informasi Turis Suwon di depan Stasiun Suwon (Exit 4)
WAKTU OPERASIONAL (Suwon – Hwaseong (Tur Setengah Hari)) Maret-Oktober Selasa-Minggu (tidak tersedia pada hari
Sabtu) Keberangkatan pukul 09:30, 13:50 (Suwon – Gwanggyo (Tur Sepanjang Hari)) Maret-Oktober Sabtu, berangkat pukul
09:50 (Suwon - Makam Yungeolleung (Tur Sepanjang Hari)) Minggu, Berangkat pukul 09:30 TARIF 11000~14900 KRW
PERTANYAAN 031-256-8300, www.suwoncitytour.co.kr

RUTE
Breath of Dinosaurs (Ekoturisme), Breath of Culture (Sejarah/Budaya), Breath of the Sea (Menonton
Migrasi Burung/Area Lumpur/Ladang Garam), Breath of Nature (Pengalaman Hutan/Tanaman Liar),
Breath of Waves (Ekoturisme/Pulau), Tur Bertema (Pengalaman Pedesaan/Menunggang Kuda/
Peternakan/Yacht/Festival/Tur Relawan), Tur Haruya (Tur 2 Hari, Tur Perkemahan),
Chakhan Yeohang (Tur Baik) - Haruya
TEMPAT KEBERANGKATAN Stasiun Dongtan (Exit 2), Hwaseong-si Media Center, Kantor Cabang Hwaseong Dongbu,
seberang Kantor Bongdam-eup, Kantor Hyangnam-eup, Halte Bus Modu Nurim Center
WAKTU OPERASIONAL Sabtu-Minggu, 09:00-17:00
TARIF 14000 KRW PERTANYAAN 031-366-4983, www.hscitytour.co.kr

RUTE
Lotus Theme Park – Pasar Sammi atau Mulwang Reservoir – Gaetgol Eco Park – Oido
TEMPAT KEBERANGKATAN 10:30, 14:00 Stasiun Oido WAKTU OPERASIONAL April-Oktober Sabtu-Minggu
TARIF 10000 KRW termasuk biaya kendaraan pulang pergi, biaya partisipasi (aktivitas/program pengalaman), tiket masuk, layanan
pemandu wisata; tidak termasuk makan siang dan asuransi perjalanan PERTANYAAN 031-310-2902, www.siheung.go.kr

BUS WISATA KOTA ICHEON

Kota Icheon mengadakan wisata kota yang dapat
dinikmati sepanjang empat musim. Bersiaplah
mengagumi buah ceri Cornelian di musim semi,
menikmati pendakian di pegunungan musim
panas yang hijau, menyaksikan hamparan ladang
berwarna emas di musim gugur, dan naik kereta
luncur di perbukitan musim dingin. Selain itu,
berinteraksilah dengan hewan dari dekat di
Museum Babi atau Peternakan Wawoo.

BUS WISATA KOTA
BUCHEON FUNFUN

Perjalanan ‘FunFun’ bersama pemandu wisata di
mana Anda dapat mengunjungi Bucheon yang
kaya akan budaya, meliputi komik, film, dan musik.
Terdapat rute FAN, TA, SI, dan A untuk tur reguler,
serta tur kota metropolitan (Gua Gwangmyeong
dan Festival Siheung Gaetgol) yang membawa
penumpang ke kota-kota terdekat. Tur dilaksanakan
berdasarkan reservasi sebelumnya.

BUS TUR KOTA ANSAN

Tur yang terdiri dari berbagai rute yang mencakup
Museum Seni Danwon yang memamerkan karya
seni Kim Hong-do, salah satu pelukis Joseon yang
paling terkenal, dan Ansan Reed Marsh Park, taman
lahan basah buatan terbesar di Korea. Ada juga
Daesong Wetland di mana Anda dapat merasakan
semangat alam dengan melihat 200.000 burung
bermigrasi berduyun-duyun ke daerah tersebut
setiap tahun. Tempat ini menjadi lokasi yang tepat
untuk dikunjungi dengan tujuan fotografi atau
merasakan pengalaman yang menenangkan.

BUS TUR KOTA GAPYEONG

Total ada 9 rute keliling bus yang menarik perhatian
wisatawan. Melalui tur ini, Anda dapat pergi ke
Pulau Jaraseom, yang menjadi tuan rumah festival
jazz tahunan, dan Pulau Namiseom, yang menjadi
latar belakang drama hallyu <Winter Sonata> dan
melakukan petualangan santai dengan menaiki
rail bike. Pastikan selalu untuk membawa tiket bus
sehingga Anda dapat turun dan naik kembali di
halte.

Rute
Rute 1: Stasiun Icheon – Icheon Cerapia – Icheon Farm Park dan Makan Siang –
Deokpyeong Dinosaur Arboretum – Stasiun Icheon
Rute 2: Stasiun Icheon – Museum Babi – Merasakan Nuansa Pedesaan dan Makan Siang
(pilih antara Desa Buraemi, Desa Seogyeongdeul, atau Desa Umusil) –
Taman Peringatan Gerakan Demokratisasi – Stasiun Icheon
Rute 3: Stasiun Icheon – Taman Ye – Pembuatan Tembikar – Hidangan Lengkap Korea yang dibuat
dengan Nasi Icheon – Taman Hiburan Seohee – Termeden Spa – Stasiun Icheon
TITIK KEBERANGKATAN Stasiun Icheon JAM BUKA Buka sepanjang tahun
TARIF KRW 19,900 – KRW 31,500 (harga berbeda-beda tergantung rute)
PERTANYAAN 031-636-2723 (2724), www.2000green.com

RUTE
FAN (Tur Lingkungan), TA (Tur Ilmiah), SI (Tur Sejarah), A (Tur Kartun),
Tur Kota Gerilya (Tur Bus 2 Lantai/Tur Malam Hari/Tur Metropolitan dengan Gwangmyeong & Siheung)
TEMPAT KEBERANGKATAN 10:00 Platform Tur Kota di sebelah Kantor Parlemen Kota Bucheon City Hall
WAKTU OPERASIONAL 10:00-16:20 pada hari Sabtu dari April hingga November
TARIF 10000KRW PERTANYAAN 032-656-4306, www.bucheonculture.or.kr

RUTE
Rute 1: Stasiun Jungang – Monumen Peringatan Choi Yongsin – Monumen Peringatan Seongho
(Kebun Raya) – Makan Siang – Museum Seni Danwon – Ansan Reed Marshy Park – Stasiun Jungang
Rute 2: Stasiun Jungang – Pembangkit Listrik Pasang Surut Danau Sihwa (Observatorium Dal) –
Rute 1 Daebuhaesolgil – Makan Siang – Jalur Laut Tando – Stasiun Jungang
Rute 3: Tentukan rute tur dengan menggabungkan tempat-tempat wisata di kota dan daerah Daebudo
(rombongan minimal 20 orang)
Rute untuk Bus 2 Lantai: Stasiun Gwanghwamun, Stasiun Sindorim – Pembangkit Listrik Tenaga
Pasang Surut Danau Sihwa (Observatorium Dal) – Rute 1 Daebuhaesolgil – Makan Siang –
Jalur laut Tando – Stasiun Gwanghwamun, Stasiun Sindorim
TEMPAT KEBERANGKATAN (Ansan) 10:00 Stasiun Jungang, (Seoul Bus 2 Lantai) 09:30 Stasiun Gwanghwamun, 10:00 Stasiun
Sindorim WAKTU OPERASIONAL (Ansan) Selasa-Sabtu 10:00-17:00 (Seoul Bus 2 Lantai) Senin-Minggu 09:30-19:00
TARIF 6000~18900 KRW PERTANYAAN 1899-7687, www.ansancitytour.com

RUTE
A: Terminal Gapyeong - Gapyeong Rail Bike - Pulau Jaraseom - Stasiun Gapyeong - Pulau Namiseom Aula Geumdae-ri - Museum Seni Interaktif - Bokjang-ri Samgeori (Persimpangan 3 Arah) Petite France - Homyeong-ri - Terminal Cheongpyeong
B: Terminal Gapyeong - Stasiun Gapyeong - Pulau Namiseom - Museum Seni Interaktif Terminal Seorak - Desa Swiss - Huigok-ri - Terminal Cheongpyeong - Stasiun Cheongpyeong Garden of the Morning Calm
TEMPAT KEBERANGKATAN 09:00-18:00 Terminal Gapyeong/9:50, 11:30, 15:50, 17:30 Terminal Mokdong
WAKTU OPERASIONAL Selasa-Minggu (Senin tutup)
TARIF 8000 KRW (dewasa), 6000 KRW (anak-anak), belum termasuk tiket masuk
PERTANYAAN 031-580-2114, www.gptour.co.kr
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BUS TUR KOTA GOYANG

Kota Goyang memiliki Taman Sejarah Nasional
Haengju yang menyuguhkan pemandangan muara
Sungai Hangang dari dekat di mana lokasi tersebut
merupakan tempat terjadinya demonstrasi di atas
kapal pada Gerakan 1 Maret 1919. Sebuah tur unik
dilakukan setiap harinya. Dengan tarif sebesar
5000 KRW saja, Anda bisa mengunjungi situs
sejarah gerakan kemerdekaan Korea.

RUTE
Jalan-Jalan Budaya di Hari Selasa (Bagian 1): Pusat Budaya Amerika Latin - Sekolah Konfusius
Goyanghyanggyo - Aula Byeokje
Jalan-Jalan Budaya di Hari Selasa (Bagian 2): Bamgashichoga (Rumah Atap Jerami) - Jalur Laut
Bamnidan - Membuat kue (biaya aktivitas ekstra)
Pameran Motor Mewah di Hari Rabu (Bagian 1): Studio Motor Hyundai (tidak termasuk tiket masuk) KINTEX
Pameran Motor Mewah di Hari Rabu (Bagian 2): Forms of Motors and Arts (FOMA, tidak
termasuk tiket masuk) – Museum Dirgantara
Dokumenter Khusus di Hari Kamis (Bagian 1): Dokumenter Sejarah Seosamneung – Kompleks Bunga
Wondang (biaya aktivitas ekstra)
Dokumenter Khusus di Hari Kamis (Bagian 2): Tur ekologi Janghang Wetland
Film Spesial di Hari Jumat (Bagian 1): Goyang Aqua Studio - Let's Run Farm Wondang
Film Spesial di Hari Jumat (Bagian 2): Stasiun Guilsan – EBS – Air Mancur Musikal
Teater Menginap Sabtu Malam/Tur Malam: Benteng Haengjusanseong - Taman Bersejarah Haengju Air Mancur Musikal
Berita Cuaca Minggu/Tur Pagi: Pendakian Gunung Bukhan san - Kuil Heungguksa
TEMPAT KEBERANGKATAN 10:00, 14:00 dari Stasiun Jangbalsan Exit 2 WAKTU OPERASIONAL Selasa-Minggu (Senin Tutup)
TARIF 3000~6000 KRW TIDAK TERMASUK. Makan siang dan tiket masuk serta biaya partisipasi (aktivitas & program pengalaman)
PERTANYAAN 010-5106-3158, www.goyang.go.kr/citytour

BUS TUR KOTA PAJU

Ada tujuh program rute satu setiap minggu, empat
program 2 hari 1 malam (O/GAM/MAN/JOK) pada
akhir pekan, dan 2 program tur starlight 2 hari 1
malam, yang berjumlah total 13 program tur. Tur
ini akan membawa Anda ke Paju Book City, yang
merupakan kompleks penerbitan skala besar, serta
Taman BCJ, Desa Unong Tajo (Ostrich), Imjigak,
Situs Bersejarah Yulgok Yi Yi serta berbagai situs
ekologi, budaya, sejarah, dan wisata lainnya.

RUTE
Senin: Kuil Bogwangsa – Makan Siang (tidak termasuk) - Jembatan Gantung Danau Majang Byeokchoji Arboretum
Selasa: Situs Bersejarah Hwang Hee & Bangujeong - Jembatan Tongildaegyo - Stasiun
Dorasan (tidak termasuk makan siang) - Observatorium Dora - Terowongan ke-3/Bioskop DMZ Rabu:
Hani Land - Pasar Geumchon Tongil (tidak termasuk makan siang) - Balai Peringatan Nasional Korban
Penculikan Perang Korea & Situs Wisata Imjingak - Taman Imjingak Pyeonghwa-Nuri
Kamis: Perahu Layar Hwangpo Sungai Imjingang - Pasar Tradisional Jeokseong Peternakan Sanmeoru - Jembatan Gantung Gamaksan
Jumat: Situs Bersejarah Paju Yi & Akademi Konfusianisme Jaunseowon - Pasar Munsan Jayu (tidak
termasuk makan siang) - Balai Peringatan Nasional Korban Penculikan Perang Korea & Situs Wisata
Imjingak - First Garden
Sabtu: Paju Jangneung - Gyeonggi Future Education Paju Campus – Desa
Provence/Paju Matgoeul Food Culture District (tidak termasuk makan siang) - Paju Book City Minggu:
Jembatan Gantung Danau Majang - Zona Wisata Taman Unifikasi - Observatorium Unifikasi Odusan
TEMPAT KEBERANGKATAN 09:00 Stasiun Sadang Exit 1 (Tempat Parkir Umum_, 09:30 Stasiun Seoul Exit 2
(Di depan Stasiun Munhwa Seoul 284), 10:10 Stasiun Daehwa Exit 4, 10:30 Stasiun Unjeong Exit 1 Halte Bus
WAKTU OPERASIONAL Berbagai tur dengan tema beragam
TARIF 6000~77000KRW PERTANYAAN 02-530-6123, www.pjcitytour.co.kr

BUS TUR YEONCHEON
KERETA DMZ

Zona demiliterisasi (DMZ) adalah tempat yang
menyimpan jejak Perang Korea sekaligus menandai
pembagian Korea, tetapi pada saat yang sama
melambangkan perdamaian. Tempat ini dapat
dicapai dengan kereta api selama satu setengah
jam dari Seoul. Karena kecepatannya tidak secepat
kereta berkecepatan tinggi, KTX, Anda dapat
menikmati pemandangan di luar dengan santai.
Lingkungan alam di DMZ terpelihara dengan baik
karena tidak dijamah manusia.
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RUTE
NOV. HINGGA MARET Air Terjun Jaein - Pusat Kebudayaan Air Sungai Hantangang Observatorium Typhoon - Museum Prasejarah Jeongok - Stasiun Yeoncheon
TEMPAT KEBERANGKATAN 09:27 Stasiun Seoul, 09:50 Stasiun Cheongnyangni , 10:28 Stasiun UIjeongbu
WAKTU OPERASIONAL Rabu-Minggu (Senin dan Selasa tutup) Saat beroperasi hari Sabtu, rute berbeda setiap minggunya
TARIF 35000 KRW Termasuk tiket pulang pergi, tur Yeoncheon DMZ Dreaming (tarif, tiket masuk, dan biaya lainnya) Tidak
termasuk makan siang, asuransi perjalanan, dan pengeluaran pribadi lainnya
PERTANYAAN 1544-7755, www. dmztourkorea.com

INFORMATION

AKSES
BANDARA
LIMOSIN BANDARA

AYANAN KONEKSI BANDARA

BUS LIMOSIN BANDARA INTERNASIONAL INCHEON
KONTER TIKET
(Konter Tiket di Dalam) Gate 4/21 atau Gate 9/48 di T1 (1F)
atau T2 (B1) (Konter Tiket di Luar) Di depan Gate 4, 6, 7, 8, 11,
atau 13 di T1 (1F)
WAKTU OPERASIONAL 06:00~22:00 (Gate 8: 06:00~22:40)
HARGA 5,000~15,000 KRW
PERTANYAAN 032-743-7600, www.airportlimousine.co.kr
RUTE
7000 Bandara Internasional Incheon - Ansan
3200 Bandara Internasional Incheon - Goyang/Wondang
3300 Bandara Internasional Incheon - Ilsan
5300 Bandara Internasional Incheon - Goyang/Wondang
7001 Bandara Internasional Incheon - Ilsan
8837	Bandara Internasional Incheon - Stasiun Dongtan/
Byeongjeom
8852 Bandara Internasional Incheon - Suji/Yongin
8877	Bandara Internasional Incheon - Desa Suwon
Gwanggyo/Folk
A4000 Bandara Internasional Incheon - Dongsuwon
A4200 Bandara Internasional Incheon - Anyang/Gunpo
A8834 Bandara Internasional Incheon - Pyeongtaek/Anseong
9000 Bandara Internasional Incheon - Gimpo

LAYANAN KONEKSI BANDARA STASIUN
GWANGMYEONG
Layanan koneksi bandara disediakan bagi pelanggan
yang bepergian antara stasiun KTX Gwangmyeong dan
Yeongdeungpo. Dengan menggunakan KTX dan bus bandara,
Anda dapat memperoleh diskon sebesar 20% (3000 KRW)
dari ongkos bus bandara. Anda juga bisa menggunakan bus
bandara dengan nyaman tanpa bagasi setelah check in di
City Airport Terminal.
JAM BEROPERASI Jam beroperasi (kereta pertama) 5.30 dari
Stasiun Yeongdeungpo, 6.23 dari KTX Stasiun Gwangmyeong
(kereta terakhir) 22.00 dari Stasiun Yeongdeungpo, 22.52
(Senin-Jumat) / 22.55 (Sabtu, Minggu, hari libur) KTX Stasiun
Gwangmyeong
RUTE
(Subway) KTX Stasiun Gwangmyeong –
Stasiun Geumcheon-gu – Stasiun Doksan – Stasiun Gasan
Digital Complex – Stasiun Guro – Stasiun Sindorim –
Stasiun Yeongdeungpo
PERTANYAAN 1544-7788,
www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/station/station03.do

BUS LIMOSIN BANDARA GIMPO
KONTER TIKET
(Terminal Penerbangan Domestik) Gate 5 di 1F
(Terminal Penerbangan Internasional) Platform #6 depan Gate
1 di 1F (beli dari staf lapangan)
JAM BEROPERASI 06:00-22:00
HARGA 5.000~15.000 KRW
PERTANYAAN 02-2664-9898, www.airportlimousine.co.kr
BUS LIMOSIN BANDARA GYEONGGI
RUTE
4300 Suwon - Bandara Gimpo
4000 Dongsuwon – Bandara Internasional Incheon
4100 Yeongtong - Bandara Internasional Incheon
4200 Gunpo (Sanbon) - Bandara Internasional Incheon
HARGA 6.000~12.000 KRW
PERTANYAAN 031-382-9600, www.ggairportbus.co.kr
* PERTANYAAN LAINNYA TERKAIT BUS
Bus di Seoul: Pusat Panggilan Telepon Dasan (02-120)
Bus di Gyeonggi-do: Pusat Panggilan Telepon Gyeonggi
(031-120)

TAXI
TAKSI INTERNASIONAL (HANYA UNTUK ORANG ASING)
DI BANDARA INTERNASIONAL INCHEON
LOKASI STAN
(Hall Kedatangan di T1) 00:00~24:00, Meja #23 antara Gate 4
dan Gate 5, 070-5102-1191/1195
(Hall Kedatangan di T2) Meja konter di sebelah kanan Gate A,
032-743- 6805
PERTANYAAN
1644-2255, www.intltaxi.co.kr
TAKSI SMART (HANYA UNTUK ORANG ASING) DI
BANDARA INTERNASIONAL INCHEON
LOKASI STAN
(T1) 07:00-23:00, Meja #46 antara Exit 8 dan Exit 9 di 1F
(T2) 14:00-20:00, dekat Exit 4 di 1F
PERTANYAAN
1661-9917, www.koreataxi.kr/koreataxi
TAKSI INTERNASIONAL (HANYA UNTUK ORANG ASING)
DI BANDARA INTERNASIONAL GIMPO
LOKASI STAN
(Hall Kedatangan di 1F) 10.00-23:00, antara Gate 1 dan Gate 2,
070-5102-1190
INQUIRIES 1644-2255, www.intltaxi.co.kr
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KOREAN
FOLK VILLAGE
four seasons

KOREA
FOLK VILL

Traditional Cultural Theme Park,
with traditional performance
throughout the year.

KOREAN
FOLK VILLAGE
Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvill

Experience traditional culture and

the various colors of the four seasons in
Korea through the Korean Folk Village

AD-korea folk village.indd 1

Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvillage

Youtube
youtube.com/koreanfolkvillage

Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train
With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.

min

GYEONGGI-DO HALLYU TOURISM GUIDE

GYEONGGI-DO
HALLYU
TOURISM
GUIDE

#GYEONGGI-DO
#K-FOOD
#K-LOCATION
#K-BEAUTY

INDONESIAN

JOURNEY TO
INSPIRATION
BAHASA
INDONESIA

