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Follow Gyeonggi.
Gyeonggi-do, tempat budaya modern dan ritmis serta ar-
sitektur tradisional yang indah hidup berdampingan. 
Pemandangan alam yang menambah pesona tempat 
wisata serta beragam makanan yang terbuat dari produk 
alami mendorong para wisatawan semakin jatuh cinta 
pada Gyeonggi-do.
Hal-hal ini membuat para sineas terpesona, sehingga me-
masukkan Gyeonggi-do sebagai latar dalam berbagai film, 
drama, dan video musik mereka. Inilah yang membuat 
Gyeonggi-do memiliki banyak sekali tempat wisata yang 
sarat dengan konten Hallyu.
Menyusuri lorong-lorong yang pernah dilalui oleh bintang 
Hallyu, memakan kue cantik di kafe dessert modern yang 
pernah dikunjungi oleh bintang Hallyu. Dalam sekejap, 
Anda akan jatuh ke dalam ruang dan waktu yang romantis, 
seolah-olah berada dalam sebuah adegan drama. Setelah 
duduk beristirahat di rumah tradisional Korea Daecheong 
Maru dalam suasana tenang layaknya tokoh utama pada 
drama sejarah, Anda mungkin akan ingin mencoba makan 
malam tradisional Korea di malam harinya. Di musim semi, 
Anda bisa mengunjungi Stasiun Iryeong di Yangju sam-
bil mendengarkan lagu BTS, serta bersenandung perlahan 
mengikuti melodinya. Seperti Lee Kwangsoo di Running 
Man, Anda dapat berlari di taman hiburan sampai malam 
menjelang, kemudian menikmati ayam dan bir bersama 
kawan seperjalanan sambil memandangi pemandangan 
kota di malam hari. Bukankah hal ini akan menjadi kenan-
gan yang indah?
Setelah membaca buku ini dengan seksama, Anda sudah 
siap untuk memulai tur Hallyu di Gyeonggi-do.
Silahkan ikuti gamenya.
Selamat datang.

Website
en.ggtour.or.kr

Instagram
gyeonggi_tour

Facebook 
ggtour.en

Youtube
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31 kota dan kabupaten yang berada di Gyeonggi-do memikat para wisatawan dengan kisah mereka sendiri. 
Anda dapat mengikuti jejak bintang Hallyu melakukan liburan terhangat masa kini, berjalan-jalan menyusuri 
gang-gang yang mencuri perhatian orang-orang terkenal, serta menemui tren Korea terbaru. Anda bisa me-
ngunjungi tempat-tempat yang sudah terkenal dengan perspektif yang baru, menemukan tempat-tempat 
tersembunyi yang menarik, juga menempelkan stiker bintang di peta Gyeonggi-do. Bersama buku ini sebagai 
pendamping, kini saatnya Anda membuat perjalanan Gyeonggi-do milik Anda sendiri.

IKUTI SAYA
Liburan Hallyu di Gyeonggi-do seperti 
para influencer
Nikmati liburan Hallyu di Gyeonggi-do 
seperti para influencer sesuai dengan gaya 
Anda sendiri

LIBURAN SEPERTI SEORANG INSSA
Liburan seperti seorang INSSA
Di manakah tempat-tempat populer yang 
hangat dikunjungi para INSSA (trendsetter 
atau orang hipster)? Mari simak tips 
berlibur seperti INSSA 

TEMPAT-TEMPAT POPULER
Beragam alasan mengapa Anda harus 
pergi ke Gyeonggi-do minimal sekali 
seumur hidup
Daerah lokasi syuting drama, kata kunci 
tren Hallyu terbaru, tempat-tempat wisata 
berdasarkan item yang sedang tren

TIPS BELANJA
Barang yang ingin dimiliki atau yang 
ingin dihadiahkan kepada orang lain
Daftar tujuan wisata belanja yang 
mempertimbangkan selera dan kebutuhan 
pembaca

MALAM
Liburan di malam hari yang lebih bersinar 
dibanding siang hari
Memandu Anda dengan tur pasar malam 
serta memperkenalkan objek wisata 
tersembunyi yang memungkinkan Anda 
menikmati pemandangan malam yang 
indah.

PANDUAN KOTA
Panduan kota yang dipilih dan 
dikumpulkan dari 31 kota dan kabupaten
Informasi tempat-tempat wisata terkenal 
maupun tersembunyi di Gyeonggi-do
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Sunny Dahye membuat konten yang mencerminkan gayanya yang manis. Ia 
memperkenalkan dan menyampaikan pandangannya terkait wisata dan kecantikan, 

sehingga mendapat kepercayaan dan cinta dari para penggemarnya. Kali ini, Sunny Dahye 
memulai perjalanan ke Gyeonggi-do dengan tema K-LOCATION. Ia merancang perjalanan 

dengan gayanya sendiri. Mulai dari mengikuti rute kencan tokoh utama pria dan wanita 
dalam drama <Encounter>, sampai ke lokasi tempat adegan romantis Park Seojoon dan 
Park Minyoung menyatakan perasan masing-masing dalam drama <What’s Wrong with 

Secretary Kim>. Sekarang giliran kita mengikuti Sunny Dahye dalam perjalanan 72 jam yang 
menyenangkan dan romantis.

INFLUENCER. SUNNYDAHYE
www.youtube.com/sunnydahyein

PERJALANAN 
K-LOCATION

KE GYEONGGI-DO
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#GYEONGGI

Pulau Jebu (Jebudo), sebuah pulau kecil dan sederhana di sebelah 
Hwaseong. Jalan ke laut muncul dua kali sehari, memungkinkan 

Anda untuk jalan kaki menuju ke pulau tersebut. Banyak wisatawan 
mengunjungi Jebudo untuk melihat pemandangan ini. Terdapat 

monumen ‘Waterwalk’ di titik tempat jalan ke laut ini dimulai.

Siheung Gaetgol Eco Park memiliki sebuah observatorium yang 
menawarkan pemandangan yang sangat indah. Observatorium ini 
adalah observatorium yang dikunjungi oleh Park Bogum dan Song 
Hyekyo sambil bergandengan tangan dalam drama <Encounter>.

Temukan kue bulan yang dipanggang cantik di 
Ansan Multicultural Food Street. Melihat tumpukan 
kue bulan, Anda akan bersemangat seperti sedang 

menantikan hari raya.

#LOKASI
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Piknik menyenangkan di tempat wisata

Waktu liburan selalu terbatas. Oleh karena itu, kita 
sering menjadi lebih sibuk karena berambisi untuk 
mengunjungi banyak tempat. Akibatnya, kita se-
ring melakukan kesalahan dengan melewatkan hal-
hal yang sebenarnya ingin kita lihat. Tidak jarang 
kita menyesal karena melewatkan hal-hal yang 
harusnya dinikmati pesonanya perlahan-lahan. 
Inilah mengapa orang terkadang merencanakan 
piknik di tempat wisata. Di hari itu, kita pergi ke 
Siheung Gaetgol Eco Park dengan keranjang pik-
nik yang penuh dengan kimbap, sushi, telur, kue, 
minuman, dan kopi. Taman ini terkenal dengan 
hutan alang-alangnya yang terbentang luas. Ketika 
angin bertiup, seluruh hutan alang-alang bergo- 
yang-goyang, memberi ilusi seolah-olah kita bisa 
melihat gerakan angin. Ini adalah pemandangan 
yang tidak bisa kita nikmati jika tidak memperhati-
kan perlahan-lahan. Korea memiliki pemandangan 
yang berbeda setiap musimnya, sehingga liburan 
tidak akan membosankan. Sama dengan tempat 
ini. Pohon-pohon sakura yang tumbuh rimbun di 
kedua sisi sepanjang jalan Garosugil akan dipenuhi 
dengan bunga-bunga berwarna pink yang mekar 
di musim semi, membuat Anda seperti berjalan di 
antara permen kapas. Di awal musim panas, saat 
rumput hijau tumbuh dengan lebat, piknik dengan 
duduk di atas padang rumput adalah kegiatan 
yang sangat menyenangkan. Ketika musim gugur 
tiba, pohon-pohon akan berubah menjadi kuning 
dan merah, memberikan pemandangan yang 
fotogenik. Di dalam taman, ada sebuah observa-
torium yang memungkinkan Anda melihat semua 
pemandangan indah ini. Observatorium ini adalah 
observatorium yang dikunjungi oleh Park Bogum 
dan Song Hyekyo sambil bergandengan tangan 
dalam drama <Encounter>.

   287, Dongseo-ro, Siheung-si, Gyeoggi-do  031-488-6900

Lokasi syuting drama <Encounter>
SIHEUNG GAETGOL ECO PARK

Jalan menuju observatorium di taman

Ada banyak 
tempat di taman 

di mana Anda bisa 
menggelar tikar 
dan menikmati 

piknik yang 
menyenangkan.

“Piknik sore dengan lan-
git yang biru, rumput 
hijau, dan anjing kes-
ayanganku! Ini adalah 
liburan yang sangat 

menyenangkan.”

SEKITAR SPOT 2. 
OIDO
Jika Anda naik kereta bawah tanah line 4 arah Oido dan 
turun di stasiun pemberhentian, Anda bisa pergi ke 
Oido yang memiliki pemandangan matahari terbenam 
yang indah. Naiklah ke mercusuar merah, dan nikmati 
pemandangan pantai yang membentang indah serta angin 
laut yang sejuk. Anda juga dapat mendaftar kegiatan area 
lumpur seperti menggali kerang, atau mencicipi kerang 
bakar dan mi kalguksu di restoran kerang terdekat. 

   175, Oido-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do

SEKITAR SPOT 1.
SIHEUNG LOTUS THEME PARK
Theme park ini memiliki berbagai koleksi lotus dan 
tanaman air, serta dilengkapi dengan jalur pejalan kaki 
dan jalur sepeda, menjadikannya tempat yang baik 
untuk jalan-jalan. Periode terbaik untuk menikmati 
mekarnya lotus adalah dari pertengahan Juni hingga 
awal September. Jika Anda melewatkan periode ini, 
Anda sebaiknya menonton bintang-bintang yang indah 
di observatorium yang terletak di lantai tiga Agricultural 
Technology Center di sini.

 139, Gwangokji-ro, Siheung-si, Gyeoggi-do  031-310-6184 
 Maret~Oktober 09:00-18:00, November-Februari 09:00-17:00 
 Anak-anak 500 KRW, Remaja dan tentara 700 KRW,  

Orang dewasa 1000 KRW
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HARI 1. 
Pukul 10:00 @Siheung Gaetgol Eco Park 
pukul 15:00 @Lotus Theme Park
pukul 17:30 @Oido
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SPOT KECANTIKAN SUNNY DAHYE 1
BUCHEON AMOREPACIFIC BUSINESS CENTER
Di AmorePacific Business Center, Anda dapat 
menjelajahi produk dari berbagai merek dan menguji 
mana yang tepat untuk Anda. Anda juga dapat 
memperoleh konseling profesional dari karyawan 
dan mendapatkan rekomendasi untuk produk yang 
Anda butuhkan. Namun, Anda tidak dapat membeli 
produk di sini. Di sini Anda bisa melihat-lihat berbagai 
produk K-BEAUTY dan berfokus pada penyembuhan 
kecantikan. Beragam layanan yang ditawarkan kepada 
para pengunjung sangat mengesankan. Setelah Anda 
memasuki zona experience, Anda dapat memeriksa 
kondisi kulit atau memeriksa komposisi tubuh dengan 
menghitung InBody. Anda juga dapat memeriksa 
nilai kesehatan, konsentrasi, dan indeks stres otak 
Anda dengan mengukur gelombang denyut nadi dan 
gelombang otak melalui Omni-Fit Mind Care.

  7F, 161, Shinheung-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do 
 032-328-9870  09:00-18:00 (Bisa datang tanpa reservasi terlebih 

dahulu. Sabtu & Minggu tutup.)

Di Marina, 
pelabuhan 
tempat yacht dan 
berbagai kapal 
lainnya berlabuh, 
pengunjung  
dapat menikmati 
berbagai  
olahraga laut.

Setelah jalan ke Jebudo tertutup, 
ketika Anda naik ke Waterwalk, 

Anda akan merasa seperti sedang 
mengambang di atas air

“Aku berlayar ke tengah 
lautan. Aku takut 

burung camar, jadi aku 
menyingkirkan jauh-

jauh snack rasa udang.”

Lokasi syuting 
Drama <What’s 
Wrong With Kim 
Secretary>
HWASEONG 
JEBUDO 
WATERWALK

HARI 2. 
Pukul 10:00 @Amore Pacific Business Center 
Pukul 15:00 @Jeongok Marina
Pukul 17:30 @Jebudo

Jalan di pantai setelah matahari terbenam

Jalan ke laut muncul dua kali sehari, memungkinkan  
Anda untuk jalan kaki menuju ke sebuah pulau. 
Pulau itu adalah Pulau Jebu (Jebudo), sebuah pulau 
kecil dan sederhana di sebelah Hwaseong. Banyak 
wisatawan mengunjungi Jebudo untuk melihat pe-
mandangan unik saat jalan ke laut muncul. Monumen 
‘Waterwalk’ di titik tempat jalan ke laut ini dimulai 
membuat tempat ini menjadi lebih menarik. Saat 
air sedang naik dan Anda berjalan menaiki tangga 
setinggi 44 m, Anda akan merasa seperti berjalan di 
atas laut. Pemandangan matahari terbenam di Laut 
Barat yang disaksikan dari Waterwalk saat air laut naik 
sangat indah, sampai-sampai tidak bisa dilukiskan 
dengan kata-kata. Rasanya seperti menaiki tangga ke 
surga. Adegan romantis Park Seojoon dan Park Min-
young menyatakan perasan masing-masing dalam 
drama <What’s Wrong with Secretary Kim>, ternyata 
juga direkam di Waterwalk Jebudo.
Jika Anda ingin pergi ke Jebudo, Anda harus me-
meriksa waktu pasang surut sebelum Anda pergi. 
Kalau tidak, Anda harus menunggu lama. Jika Anda 
merencanakan perjalanan satu hari, Anda juga 
harus memeriksa waktu saat pulang dari pulau. 
Jalur laut dapat tertutup dan Anda bisa terjebak 
di pulau. Jika Anda melewatkan waktu pulang dan 
terperangkap di pulau, cobalah melakukan glamp-
ing. Berkemah di pulau itu sangat romantis.

   377-46 Songgyo-ri, Seoshin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

SPOT KECANTIKAN SUNNY DAHYE 2
JEONGOK MARINA PORT
International Boat Show dan World Yacht Competition 
diadakan di pelabuhan Jeongok Marina Port sejak tahun 
2008. Pengunjung dapat menikmati berbagai budaya 
rekreasi laut, sehingga banyak orang berkunjung untuk 
menikmati olahraga dan rekreasi laut. Yang paling 
menarik adalah Anda bisa melaut dengan yacht sewaan. 
Jika Anda sudah menyiapkan makanan sederhana, 
lalu ingin menikmati waktu bersantai di kapal atau 
menghabiskan waktu pribadi, Anda bisa mencoba 
memancing di laut. Tentu saja, Anda bisa melihat 
pemandangan laut dari clubhouse.

 5, Jeonggok-hang-ro, Seosinmyeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 
 031-366-7623~4  www.hsuco.or.kr/marina
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INSIDER 
ANSAN WORLD CULTURAL 
EXPERIENCE CENTER
Setelah mengunjungi 
Ansan Multicultural Street, 
mengapa Anda tidak pergi 
ke World Cultural Experience 
Center di dekat situ? 
Dinding luar gedung dihias 
dengan gambar orang-
orang mengenakan pakaian 
tradisional dari berbagai 
negara. Di sini pengunjung 
dapat menonton alat musik, 
boneka, peninggalan, 
atau kostum dari berbagai 
negara di bawah bimbingan 
instruktur budaya dunia. 
Tempat ini sangat populer 
karena memungkinkan orang 
untuk mencoba pakaian 
dari berbagai negara. Anda 
dapat mencoba berbagai 
pakaian tradisional dari 
berbagai negara, seperti Cina, 
Rusia, Kamboja, Vietnam, 
dan Uzbekistan, serta 
mengenakan sepatu, topi, dan 
aksesori yang selaras dengan 
pakaiannya.

 15, Wonbon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do 

 031-481-3732 
 Senin-Sabtu 10:00-17:00 (Tanggal 

merah tutup)

Jika berlibur ke sini, Anda dapat melakukan libu-
ran yang lain lagi

Ketika Anda pergi ke Ansan, Anda akan merasa seperti  
bepergian ke negara lain, bukan Korea. Dengan 
kata lain, Anda melakukan liburan lain di tengah 
liburan Anda. Hal ini dapat terjadi karena di Ansan, 
hidup banyak orang dari berbagai suku bangsa 
yang berbeda. 70000 orang asing dari 90 negara 
tinggal di kota Ansan. Dua dari tiga penduduk 
Ansan Multicultural Village adalah orang asing. 
Akibatnya, ada banyak restoran yang menawarkan 
makanan dari berbagai negara dan toko yang men-
jual produk dari berbagai negara. Pada akhir pekan, 
orang asing dari seluruh penjuru negeri datang ke 
sini. Pemandangan eksotis menciptakan suasana 
yang meriah seperti festival.
Secara khusus, kita bisa mencicipi berbagai 
makanan dengan rasa khas negara masing-masing 
di Ansan Multicultural Food Street. Makanan dari 
berbagai negara seperti Cina, Rusia, India, Viet-
nam dan sebagainya tersaji di setiap jalan di pasar, 
membuat Anda seolah-oah berada di pasar di luar 
negeri. Orang Korea datang ke sini untuk menik-
mati cita rasa liburan. Saat Anda berjalan, akan ada 
makanan yang menahan kaki Anda dengan bentuk 
dan aroma yang menggugah selera. Ada pancake 
ala Cina, kue bulan, kue kepang besar yang lezat, 
serta berbagai buah tropis yang akan menarik per-
hatian Anda. Mereka bahkan menjual durian, yang 
dijuluki sebagai rasa surga bau neraka. Ketika Anda 
sampai di ujung pasar, Anda bisa menjadi sangat 
kenyang, jadi jika memungkinkan, Anda bisa mem-
buat daftar makan sebelum datang ke sini.
Ada baiknya Anda mampir ke toko bahan makanan 
yang menjual bahan-bahan dari seluruh dunia. 
Saus Maratang, yang populer di Korea baru-baru 
ini, juga tersedia di sini. Jika Anda ingin mencicipi 
makanan Indonesia, Anda dapat mengunjungi 
Warung Kita.

   870, Wongok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Ansan Multicultural 
Street Food sudah 
menggugah selera 

sejak dari gerbangnya 
dengan banyak makanan 

lezat. Tempat yang 
menyenangkan karena 

kita bisa memilih makanan 
seperti buchimgae, kue 

bulan, dan lain-lain.

Wayang yang menghiasi 
restoran Indonesia 

Warung Kita. Orang Korea 
mengunjungi restoran ini 

ketika ingin makan makanan 
eksotis, dan orang Indonesia 

mengunjungi restoran ini 
ketika rindu rasa kampung 

halaman.

HARI 3. 
Pukul 12:30 @Ansan Multicultural Village Zone

Liburan ke seluruh 
dunia di  
Gyeonggi-do,
ANSAN 
MULTICULTURAL 
STREET
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Paju adalah tujuan wisata 
tempat Anda dapat 
merasakan nilai-nilai 
artistik seperti Heyri Art 
Village dan kompleks 
penerbitan. Berbagai 
struktur bangunan yang 
menarik menambah 
kesenangan saat Anda 
berjalan-jalan. Itu 
sebabnya, tempat ini 
sering dijadikan lokasi 
syuting film atau drama. 
Bintang drama <Romance 
is a Bonus Book>  
Lee Nayoung dan Lee 
Jongseok juga melakukan 
syuting adegan romantis 
di kota ini.

Kota yang  
Trendi

PAJU LIHATLAH

PAJU FOREST OF WISDOM Rak buku indah yang penuh dengan kebijaksanaan
Forest of Wisdom, ruang di mana buku menjadi kebijaksanaan, adalah perpustakaan publik sekaligus ruang 
budaya terpadu. Buku-buku yang disumbangkan oleh para cendekiawan, intelektual, institut penelitian, dan 
penerbit dikategorikan ke dalam sastra, sejarah, filsafat, ilmu alam, dan seni, serta bisa diakses oleh siapa 
saja. Rak buku besar setinggi 8 meter dan berisi sekitar 150.000 buku sering mengundang decak kagum 
dari para pengunjung. Selain perpustakaan dan guest house Jijihyang, di lantai B1 terdapat Letter Press Mu-
seum dengan koleksi papan cetak terbanyak di dunia, yang menarik respon positif dari banyak pecinta buku. 
Pendaftaran layanan pemandu untuk kunjungan rombongan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 hari 
sebelum tanggal kunjungan. Satu rombongan terdiri dari minimal 10 orang.

  Asia Publishing Culture and Information Center, 145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do  031-955-0082 
 Gedung 1 10:00-17:00, Gedung 2 10:00-20:00, Gedung 3 00.00-24.00  http://forestofwisdom.or.kr

IMJINGAK PYEONGHWANURI PARK
Tempat angin Korea Selatan dan Korea Utara bertemu
Tempat ini diciptakan sebagai simbol rekonsiliasi, kemak-
muran bersama dan perdamaian antara Korea Selatan dan 
Korea Utara. Berbeda dengan Panmunjeom yang berada 7 
km di selatan garis demarkasi militer, kita dapat mengun-
jungi tempat ini tanpa prosedur perizinan yang rumit. Ba-
ngunan utama, Imjingak, dibangun pada tahun 1972 untuk 
pengungsi Korea Utara. Anda dapat berfoto dengan latar 
belakang kolam dan bukit. Berfoto di antara kincir-kincir 
angin di bukit secara close up juga akan menghasilkan 
foto yang menarik.

  618-13, Majeong-ri, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do  031-956-8300 
 http://imjingak.co.kr

 Forest of Wisdom — 30.18 km (mobil 25 menit) — Imjingak Pyeonghwanuri Park — 22.14 km (mobil 45 menit) —  
First Garden — 14.29 km (mobil 29 menit) — Heyri Art Village — 520 m (jalan kaki 8 menit) —  
Farmer’s Table — 25.23 km (mobil 24 menit) — Donghwa Hill Camp

Lekuk elegan 
Mimesis Art 
Museum. Anda juga 
bisa melakukan 
tur bangunan-
bangunan indah 
yang dibangun oleh 
arsitek terkenal.

Pada bagian dalam Paju Forest of 
Wisdom, terdapat rak buku dari lantai 

sampai langit-langit.

PANDUAN KOTA

Dengan kincir angin yang 
berwarna-warni, Imjin-

gak Pyeonghwanuri Park 
disebut juga sebagai ‘Bukit 

Angin’, dan merupakan 
zona foto yang terkenal. 
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PAJU FIRST GARDEN
Ruang bermain dan budaya yang memiliki cerita
Jika Anda ingin berjalan-jalan saja di taman ini, di- 
butuhkan waktu sekitar 1 jam, tetapi jika ingin menik- 
mati program dan fasilitas secara santai dibutuhkan 
waktu sekitar 3 jam. Setiap bagian dari tempat ini 
dibangun dan dihias sedemikian rupa sehingga 
tidak ada tempat yang akan dilewatkan begitu saja. 
Anda bisa mencoba menaiki rakit di “Tanah Rawa”, 
atau menghabiskan waktu yang menyenangkan 
dengan mengikuti adegan-adegan menarik yang 
ditampilkan di papan pengumuman yang di sa-
na-sini bersama dengan pasangan atau teman-
teman. First Garden memiliki luas sekitar 66.116 
m2, dibuat dengan kondisi bukit dan dataran yang 
mirip dengan daerah Tuscany di Italia, memberi 
kesan eksotis. Di musim semi dan musim gugur, 
First Garden memiliki program forest experience, 
sementara di musim panas, First Garden membuka 
taman air. Tidak hanya taman dengan berbagai 
konsep seperti ‘Green Hose’ dan ‘Herb Garden’ 
yang memungkinkan kita untuk melihat vegetasi 
dari negara-negara selatan yang memiliki 4 musim, 
ada juga ‘Bird Plaza’ tempat kita bisa berinteraksi 
langsung dengan burung. Setiap malam, ada 
"Galaxy Fantasia Festival" yang lampunya menyala 
menerangi kegelapan. Nikmati waktu minum teh di 
restoran brunch Piante dengan mural indah dan ta-
man dalam ruangan, atau di Bosco, yang terletak di 
tempat yang tertinggi dan memiliki pemandangan 
paling indah.

  260, Tapsakgol-gil, Paju-si, Gyeonggi-do  031-957-6861 
 Senin-Minggu 10:00-22:00  Harga tiket masuk 36 bulan-SD: 6000-

7000 KRW; SMP-dewasa: 7000-8000 KRW Paket Big 3: 18000 KRW; Paket 
Big 5: 25000 KRW  www.firstgarden.co.kr

Di ‘Green House’ 
di First Garden, 
Anda dapat 
melihat berbagai 
tanaman dari 
musim yang 
berbeda-beda. 
Anda akan merasa 
seperti mendapat 
hadiah di tengah-
tengah liburan 
Anda.

Trailer pension 
yang menawarkan 

suasana rahasia 
dan nyaman 

layaknya tempat 
persembunyian. 

Terletak di hutan, 
Anda dapat 

merasakan pagi 
yang segar.

Berkat pemandangannya 
yang indah, tempat ini juga 

dikenal sebagai lokasi syuting 
drama romantis <Abyss> dan 

<Confession Couple>.

PAJU DONGHWA HEALING CAMP 
Relaks di Jalan Setapak Metasequoia
Udara di sini sangat bersih karena dikelilingi oleh 
pegunungan. Terletak di lembah di antara pe-
gunungan, kamp ini dikelilingi oleh jalan setapak. 
Phytoncide akan menyegarkan tubuh dan pikiran 
Anda setiap kali Anda berjalan di jalan setapak 
Metasequoia. Ada tiga rute jalur setapak di sini. 
Di sebuah kebun binatang kecil tempat Anda bisa 
memberi makan burung beo, baru-baru ini dibuka 
'The Squirrel Village', menambah atraksi yang bisa 
Anda nikmati. Akomodasi di sini terdiri dari glamp-
ing premium, glamping hutan, trailer pension, 
underhill dan VIP pension yang tersebar di perbuki-
tan, hutan dan lembah. Setiap akomodasi memiliki 
pesona yang berbeda, seperti pemandangan yang 
indah, bunga-bunga yang cantik, banyak phy-
toncide, dan lain-lain yang bisa Anda pilih sesuai 
selera. Jika Anda menambah paket makanan saat 
memesan akomodasi, Anda bisa mendapatkan set 
lengkap yang termasuk leher babi, sosis, iga be-
lakang panggang, dan tteokgalbi seharga 40.000 
KRW untuk 2 orang. Di malam hari, lampu-lampu 
yang indah memberikan pesona yang berbeda dari 
siang hari.

  32-9, Papyeongsan-ro 363beon-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 
 031-952-2002  Senin-Minggu Check-in 15:00, Check Out 10:00 
 Glamping 79000-295000 KRW  www.dwhealingcamp.com
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PAJU HEYRI ART VILLAGE
Komunitas seni para seniman
Desa ini merupakan komunitas tempat berkumpulnya 
lebih dari 400 orang seniman yang berkiprah dalam 
berbagai bidang, seperti seni murni, seni musik, 
seni video, seni patung, dan lain-lain. Sebagai desa 
ekologis yang berusaha semaksimal mungkin meles- 
tarikan gunung, bukit, rawa, dan sungai di sekitar- 
nya, desa ini memiliki beragam kegiatan experience. 
Anda harus mencoba pastra krim galbi pedas di 
‘ETALY’ cabang Heyri, juga roti bawang putih di 
cabang utama ‘Ryu Jae-eun Bakery’ di sini. Ada juga 
‘Boksoon Farm’, restoran daging sapi Korea yang 
sering dikunjungi para selebriti, yang dapat dicapai 
dengan berjalan kaki 20 menit dari Heyri Village.

  Beopheung-ri, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do  031-946-8551 
 Buka 24 jam setiap hari. (Banyak tempat yang tutup di hari Senin) 
 Tidak ada tiket masuk ke desa. Biaya masuk untuk setiap tempat di desa 

berbeda.  https://heyri.net

PAJU FARMER’S TABLE Gaya pedesaan Italia
Farmer's Table yang terletak di Heyri Arts Village 
terkenal sebagai lokasi syuting drama populer sep-
erti <Boys Over Flowers>, <The Wind Blows>, dan 
<Familiar Wife>. Berkat terasnya yang luas dan in-
terior yang bergaya pedesaan Italia, Farmer’s Table 
sangat cocok sebagai tempat berfoto untuk Insta-
gram. Menu utama adalah pizza panggang oven, 
pasta, dan steak saus herba. Pecinta wine menyukai 
Farmer’s Table karena memiliki berbagai macam 
wine dan memungkinkan untuk meracik bir buatan 
sendiri.

  Athenus 1F, 59-77, Heyrimaeul-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-
do  031-948-6225   Selasa-Minggu 11:30-21:00, Senin tutup  Steak 
tenderloin: 32000 KRW, Quattro Formaggio: 26000 KRW, Pasta Pane: 23000 
KRW, segelas bir buatan sendiri: 5000 KRW, Grapefruit Ade: 7000 KRW 
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Yeoncheon Herb Village 
memberikan pemandangan 

Sungai Imjin-gang yang sejuk

POCHEON ART VALLEY Transformasi indah dari 
tambang batu yang terlantar
Tambang batu yang ditinggalkan sejak tahun 2003 
telah bertransformasi sebagai ruang budaya dan 
seni terpadu. Jika Anda naik monorail dari loket tiket, 
Anda akan melihat Danau Cheonjuho yang digu-
nakan sebagai lokasi syuting drama <The Legend of 
Blue Sea>, <Moon Lovers>, dan <A Korean Odyssey>. 
Danau ini memiliki kedalaman maksimum 20 meter, 
terbentuk dari aliran mata air dan air hujan yang 
mengikis batu granit. Danau tempat hidup lobster 
air tawar, salamander, dan ikan minnow ini airnya 
ditetapkan sebagai air kelas 1, sehingga dilarang 
masuk demi keselamatan dan perlindungan kualitas 
airnya. Terdapat fasilitas seperti observatorium, 
ruang pameran dan kafe di sekitarnya. Anda dapat 
menikmati pertunjukan, kerajinan tangan dan hand 
art di aula konser danau dan ruang kreasi.

 234, Art Valley-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do 031-538-
3483  Maret-Oktober: Selasa-Minggu 09:00-22:00 Senin 09:00-19:00, 
November-Februari buka dan tutup lebih awal 1 jam dari biasanya. 

 Orang dewasa: 5000 KRW, Remaja dan tentara: 3000 KRW, Anak-anak: 
2000 KRW  http://artvalley.pocheon.go.kr

Berbagai struktur geologi 
dari dinding batu Pocheon 
Art Valley diterangi pada 
malam hari, menciptakan 
suasana misterius.

Di dekat menara air Stasiun Yeoncheon, tempat pengunjung 
dapat melihat jejak Perang Korea, ada patung lokomotif uap 

yang sedang beroperasi saat itu.
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YEONCHEON- 
POCHEON

Dari jalan setapak yang 
tenang ke desa yang ramah 
hingga alam yang masih 
belum tercemar. Tempat 
ini memiliki suasana yang 
berbeda dari tempat-
tempat wisata yang lain. 
Anda bisa menemukan 
berbagai pesona DMZ 
di jalur Yeoncheon 
Pyeonghwanuri 12-gil, 
yang dibuat sebagai zona 
demiliterisasi akibat Perang 
Korea. Banyak wisatawan 
yang datang untuk 
bersepeda di sini.

Liburan yang santai 
dan cerah

 Yeoncheon Station Water Supply Tower — 6.66 km (15 menit dengan mobil) —  
Yeoncheon Joseon Royal Residence — 15.56 km (30 menit dengan mobil) — Yeoncheon Herb Village —  
8.57 km (15 menit dengan mobil) — Yeoncheon Miracle Town Hanok Cafe 

 Pocheon Art Valley — 13.67 km (26 menit dengan mobil) — Pocheon Herb Island

YEONCHEON STATION WATER SUPPLY TOWER
Tempat lokomotif uap minum air
Jika Anda naik kereta DMZ arah Stasiun Baengmagoji 
dari Stasiun Seoul lalu turun di Stasiun Yeoncheon, 
Anda akan dapat melihat menara air ini. Di masa 
pendudukan Jepang, fasilitas ini adalah tempat me-
masok air ke lokomotif uap yang melakukan perjala-
nan dari Seoul ke Wonsan di Korea Utara. Kita dapat 
dengan mudah menemukan jejak-jejak Perang Korea 
di menara air dengan kapasitas maksimal 100 ton 
ini. Pada Januari 2003 lalu, menara ini ditetapkan 
sebagai Warisan Budaya Modern No. 45. Pengopera-
sian semua kereta di Jalur Gyeongwon telah dihenti-
kan sejak April 2019 karena konstruksi proyek kereta 
bawah tanah Dongducheon-Yeoncheon.

 273-5, Yeoncheon-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do 
 031-839-2561

PANDUAN KOTA LIHATLAH
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YEONCHEON JOSEON ROYAL RESIDENCE
Kemuliaan keluarga kerajaan
Yeomgeundang adalah rumah yang dibangun den-
gan mempertimbangkan cuaca, mengambil model 
dari peterseli yang tetap tumbuh kuat di air keruh 
bahkan di musim dingin sekalipun. Yeomgeundang 
merupakan milik keluarga kerajaan Joseon, awalnya 
terletak di Myeongnyun-dong, Jongno-gu, Seoul, 
kemudian dipindahkan ke Yeoncheon-gun, Gyeong-
gi-do. Direnovasi persis seperti rumah milik keluarga 
kerajaan Joseon yang dibangun pada tahun 1807, 
rumah ini kini terlahir kembali menjadi Joseon Royal 
Residence dengan 125 kamar. Dari setiap kamar, pe-
ngunjung dapat menikmati keindahan arsitektur ru-
mah tradisional Korea skala besar bersama dengan 
pemandangan Dataran Yeoncheon. Selain itu, pada 
musim semi hingga musim gugur pengunjung juga 
bisa menggunakan area glamping yang memiliki 
privasi lebih tinggi dibanding tempat lain.

  339-10, Hyeonmun-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do  
 031-834-8383  Check in 15:00, Check out 11:00 
 Yeomgeundang: off season 242000-275000 KRW, peak season 275000 

KRW Kamar utama Yeomgeundang: off season 435000-495.000 KRW, peak 
season 495000 KRW  www.chosun1807.com

POCHEON HERB ISLAND 
Memuaskan indera dan menyegarkan diri den-
gan herba
Ini adalah museum tanaman herba pertama di 
dunia dengan tema kehidupan tanaman herba 
yang berasal dari Laut Mediterania. Tidak hanya 
‘Fairytale Festival’ yang selalu diadakan, ada juga 
festival-festival yang diadakan berkala, seperti 
Flower Festival pada Januari hingga Mei, Lavender 
Festival dan Fragrance Shower Festival pada Juni 
hingga Oktober, serta Carnival Festival dan Harvest 
Festival pada bulan Oktober. Tidak hanya itu, Anda 
juga dapat berpartisipasi dalam berbagai festival, 
event, maupun kegiatan gondola, naik keledai, 
desa dinosaururs, rumah Santa, dan lain-lain.

 35, Cheongsin-ro, 947 Shinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do 
 031-535-6494  Senin-Jumat 09:00-22:00, Sabtu dan hari libur 09:00-

23:00  Orang dewasa: 9000 KRW, Anak-anak, remaja, pahlawan dan 
veteran, penyandang cacat level 3 ke atas: 7000 KRW, Lansia: 7000 KRW 

 www.herbisland.co.kr

YEONCHEON MIRACLE TOWN HANOK CAFE  
Penuh dengan kendi, kafe yang seperti lukisan
Memasuki pintu masuk, Anda dapat melihat ban-
gunan rumah tradisional Korea (Hanok) yang bera-
da di tempat tinggi dan banyak sekali kendi. Kursi 
di sebelah papan nama kecil disulap menjadi zona  
foto yang unik. Tempat yang dibuat seperti mi- 
niatur istana kecil ini memiliki banyak meja di luar  
karena tanahnya yang luas. Anda tidak akan merasa  
sia-sia datang ke sini walau tempatnya jauh. Begitu 
sampai, segeralah memesan menu yang tersedia. 
Menu khusus di sini adalah minuman tradisional 
Korea yulmu sikhye yang terbuat dari yulmu asli 
Yeoncheon dan fruit ade. Meski Anda datang di 
hari kerja, kafe ini sering cepat habis terjual. Karena 
proses pembuatannya yang membutuhkan waktu 
10 jam, kafe ini hanya menjual 50 gelas sikhye per 
hari. Roti butter streusel yang dipanggang baru 
setiap harinya merupakan pasangan sikhye yang 
paling serasi. Ruang foot bath disediakan terpisah 
sehingga Anda bisa relaks sambil melakukan foot 
bath dan menikmati pemandangan luar yang 
indah. Sebaiknya cek akun Instagram kafe ini sebe-
lum berkunjung, karena mereka mengumumkan 
hari libur lewat akun Instagramnya

 132, Gunjung-ro, Gunnnam-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do  
 010-2292-7011  Senin-Jumat 12:00-19:00, Sabtu, Minggu dan Hari 

Libur 11:00-19:00  Yulmu Sikhye 5000 KRW, Watermelon Ade 6000 KRW, 
Roti kepang Yeoncheon (2 buah): 1500 KRW, Roti butter streusel 4500 
KRW  https://www.instagram.com/yunchun__watch

YEONCHEON HERB VILLAGE
Menikmati BBQ sambil memandang Sungai Imjin-gang 
Dengan Lavender Festival di musim semi dan Angelonia 
Festival di musim gugur, tempat ini adalah tempat terbaik 
di mana pengunjung dapat menikmati pemandangan 
Sungai Imjin-gang yang sejuk. Pemandangan yang luar 
biasa, rumah kaca yang besar, serta taman luar ruangan 
sangat menarik perhatian pengunjung. Hal yang tidak 
boleh dilewatkan di sini adalah pohon zaitun berusia 300 
tahun yang tumbuh di rumah kaca. Pohon dari Spanyol ini 
adalah pohon zaitun tertua di Korea. 
Herb Village Pension adalah bangunan bergaya Medite- 
rania yang kecil dan hangat di antara taman-taman kecil. 
Terdiri dari total 40 kamar. Jika Anda membuka pintu ka-
mar keluarga yang bertingkat, Anda akan disambut den-
gan pemandangan bukit berbunga. Furnitur kayu yang 
mewah dan interior yang elegan memberi kesan yang 
nyaman dan sehat. Di malam hari, Anda bisa menggu-
nakan zona BBQ sambil menikmati pemandangan Sungai 
Imjin-gang yang indah. Akan tetapi, karena tempat ini ha-
nya diperuntukkan bagi tamu pension, persaingan untuk 
mendapatkannya sangat ketat sehingga dianjurkan untuk 
membuat reservasi terlebih dahulu.

 37, Buksam-ro 20beon-gil, Wangjing-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do  
 031-833-5100  20 April-31 Oktober: Senin-Jumat 09:00-18:00, Sabtu Minggu 

09:00-20:00 1 November-19 April: Senin-Jumat 09:00-18:00   Tiket masuk: 3000-
7000 KRW / Harga kamar: 120000-320000 KRW  http://herbvillage.co.kr©
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YONGIN KOREAN FOLK VILLAGE
Ini adalah tempat di mana alam yang indah, rumah-rumah tradisional  
dan desa-desa Dinasti Joseon seolah-olah melakukan perjalanan 
waktu ke masa kini. Sebagai taman hiburan budaya tradisional Korea, 
semua orang bisa menikmati berbagai kegiatan permainan dan per-
tunjukan tradisional setiap harinya, membuat tempat ini sangat dicin-
tai baik oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.
Anda bisa menikmati pertunjukan tradisional Korea sejak dari mengin-
jakkan kaki masuk hingga keluar dari Korean Folk Village. Parade rakyat 
‘Eolssigu Jeolssiguya’ yang menggabungkan pertunjukan tradisional 
madanggeuk dengan tari tradisional ditampilkan dua kali sehari. Per-
tunjukan ‘Chunhyangjeon’ yang dilengkapi dengan kelompok musik 
tradisional samul, tari alat musik tradisional janggu, dan tari tradisional 
kipas, sangat menarik untuk ditonton. Upacara pernikahan tradisional  
keluarga bangsawan Dinasti Joseon yang diadakan sekali sehari 
menggambarkan satu-satu prosesi mempelai laki-laki dan perempuan 
saling mengikat janji suci. Pertunjukan nonvebral “Pungmulhan-ga 
Rock” yang terdiri dari tari dan musik tradisional Korea dimulai dengan 
pukulan drum tradisional buk yang menggetarkan jantung, lalu dilan-
jutkan dengan tari kipas dan musik tradisional samulnori, siap untuk 
membuat penonton jatuh ke dalam K-soul. Jika Anda berkunjung ke 
sini, Anda akan bertemu dengan selebriti yang hanya dapat ditemui 
di Korean Folk Village saja. Mereka adalah tokoh-tokoh unik seperti 
pengemis, hakim sato jahat, dewa gunung, pedagang, dan lain-lain 
yang berkeliaran di Folk Village. Mereka membuat Folk Village men-
jadi lebih hidup, serta sangat terkenal di media sosial sampai-sampai 
memiliki klub penggemar tersendiri. Tokoh-tokoh ini akan berubah 
tergantung waktu dan konsep acara, sehingga Anda harus mengecek 
‘Karakter Kegiatan Pekan Ini’ di situs web terlebih dahulu. Korean Folk 
Village juga menyelenggarakan program khusus untuk orang asing. 
Total ada 9 kegiatan untuk orang asing, di antaranya membuat alat 
musik tradisional danso dari bambu, membuat hanbok untuk boneka 
dari kertas hanji, memanah dengan busur tradisional, dan lain-lain.

 90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do  031-288-0000  Februari-April, Oktober: 
09:30-18:00 / Mei-September 09:30-18:00 / November-Januari 09:30-17:30  Bayi 36 bulan-murid SD: 
15000 KRW, Murid SMP-SMA: 17000 KRW, Dewasa: 20000 KRW  www.koreanfolk.co.kr

Nikmati budaya 
tradisional dengan 
lebih menyenangkan!

Tokoh-tokoh 
unik di seluruh 
penjuru Korean 
Folk Village. Mari 
berpose dan 
akting bersama 
seperti tokoh 
utama dalam 
drama.

Mini Interview Saya seorang aktor tokoh di Korean Folk Village. Setiap musim, tokoh yang diperankan selalu berbeda, 
jadi saya tidak merasa bosan sama sekali. Tokoh saya untuk musim kali ini adalah sebagai dewa gunung di Gunung 
Baekdu. Jadi saya sedang melatih para penonton. Haha. Ada banyak artis di sini selain saya. Hakim sato yang selalu 
jahat, pedagang yang pandai bersilat lidah, sampai mak comblang. Jika Anda penasaran tokoh dan pertunjukan apa 
yang sedang ditampilkan sekarang, saya sarankan Anda subscribe akun YouTube dan Facebook Korean Folk Village. 
aktor karakter Yun Chol (dewa gunung di Gunung Baekdu)

Pertunjukan menarik dari parade 
rakyat ‘Eolssigu Jeolssiguya’ yang 

menggabungkan pertunjukan 
tradisional madanggeuk dengan 

tari tradisional

Terdapat berbagai 
pertunjukan di Korean 

Folk Village yang 
memungkinkan Anda 

merasakan kehidupan 
pada masa Dinasti 

Joseon.
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©Korean Folk Village

©한국민속촌 
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Mini Interview Anda bisa mengambil foto seperti gambar lukisan 
pemandangan dari berbagai sudut. Jika ‘Queen’s Garden’ memberi kesan 
seperti diundang ke rumah bangsawan Eropa, maka ‘Taman Byeokchoji’ 
memberi kesan masuk ke dalam lukisan oriental. Tempat favorit saya 
adalah jalur willow yang mengelilingi danau, di mana kita dapat jatuh dalam 
ketenangan pemandangannya. Jika Anda berkunjung di musim gugur, pastikan 
untuk berjalan melalui terowongan maple yang indah.
CEO Park Byeong Wook

Karena pemandangannya 
yang indah, tempat ini sering 
tampil sebagai latar film dan 
drama. Tempat ini terkenal 
sebagai lokasi syuting drama 
<Descendant of the Sun>, 
<My Love from the Star>, dan 
<Beautiful Gong Shim> serta 
film <The Handmaiden>.

등산로를 걷는 
사람들과 인사를 
하기도하고 손을 
흔드는 등 여유를 

부리게 된다. 

Queen’s Garden 
dipenuhi dengan 

bunga-bunga 
paling indah dari 

seluruh dunia yang 
bermekaran selama 4 

musim.

Keindahan taman 
Timur dan Barat di 
satu tempat!

PAJU BYEOKCHOJI BOTANICAL GARDEN
Lokasi ini menjadi tempat syuting ratusan drama, film, iklan, dan video 
musik, termasuk <Descendants of the Sun> di Yeonhwawon, <Ro-
mance is a Bonus Book> di Terowongan Pohon Yew Jepang yang Pan-
jang Umur, dan <Rude Miss Young-ae> di Queen's Garden. Arboretum 
terdiri dari Queen’s Garden yang memiliki bunga yang bermekaran di 
empat musim, Taman Byeokchoji yang memiliki keindahan Timur dan 
Barat, serta Taman Artemis yang menunjukan keindahan Barat. Diba- 
ngun sejak 1996, pembangunan arboretum memakan waktu 10 tahun. 
Di atas tanah seluas 120000 m2 ini ditanami pohon pinus dari seluruh 
penjuru negeri dan lebih dari 1400 jenis tanaman. Lansekap arboretm 
ditata seharmonis mungkin bahkan sampai ke letak kerikil dan batunya.
Terdapat zona foto di seluruh bagian taman. Anda dapat mengambil 
foto ala pemandangan lukisan oriental di ‘Paryeonjeong’, paviliun yang 
semakin tua semakin elegan, dan jembatan ‘Musimgyo’, yang dapat 
membantu Anda mengosongkan pikiran saat melintasinya. ‘Terowong- 
an Panjang Umur’ adalah jalanan khas yang selalu diperkenalkan 
setiap datang musim gugur. Di setiap musim diadakan festival yang 
berbeda. Di musim semi ada Festival Tulip, di musim panas ada Festi-
val Umbi, di musim gugur ada Festival Krisan dan Festival Maple, dan 
di musim dingin ada Festival Cahaya. Festival Krisan diadakan sangat 
meriah di akhir September hingga Oktober, dan dapat dinikmati oleh 
seluruh keluarga. Selain itu, Anda juga bisa mencoba menggali ubi 
jalar di Natural Experience Learning Center pada musim gugur. Anda 
bisa membawa pulang ubi jalar yang Anda gali sendiri.

 242, Buheung-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do  031-957-2004 
 Senin-Minggu 09:00-18:00  Anak-anak: 6000 KRW, Lansia, penyandang cacat, pahlawan dan 

veteran: 6000 KRW, Murid SMP dan SMA: 7000 KRW, Dewasa: 9000 KRW  http://www.bcj.co.kr
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ANSEONG FARMLAND
Padang rumput yang terbentang di atas area seluas 297520 m2, mem-
buat Anda tampak seperti ada di dalam lukisan bahkan saat Anda 
hanya berdiri diam. Sapi dan burung unta merumput di peternakan, 
bunga canola bermekaran di musim semi dan bunga kosmos di musim 
gugur. Papan petunjuk lokasi syuting drama terdapat di mana-mana, 
sehingga Anda dapat mencari tempat-tempat tersebut dengan mu-
dah dan mengambil foto keren layaknya tokoh utama drama. Dibutuh-
kan waktu sekitar satu setengah jam untuk berjalan kaki. Ada berbagai 
rekomendasi rute yang bisa Anda pilih sesuai dengan tujuan Anda, 
yaitu ‘Rute wahana permainan’, ‘rute peternakan’, dan ‘rute padang 
rumput’. Jika Anda ingin membuat kenangan yang spesial, Anda bisa 
mencoba menunggang kuda. Melihat kuda dari dekat tentu bukan 
pengalaman yang biasa, tetapi mencoba menungganginya di lintasan 
yang lebar adalah pengalaman tidak mudah yang lebih luar biasa lagi. 
Kegiatan menunggang kuda berlangsung selama 3 kali putaran lin-
tasan, dan harga sekali naik adalah 8000 KRW. Sebagai taman hiburan 
dengan tema peternakan, Anseong Farmland memiliki program yang 
bisa dinikmati semua orang, seperti menonton pertunjukan ternak, 
memberi makan ternak, memerah susu, kegiatan kerajinan tangan, 
dan lain-lain. Tahun 2018, taman hewan peliharaan ‘Paradise Dog’ yang 
diperuntukkan bagi keluarga dengan hewan peliharaan telah dibuka. 
Dilengkapi dengan kolam renang, padang rumput alami seluas 6612 
m2, peralatan yang dibutuhkan untuk berlari halang rintang, sampai 
peralatan ketangkasan, membuat hewan peliharaan Anda dapat ber-
lari sepuasnya tanpa merasa stres.

 28, Daesindu-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do  031-8053-7979  Februari-November: 
10:00-18:00/ Desember-Januari: 10:00-17:00  Anak-anak: 10000 KRW, Dewasa 12000 KRW 

 http://nhasfarmland.com

Memulai perjalanan dengan 
berjalan perlahan di sepanjang 
pohon gandum yang bergoyang 
tertiup angin juga terdengar 
sangat menarik.

Bunga canola yang mekar 
di musim semi, dan bunga 

kosmos yang mekar di 
musim gugur, Anda dapat 

mengambil foto yang indah 
pada musim apapun.

Tip 
Rental Sepeda Choji
Jika Anda tidak nyaman berjalan dalam 
waktu yang lama, Anda bersama 
dengan keluarga atau pasangan bisa 
menaiki sepeda Choji yang disewakan. 
Dibutuhkan sekitar 40 menit untuk 
melintasi seluruh jalan setapak 
menggunakan sepeda elektrik. Tersedia 
sepeda untuk 2-3 orang dan untuk 4-6 
orang. Biayanya adalah 12000 KRW 
untuk sepeda 2-3 orang dan 20000 
KRW untuk sepeda 4-6 orang.

 Tip 
 3 Zona Foto Terbaik
1    Taman bunga canola yang penuh dengan padang rumput dan bunga 

canola Pemandangan yang tampak di ujung jalur sepeda Choji sangat 
spektakuler. Musim mekar bunga canola adalah akhir April dan awal Mei.

2    Zona foto yang mereka ulang adegan terkenal dari drama Dengan 
latar belakang padang rumput yang seperti lukisan, Anda dapat mereka 
ulang adegan terkenal dari drama yang melakukan syuting di Anseong 
Farmland. 

3   Padang rumput yang terbentang luas Sebatang pohon kesepian berdiri 
di atas padang rumput seluas 991736 m2, membuat kita merasakan 
nuansa polos desa ini. Tempat ini sangat terkenal sebagai lokasi 
pemotretan, serta lokasi syuting drama dan film.

Foto keren seperti 
lukisan di atas padang 
rumput hijau
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SUWON HWASEONG
Benteng Suwon Hwaseong, yang terdaftar sebagai situs warisan dunia 
UNESCO pada tahun 1997, disebut juga bunga kastil. Sebagai kota baru 
yang direncanakan pertama kali di dunia, Suwon berhasil diselesaikan 
dalam kurun 2 tahun 6 bulan pada masa pemerintahan Jeongjo dari 
Dinasti Joseon, dengan mengintegrasikan segala teknologi dan ke-
mampuan yang bisa dikerahkan pada masa tersebut. Mendaki dinding 
benteng yang landai, Anda akan bisa melihat pemandangan pusat kota 
Suwon. Pemandangan malam kota Suwon, yang termasuk ke dalam 
100 atraksi paling terkenal di Korea, akan membuat Anda terkesan. 
Jika Anda menyusuri dinding benteng dari ‘Dongjangdae’, Anda dapat 
melihat menara pengintai besar bernama ‘Donbukgongsimdon’, yang 
pada zaman dahulu digunakan untuk mengintai pergerakan musuh. 
Selain itu, balkon untuk menembakkan panah serta pintu rahasia yang 
dibangun di bagian dalam dan tersembunyi dari benteng juga dibangun 
dengan sempurna agar bisa digunakan untuk bertarung di masa krisis. 
Jika sudah naik ke sini, Anda harus mampir ke ‘Dongilporu’. Meski bukan 
paviliun yang spesial, tetapi berbeda dari paviliun lainnya, Anda harus 
melepas sepatu sebelum masuk ke ‘Dongilporu’. Di masa lalu, tempat ini 
digunakan oleh para tentara untuk berjaga, tetapi sekarang digunakan 
oleh orang-orang untuk bersantai. 

  825, Jeongjo-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  031-290-3600  Maret-Oktober: 09:00-18:00 / 
November-Februari: 09:00-17:00  Anak-anak: 500 KRW, Remaja dan tentara: 700 KRW, Dewasa: 1000 
KRW  www.swcf.or.krJika Anda berjalan-jalan di sekitar 

benteng, Anda akan disambut 
oleh masyarakat sekitar, pasangan 
kekasih, dan orang-orang yang 
berjalan-jalan dan piknik di 
Paviliun Banghwasuryujeong yang 
memiliki pemandangan malam 
yang indah atau Istana Hwaseong 
yang digunakan sebagai tempat 
tinggal sementara oleh Raja 
Jeongjo dari Dinasti Joseon.

Gerbang utama Benteng Suwon Hwaseong ‘Janganmun’
Yang terlihat lebih megah di malam hari dan

‘Dongbokporu’ yang terletak di sebelah timur Paviliun 
Banghwasuryujeong

Tip 
Program panduan wisata budaya
Program panduan wisata budaya Suwon dimulai dari kegiatan relawan 
melakukan panduan wisata di Benteng Suwon Hwaseong seiring dengan 
didaftarkannya Benteng Suwon Hwaseong sebagai Warisan Budaya Dunia 
pada tahun 1997, dan kini telah berkembang menjadi program panduan 
wisata budaya pertama sekaligus terbesar di Korea. Program panduan wisata 
budaya untuk wisatawan asing disediakan dalam bahasa Inggris, Jepang, dan 
Cina. Melalui pemandu profesional, wisatawan mendapatkan informasi yang 
akurat mengenai Benteng Suwon Hwaseong dan bisa menikmati warisan 
budaya dengan lebih bermakna. 

 Cara Pendaftaran
-  Wisatawan individu mendaftar di tempat, sementara wisatawan rombongan mendaftar secara online.
-   Wisatawan individu harus terdiri dari 4 orang atau lebih, sementara wisatawan kelompok harus terdiri 

20 orang atau lebih dan mendaftar 7 hari sebelum hari kunjungan.
-   Jika wisatawan rombongan mendapat persetujuan prakunjungan, harus melakukan pengecekan 

nama-nama rombongan pada saat hari kunjungan di pusat informasi wisata yang telah direservasi
-   Jam operasional: 10:00-17:00
-   Pendaftaran ditutup pukul 16:00

Paviliun Banghwasuryujeong

Istana Hwaseong

Situs Warisan 
Dunia UNESCO 
yang harus 
dikunjungi
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TAMAN SITUS ARKEOLOGI 
SIHEUNG OIDO 
Episode ‘Perlombaan 
keluarga para member 
yang berubah menajdi 8 
bersaudara’ 
Anda dapat melihat pening-
galan kuno berupa artefak 
kerang dari zaman Neoliti-
kum. Ada juga program re- 
guler berupa kegiatan mem-
buat ornamen prasejarah, 
pojok buku pop-up yang di- 
buat dari artefak zaman Neo-
litikum, ruang percobaan 
anak-anak, dan beragam ke-
giatan pendidikan lainnya. 

 113-27, Seohaean-ro, Siheung-si, 
Gyeonggi-do  031-310-3460 

 http://oidomuseum.siheung.go.kr

01

GUA GWANGMYEONG
Episode ‘Perlombaan 
mencari mainan yang hilang, 
Toy Race’
Gua ini dikembangkan pada ta-
hun 1912 oleh pemerintah kolo-
nial Jepang untuk mengeksploi-
tasi sumber daya alam Korea. 
Setelah penambangan di sini 
ditutup pada tahun 1972, gua 
ini digunakan sebagai penyim-
panan udang yang diasinkan 
selama 40 tahun. Pada tahun 
2011, pemerintah kota Gwang-
myeong membeli gua ini dan 
mengubahnya menjadi ta-
man bermain gua untuk keluar-
ga yang menyediakan kegiatan 
horror experience, VR experi-
ence, maupun kegiatan terkait 
budaya dan sejarah.

 142, Gahak-ro 85beon-gil, 
Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do  070-
4277-8902  http://www.qm.qo.kr

03

YONGIN KOREAN FOLK 
VILLAGE
Episode ‘My Love from the 
Star, temukan kuncinya 
dan naikilah pesawat luar 
angkasanya’
Taman hiburan budaya tra-
disional yang khas Korea. Di 
tempat yang menghadirkan 
kembali rumah tradisional, 
desa, permainan dan pertun-
jukan tradisional dari Dinas-
ti Joseon ini Anda bisa me-
nikmati pertunjukan yang 
menarik sepanjang tahun. Ti-
dak hanya itu, Anda juga bisa 
bertemu dengan selebriti khu-
sus Korean Folk Village dan 
menikmati menikmati K-soul 
ala masyarakat Joseon. 

 90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do  031-288-
0000  http://www.koreanfolk.co.kr
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GAPYEONG PETITE FRANCE
Episode ‘Mencari Little 
Prince bersama 2PM’
Selain pertunjukan tetap se- 
perti drama boneka guignol, 
pertunjukan marionette, dan 
pertunjukan orgel, terdapat 
juga pertunjukan-pertunju-
kan lain, VR experience ber-
temu dengan Little Prince, ser-
ta zona foto Amor Blue yang 
mengikuti Wall of Love di Bukit 
Montmartre, Perancis. 

 1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-
myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do 

 031-584-8200  www.pfcamp.com

08

YEONCHEON JEONGOK 
PREHISTORY MUSEUM 
Episode ‘Kita kembali ke 
zaman prasejarah’
Museum ini dibangun di si-
tus Paleolitik Jeongok, yang 
membuat sejarah zaman Pa-
leolitik dunia menjadi ditu-
lis ulang dengan penemuan 
kapak tangan tipe acheulian 
yang pertama di Asia Timur. 
Memiliki berbagai macam 
program dan acara yang ba-
gus untuk Anda ikuti.

 2, Pyeonghwa-ro 443beon-
gil, Jeongok-eup, Yeoncheon-gun, 
Gyeonggi-do  031-830-5600 

 http://jgpm.qqcf.kr

11

YEONCHEON HERB VILLAGE
Episode ‘Rahasia Herbal di Rumah Kaca’
Selain taman luar ruangan tempat diselenggarakan-
nya Festival Lavender di musim semi dan Festival 
Angelonia di musim gugur, rumah kaca super besar 
dengan ukuran sekitar 1.238 m2 juga sangat popul-
er. Ada sekitar 100 tanaman herba dan sekitar 20 ta-
naman subtropis. Di antaranya terdapat 5 pohon zai-
tun yang berusia 300 tahun dan merupakan pohon 
zaitun tertua di Korea.

 37, Buksam-ro 20beon-gil, Wangjing-myeon, Yeoncheon-gun, 
Gyeonggi-do  031-833-5100  http://herbvillage.co.kr

07

YEONCHEON JOSEON ROYAL RESIDENCE
Episode ‘Games of Thrones’
Yeomgeundang, yang tadinya terletak di sebe-
lah kuil Konfusianisme di Myeongnyun-dong, 
dipindahkan seutuhnya ke lokasi yang sekarang, 
membuatnya berubah dari tempat yang hanya 
bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan dan orang-
orang dari kelas atas, menjadi tempat semua 
orang bisa menikmati sejarah dan budaya.

 330-10, Hyeonmun-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, 
Gyeonggi-do  031-834-8383  www.chosun1807.com

10

HWASEONG HAPY LAND 
WATERPARK 
Episode ‘Mengikuti Kisah 
Dewi Air Sungai Nil, Hapi’
Terdiri dari pemandian air 
panas, waterpark, dan taman 
herba yang menggunakan 
100% air panas alami. Water-
parknya memiliki kolam re-
nang dalam dan luar ruangan, 
serta pemandian terbuka yang 
bisa Anda nikmati.  
Sebelum berkunjung, pastikan 
untuk memeriksa jam opera-
sional terlebih dahulu karena 
tempat ini memiliki jam ope- 
rasional yang berbeda tergan-
tung periode peak season dan 
off season.

 888, Sicheong-ro, Paltan-myeon, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do  1577-
5752  http://www.hapyland.co.kr

09

POCHEON HERB ISLAND
Episode ‘Bermain game 
bersama bintang Olimpiade’
Museum botani herbal ter-
besar di dunia, di mana Anda 
dapat melihat dan menik-
mati herbal sepanjang tahun 
dan merilekskan pikiran dan 
tubuh anda. Shuttle bus be-
rangkat dari Seoul pada pagi 
dan sore hari, dan tiketnya 
dapat dibeli secara online.

 35, Cheongsin-ro 947beon-gil, Sinbuk-
myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do  

 031-535-6494 
 www.herbisland.co.kr

12

HYUNDAI MOTOR STUDIO 
GOYANG
Episode ‘Booking King Race’
Di Hyundai Motor Studio, se-
lain program drive out mobil 
terbaru, menaiki limosin, dan 
program drive out lainnya, ada 
juga program pendidikan se- 
perti lokakarya anak-anak, tur 
anak-anak, kelas cita-cita, ke-
las keselamatan lalu lintas 
anak-anak, dan lain-lain. 

 217-6, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-
si, Gyeonggi-do  1899-6611  

 http://motorstudio.hyundai.com/
goyang

05

ONE MOUNT GOYANG
Episode ‘Liburan anggota 
Running Man’
One Mount Goyang adalah ta-
man bermain yang terdiri dari 
waterpark, snowpark, festival 
cahaya, klub olahraga, dan pu-
sat perbelanjaan. Dilengkapi 
dengan fasilitas yang lengkap 
seperti food court dan ruang 
menyusui, Anda bisa mengajak 
tidak hanya teman, tetapi juga 
keluarga dan anak-anak Anda 
pergi ke sini dengan nyaman.

 300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do  1566-2232 

 https://onemount.co.kr

06

Running Man, 
berlari di 
Gyeonggi-do

7 orang anggota program hiburan populer 
Korea, Running Man, melakukan permainan 
balap lari di seluruh penjuru Gyeonggi-do. 
Ikuti mereka dan nikmati petualangannya!
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BANDARA 
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BUCHEON KOREA COMICS MUSEUM
Episode ‘Spesial tahun baru bersama Lee 
Seojin, Lee Seunggi, dan Moon Chaewon’
Di sini terdapat 20.000 manuskrip asli dan 6.000 
buku yang terbit sebelum tahun 1970-an, zona 
experience yang menggunakan material komik 
dan ruang penyimpanan, ruang bahan khusus, 
dan teater animasi 4D dengan 70 kursi. Jika Anda 
suka komik, pastikan untuk mampir ke sini.

 1, Gilju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do  032-310-3090  
 http://www.komacon.kr/comicsmuseum
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KAKAO FRIENDS
Meluncurkan Produk Kolaborasi dengan TWICE
Barang-barang yang mengundang untuk dibeli dikumpulkan di satu 
tempat. Kakao Friends, yang mendapatkan popularitas tidak hanya di 
Korea tetapi juga di luar negeri, menjual barang-barang yang dapat 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk alat tulis, peralatan 
makan, dan aksesoris interior. Kakao Friends akan meluncurkan pro-
duk kolaborasi dengan girl grup TWICE pada Oktober 2019. Pada bulan 
Agustus 2019, Kakao Friends meluncurkan pin badge yang digambar 
langsung oleh ke-9 anggota TWICE dalam rangka merayakan kolab-
orasi ini. TWICE juga berpartisipasi langsung dalam mendesain 20 
jenis produk kategori travel, living, dan beauty yang akan dijual pada 
bulan Oktober. Di Gyeonggi-do, produk Kakao Friends dapat ditemui 
di total 6 toko yaitu Hyundai Department Store Pangyo, Starfield Go- 
yang, Starfield Hanam, Suwon AK, Lotte Premium Outlet Giheung, dan 
Giheung Rest Area. Situs web Kakao Friends tersedia dalam bahasa 
Korea, Inggris, Jepang, dan China. Sebagian produk yang dijual online 
dapat dikirim ke luar negeri. Di situs web Kakao Friends, Anda dapat 
mengunduh wallpaper untuk menghiasi layar ponsel dan PC anda se-
tiap bulan.

Berfoto 
bersama 
karakter Kakao 
Friends yang 
populer di 
seluruh negeri

MERCHANDISE

06  KEYRING YANG  
MEMANJANG

Karakter Kakao imut yang ter-
bang di langit. Flying keyring 

yang terbuat dari rantai gu-
lungan yang bisa memanjang 
dengan bebas, bisa dipasang 

di mana saja diinginkan.
 Flying Keyring_Apeach 8000 KRW

04  BANDO CUCI MUKA YANG 
LUCU

Bando yang lembut dan nyaman 
saat digunakan karena tidak mem-

beri perasaan mengikat. Bando 
rambut dengan ketebalan 8 cm 

yang tidak akan membuat rambut-
mu basah terkena air.

 Bando Cuci Muka Apeach 12000 KRW

03  MEMBUAT PRAMODEL 
RYAN DENGAN KEDUA  

TANGANKU
Asyiknya merakit Ryan sendiri~ 

Anda dapat merakit sendiri tan-
pa perekat. Setiap set terdiri dari 1 

badan, 1 buah kepala Muzi  
dengan kostum kelinci, 1 buah 
kepala Tube, dan 3 set tangan.
 Pramodel Ryan (Muzi & Tube) 15000 KRW

02  WAKTU MINUM TEH YANG 
MENYENANGKAN, CANGKIR 
KERAMIK
Nikmati waktu minum teh den-
gan Ryan dan Apeach yang lucu. 
Mug Lazy Sunday tersedia dalam 
2 bentuk, yaitu Little Ryan dan Lit-
tle Apeach.

 Little Apeach keramik 12000 KRW

05  HONEY RYAN SET
Rangkaian produk Kakao Friends Ho- 

ney yang baru diperkenalkan April 
tahun ini. Di hari yang cerah, Ka-

kao Friends berubah menjadi Honey 
Friends untuk mencari madu.

 Jam dinding tanpa suara 25.000 KRW, Honey 
Friends boneka Ryan dan Tube masing-masing  

35000 KRW, madu alami 12000 KRW

01  PENGHARUM RUANGAN 4 
AROMA
Keharuman terpancar dari setiap karak-
ter~ Pengharum ruangan yang dapat di-
pasang di mana saja. Terdapat pengha-
rum ruangan tipe gantungan monitor 
bergambar Ryan dan pengharum mobil 
tipe jepit yang bergambar Apeach. Peng-
harum mobil tipe jepit bergambar Neo 
dan Apeach bisa dipasang ke ventilasi 
mobil dengan klip yang tersedia. Dengan 
aroma bunga, pengharum ruangan tipe 
apapun yang Anda beli siap menyegar-
kan udara di sekitar Anda.

 Ryan 19900 KRW, Apeach 12500 KRW, 
pengharum mobil Apeach, Neo 13900 KRW

01 02

03 04

06
05

Barang Kakao Friends yang paling populer adalah produk kecantikan Apeach. Roll rambut, bando cuci muka, 
pengering rambut, dan kosmetik dengan wajah imut Apeach adalah barang-barang yang wajib Anda beli. 

Selain itu, temannya yang terpercaya, Ryan muncul dalam berbagai bentuk boneka dan bantal yang menjadi 
favorit anak-anak. Ada juga item musiman yang hanya bisa ditemukan pada musim tertentu, memberi Anda 

kesenangan mengumpulkan barang langka. 

TIP BELANJA

Ryan yang dapat dipercaya, 
Muzi yang identitas aslinya 
tidak dapat diketahui, Tube 

yang ketika marah bisa 
berubah gila. Mereka sudah 
seperti teman, ramah dan 

sangat dicintai. Apeach yang 
menggemaskan dan manis 
adalah salah satu karakter 

yang paling populer.
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05  MEMANDU ANDA UNTUK 
TIDUR NYENYAK
Bagian yang menyentuh mata 
adalah 100% katun, sehingga 
mata nyaman dan lembut. Untuk 
mencegah penutup mata terkena 
debu, terdapat zipper bag yang 
berfungsi sebagai tempat peny-
impanan.

 Penutup mata BT21 11000 KRW

06  MANDI BERSAMA
Perahu Brown dan Sally di dalam 
air menjadi perahu, namun dapat 
berubah menjadi pistol air keti-
ka berada di luar air. Terdiri dari 1 
perahu Brown, 1 perahu Sally, dan 
2 bendera.

 Set mainan mandi Brown & Sally 17000 KRW

03  MAKIN CANTIK KETIKA 
MELIHAT BROWN

Saat Anda membuka tutup 
yang berbentuk wajah karak-
ter, cermin dan sisir tersem-

bunyi akan muncul. Cermin ini 
memiliki ukuran compact yang 

pas di saku atau pouch anda.
 Brown Face handy combo 14000 KRW

04  SANDAL YANG RINGAN
Chimi si pekerja keras yang  

mengenakan hoodie kuning,  
bertransformasi menjadi  

sandal yang terbuat dari bahan 
mesh yang ringan dan keren.

 Sandal ruangan BT21 Chimi 13000 KRW

01  DI ATAS BROWN  
DUDUKLAH LEONARD
Brown dan Leonard adalah 
kombinasi yang tak terduga, 
sehingga boneka ini menjadi 
lebih berharga. Leonard ada-
lah boneka magnet yang dapat 
dengan mudah dilepas sehing-
ga dimainkan bersama-sama 
atau secara terpisah.

 Boneka duduk Brown & Leonard 20 cm, 
28000 KRW

01 02

03 04

06

05

MERCHANDISE

Line Friends memiliki 1790 item berbeda dalam berbagai kategori.  
8 karakter BT21 yang bermimpi menjadi bintang luar angkasa sangat dicintai dan aktif di semua produk, 

dengan Tata sebagai pemimpin mereka. Produk yang paling terkenal di Line Store cabang Everland adalah 
boneka yang disukai anak-anak dan produk kebutuhan sehari-hari. 

LINE FRIENDS
Rangkaian karakter kolaborasi dengan BTS, BT21
Line Friends dimulai dari karakter Brown & Friends yang terlahir sebagai 
stiker, kemudian berkembang menjadi produk-produk karakter dan pro-
duk-produk lifestyle. Kini Line Friends telah menjadi brand global yang 
bisa ditemukan di 7 negara. Pada Agustus 2019, produsen kamera yang 
telah berusia 100 tahun, Leica, berkolaborasi dengan BT21 meluncurkan 
kamera instan pertama Leica, Leica Sofort, yang dirilis secara eksklusif 
dan terbatas di Korea. Dengan desain newtro, produk ini memiliki nilai 
koleksi yang tinggi. Di Gyeonggi-do, toko Line Friends terdapat di Gim-
po Hyundai Outlet dan Everland, Yongin. Line Friends yang terdapat 
Everland sangat populer di kalangan wisatawan. Menyesuaikan dengan 
karakteristik Everland sebagai taman hiburan outdoor, Line Friends di 
Everland menjual beragam jas hujan, serta boneka dalam berbagai uku-
ran. Jika membeli produk di sini, Anda akan mendapatkan poin Everland. 
Jika memiliki kartu diskon Everland, Anda juga bisa mendapatkan diskon, 
sehingga Anda dapat berbelanja dengan harga yang murah.

Keuntungan 
berbelanja di 
Line Friends

Sally yang mungil dan imut 
adalah bagian dari karakter 
Brown & Friends dengan ide 

yang menarik dan unik. Di Line 
Friends, terdapat 19 karakter 
Brown & Friends dan BT21. 

Karakter yang paling populer 
adalah Brown, James, Moon, 

Tata, Van, dan Cookie.

02  RINGAN DAN KUAT,  
BOTOL TRITAN 
Botol ini ringan dan kuat, terbuat 
dari bahan ramah lingkungan tri-
tan yang memanfaatkan kelebi-
han plastik yang tidak mudah 
pecah dan kaca yang bersih dan 
tembus pandang. Dilengkapi de- 
ngan cover yang sesuai dengan 
karakter, sehingga tidak akan ba-
sah meski diisi minuman dingin.

 Botol tritan BT21 Shooky 15000 KRW

TIP BELANJA
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ICHEON STARLIGHT GARDEN OOOZOOO
Setiap malam menikmati pengalaman ke luar angkasa
Ooozooo adalah taman iluminasi bertema cahaya tem-
pat Anda melihat pencahayaan sensasional dan karya 
seni media. Anda akan menemukan banyak tempat 
yang sering muncul di SNS ketika melewati zona foto 
di sini. Anda dapat melihat cahaya, bunga dan ber- 
bagai pameran yang dibagi menjadi 5 konsep, yaitu 
Bertemu, Menikmati, Jatuh Hati, Bermimpi, dan Mekar.

 Deokpyoeng Rest Area, 287-76, Deoki-ro 154beon-gil, Majang-myeon, 
Icheon-si, Gyeonggi-do  031-645-0002  Desember-Februari 13:00-
22:00, Maret-November 11:00-23:00  www.ooozooo.co.k

PAJU DONGHWA HEALING CAMP 
Dunia dongeng penuh cahaya bintang
Pada perjalanan melihat bulan buatan, dalam setiap 
tarikan napas Anda akan merasakan phytoncide dari 
pohon metasequoia yang berjejer tanpa ujung, ser-
ta cahaya warna-warni dari lampu yang bersinar. Pada 
malam hari, tempat ini berubah menjadi negara caha-
ya. Di siang hari, Anda dapat bermain dengan burung 
beo, domba, meerkat, tupai, dan lain-lain di kebun bi-
natang mni. Selain itu, ada juga area papan seluncur 4 
musim.

 32-9, Papyeongsan-ro 363beon-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-
do  031-952-2002  Check in 15:00, Check out 

 www.dwhealingcamp.com

GIMPO ARA MARINA
Festival kembang api setiap malam sabtu
Ini adalah fasilitas marina terbesar di daerah metropo- 
litan di mana anda dapat menikmati matahari  
terbenam yang indah di sepanjang Gyeongin Ara  
Waterway dan berbelanja di Hyundai Premium Outlet, 
sebuah kompleks perbelanjaan besar. Jika Anda pergi 
ke marina, Anda bisa naik kapal pesiar atau yacht.  
Setiap Sabtu, pengguna pesiar malam dapat  
menonton pertunjukan di atas kapal dan kembang api 
yang meriah dari posisi bangku yang bagus.

 74, Arayuk-ro 270beon-gil, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do  
 031-999-7800  www.waterway.or.kr

ANSAN STARLIGHT VILLAGE PHOTO LAND
Tempat yang bagus untuk berfoto
Hutan cahaya yang indah di luar pusat kota dilengka-
pi dengan 200 model hewan dalam berbagai konsep. 
Terdapat banyak pohon yang dipenuhi oleh pencaha-
yaan, serta zona foto di seluruh penjuru yang dipenuhi 
penguin, flamingo, panda, kuda nil, dan tentara kecil.

  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 
 www.ansanstar.net

OBSERVATORIUM MATAHARI TERBENAM ANSAN 
Matahari Merah Terbenam di samping Mercusuar 
Merah
Anda dapat melihat matahari terbenam yang indah 
dan jembatan Incheon dari Laut Barat. Dek observa-
si berjarak sekitar 1,5km dari tempat parkir. Jika Anda 
melihat patung berbentuk matahari dengan pita awan 
dan mercusuar merah, maka Anda telah berada di 
tempat yang benar. Anda dapat mengabadikan ma-
tahari terbenam di samping mercusuar atau mengam-
bil foto bersama patung matahari.

  san23, Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 

Gyeongin Ara Waterway 
mengalir melintasi Seoul, 
Gimpo, dan Gyeonggi-
do. Aliran dimulai dari 
Ara Hangang Gapmun 
dekat jembatan Haengju 
(Gaehwa-dong, Gangseo-
gu, Seoul) melewati Gimpo 
dan melewati Gyeyang-gu, 
Incheon, dan pergi ke laut 
melalui Seo-gu, Incheon.

Gyeonggi-do menunjukkan wajah romantisnya setelah 
matahari terbenam. Ketika lampu jalan mulai menyala satu per 
satu, banyak hal mulai dari pemandangan matahari terbenam 
sampai festival kembang api yang penuh warna dan banyak 
acara-acara lainnya telah menunggu Anda di malam hari.

Malamnya 
Wisatawan

©
Ic

he
on

 S
ta

rli
gh

t G
ar

de
n 

O
oo

zo
oo

©
A

ns
an

 S
ta

rli
gh

t V
ill

ag
e 

Ph
ot

o 
La

nd

©
in

st
ag

ra
m

.c
om

/y
eo

ni
06

18

©HYUNDAI CRUISE

PEMANDANGAN 
MALAM



38 39

Jika Anda merencanakan tur 
pasar malam untuk menemukan 
keindahan perjalanan Anda, ada 3 
tempat untuk Anda jelajahi. Anda 
dapat memilih pilihan yang sesuai 
selera dan gaya perjalanan anda.

Pasar malam  
yang ramai

Anda dapat 
menikmati 

masakan 
internasional 

dan pertunjukan 
busking secara 

bersamaan.

PASAR MALAM OSAEK MARKET OSAN
Pasar malam yang membuatmu berkata, “Oh! Rasanya 
aku harus kesana!”
Pasar Osaek Osan sudah berusia 100 tahun dan memi-
liki tradisi pasar malam setiap Jumat dan Sabtu malam. 
Semakin larut, suasana pasar malam ini semakin 
menyenangkan. Hidangan dari seluruh dunia, seperti ke-
bab Turki, dan pancake China, sangat popular. Tteokpok-
ki dan hotdog juga tersedia disana. Tak hanya itu, Anda 
bisa menikmati makanan dengan hiburan alunan musik.

  22, Osan-ro 272beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do  031-376-4141  
 Jumat-Sabtu 17:00-23:00

ONLY NIGHT

PYEONGTAEK SONG FRANSISCO MARKET
Ikuti kios merah muda, pergi ke San Fransisco 
Lampu pesawat yang menandakan Pangkalan Angka-
tan Udara Pyeongtaek bersinar di langit malam. Tem-
pat ini memiliki suasana internasional sampai-sampai 
disebut ‘Itaewon-nya Pyeongtaek’ atau ‘Song Fran-
sisco’. Setiap Sabtu dan Minggu ada pasar malam di 
sepanjang food trailer berwarna pink. Anda bisa me-
nikmati pertunjukan busking, makanan, belanja, dan 
hiburan lainnya secara bersamaan.

  11-4, Jungangsijang-ro 25beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 
 Buka setiap tahun

FOOD TRAILER DI PASAR MALAM NAMMUN SUWON
Menikmati 10 jenis makanan
Ketika 10 food trailer mulai mengisi mulai dari jalan be-
bas mobil di Pasar Paldalmun sampai ke Jembatan 
Jidonggyo, orang-orang akan mulai berkumpul. Salah 
satu ciri khas tempat ini adalah tidak ada menu yang 
saling tumpang-tindih. Makanan-makanan seper-
ti steak, hidangan udang, takoyaki, dan ramen sudah 
siap menggoyang lidah Anda.

  9, Paldalmun-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 Senin-Minggu 17:00-22:00

Food trailer di 
Pasar Malam 
Nammun Suwon 
pernah mendapat 
konseling dari acara 
<Baek Jongwon’s 
Alley Restaurant>, 
membuat pasar 
malam ini menjadi 
lebih populer. 

Pasar Osaek Osan 
dibagi menjadi 5 
warna yang memiliki 
tema berbeda. Setiap 
hari Jumat dan Sabtu 
digelar pasar malam di 
jalan berwarna merah 
yang melambangkan 
semangat dan pemuda.

DAY AND NIGHT ONLY NIGHT

PASAR MALAM
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Pilihan terbaik liburan di Gyeonggi-do 

berdasarkan hashtag!
Mengikuti tur ARMY, merasakan budaya Hallyu yang tradisional, tempat merasakan kepekaan 

artistik, sampai ke kafe yang harus dikunjungi agar bisa menjadi INSSA. Kami telah mengumpulkan 

semua liburan Gyeonggi-do terpilih yang mudah terlewatkan. Begitu Anda balik halamannya, 

Gyeonggi-do akan terhampar di tangan Anda.
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#BTS

GOYANG ONE MOUNT Berlari Secepat BTS
Run BTS! Episode 13: Kembalinya Mata-mata dan 16: Olimpiade Musim Dingin Snowpark melakukan syu- 
ting di tempat ini. BTS melakukan permainan yang seru di ice rink dan tempat bermain papan seluncur 
One Mount saat mereka jatuh bangun mencari mata-mata dan melakukan permainan olimpiade musim 
dingin. Leader BTS, RM yang berasal dari Ilsan, sangat senang berada di sini. Selain waterpark dan snow-
park, di sini juga terdapat berbagai festival dan ruang aktivitas. Ada juga klub olahraga dan pusat perbe- 
lanjaan yang bisa Anda nikmati.

 300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do   1566-2232  
 (Waterpark) Senin-Jumat indoor: 10:00-18:00, outdoor: 12:00-17:00 / Sabtu-Minggu indoor: 10:00-20:00, outdoor: 11:00-19:00 

(Snowpark) Senin-Jumat indoor: 10:00-18:00, Sabtu-Minggu: 10:00-19:00   https://onemount.co.kr

STASIUN ILYEONG, YANGJU Di sini setiap hari adalah musim semi
Ribuan ARMY datang dari seluruh dunia ke Korea untuk melakukan tur BTS. Tur 
ini menjelajahi tempat di mana BTS pernah melakukan syuting untuk video musik 
dan sampul album. Banyak orang mengambil foto mengikuti adegan-adegan da-
lam video musik dan membagikannya di akun media sosial. Stasiun Ilyeong yang 
kini sudah tidak beroperasi lagi merupakan adegan pertama dari video musik BTS, 
<Spring Day>. Jalur yang membentang luas, sejarah yang panjang, serta suasa-
na tenang tanpa ada yang berlalu lalang sangat menarik wisatawan. Saat men-
dengar <Spring Day> mungkin Anda akan ingin berjalan di sepanjang rel kereta api 
dan mengikuti adegan-adegan dalam video musik. Sambil mendengarkan play-
list Anda diputar, tidak ada salahnya duduk di kursi kosong sejenak sambil meren-
canakan sisa perjalanan anda.

 25, Iryeong-ro 647beon-gil, Jangheung-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do  031-855-5582

SPORTS MONSTER HANAM   
Tempat nyaman untuk berolahraga
Ini adalah tempat BTS pernah melakukan rope course. Se-
bagai area budaya dan olahraga, tempat ini memiliki total 4 
zona tema yaitu BASIC, EXCITING, ADVENTURE, dan DIGI-
TAL. Di zona BASIC pengguna bisa menetapkan aturan se-
suai kemauannya. Di zona EXCITING terdapat area untuk 
melompat-lompat dan tembakan laser. Di zona ADVENTURE 
kita bisa memanjat sesuai levelnya. Di zona DIGITAL kita bisa 
merasakan virtual experience. Tempat ini bagus jika Anda 
ingin menghabiskan waktu yang dinamis.

 Starfield Hanam 4F, 750, Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do  1668-
4832  Senin-Minggu 10:00-21:00  http://www.sportsmonster.co.kr

YONGIN EVERLAND Tempat dimana BTS bertarung dengan Zombie
Run BTS! Episode 24: BTS VS Zombie. BTS bertarung melawan para zombie sambil menjalankan 
misi memenangkan tiket gratis untuk para fans mereka. Everland yang menjadi lokasi syuting epi-
sode zombie, memiliki total 5 taman bertema. Everland juga dipenuhi dengan tempat bermain se-
hingga Anda tidak akan menyadari waktu telah berlalu. Jangan lupa untuk bersafari di Zootopia 
dan bertemu hewan yang terancam punah, panda Ai Bao dan Le Bao.

 199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do  031-320-5000  
 Senin-Minggu 10:00-22:00  www.everland.com
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BTS Spesial – Mengikuti tur ARMY 

K-WAVE



44 45

#SEJARAH
Tempat Anda bisa merasakan Hallyu tradisional

K-STORY

PYEONGTAEK SUDOSA  
Saat Anda memerlukan ketenangan hati
Sudosa adalah tempat di mana biksu besar Won Hyo menerima 
pencerahan. Kuil ini juga terkenal sebagai tempat kediaman  
Biksu Jeokmun, master makanan kuil khas aliran Jogye. Di sini 
juga tersedia program temple stay, yang memungkinkan Anda 
mencoba menjalani kehidupan para biksu, serta kegiatan  
mencicipi makanan kuil. Terdapat program temple stay selama 2 
hari 1 malam dan selama 2-4 jam.

 58, Hoam-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do  031-682-3169  
 Program 2 hari 1 malam, tiap pekan Sabtu 16:00 – Minggu 14:00  
 http://www.sudosa.net/index.php

SUWON HWASEONG PAVILIUN BANGHWASURYUJEONG
Mencari bunga dan bermain mengikuti pohon willow
Di sini malam hari lebih berwarna dibanding siang harinya. Diban-
gun pada masa pemerintahan Jeongjo dari Dinasti Joseon, tempat 
yang ditetapkan sebagai Harta Karun Korea no.1709 ini berfungsi ti-
dak hanya sebagai fasilitas militer, tetapi juga paviliun tempat me-
lihat pemandangan. Biasanya wisatawan tidak diizinkan untuk ma-
suk ke paviliun yang masih bertahan sampai sekarang, tetapi Anda 
bisa masuk ke paviliun ini dan melihat pemandangan Suwon setelah 
melepas alas kaki. Banghwasuryujeong berarti ‘mencari bunga dan 
bermain di mengikuti pohon willow’. Tempat ini sangat selaras de- 
ngan pemandangan di sekitarnya dan sangat indah.

 44-6, Suwoncheon-ro 392beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 031-290-3600  Buka sepanjang tahun
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PUSAT BUDAYA TRADISIONAL SUWON 
Hari yang Sempurna untuk Melebur dalam Suasana Hati Korea
Pusat Budaya Tradisional Suwon berjarak 5 menit berjalan kaki dari Benteng 
Suwon Hwaseong. Bangunan yang mengimitasi Hanok dan memberi kesan 
elegan akan menyambut wisatawan. Di tempat ini dilaksanakan berbagai ak-
tivitas, seperti membuat saus tradisional, minuman keras tradisional, tteok 
(kue beras), teh tradisional, dan lain-lain. Aktivitas membuat tteok menggu-
nakan bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga wisatawan 
bahkan wisatawan asing dapat membuatnya dengan mudah. Anda juga me-
nikmati teh dengan tteok berbentuk bunga yang Anda buat sendiri.

 18-11, Jangan-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do   031-247-5613 
 Setiap hari 09:00-18:00 (Senin tutup)  www.swcf.or.kr (Jadwal kegiatan dan biaya dapat 

dicek pada situs web)

BENTENG NAMHANSANSEONG Benteng gunung yang memiliki sejarah seribu tahun
Bersamaan dengan kesuksesan film ‘The Fortress’ di 28 negara, benteng Namhansansaeong juga ikut men-
jadi populer. Tempat ini menyimpan seribu tahun sejarah dan merupakan benteng gunung yang paling khas 
Korea. Ada 5 rute perjalanan bervariasi yang memiliki durasi mulai dari 1 jam sampai 3 jam 20 menit. Meski-
pun jalanan di Benteng Namhansanseong tidak curam, tetapi tetap berliku sehingga wisatawan disarankan 
mengenakan sepatu olahraga serta membawa makanan ringan dan minuman yang cukup.

 731, Namhansanseong-ro, Namhansanseong-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do  031-8228-5155  Istana Namhansanseong 
(April-Oktober) Senin-Minggu 10:00-18:00 (November-Maret) Senin-Minggu 10:00-17:00  www.gg.go.kr/namhansansung-2
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#PEMANDANGAN #PETUALANGAN

YONGIN ZIPLINE
Petualangan tanpa pelatihan
Di sini Anda dapat mencoba eco-tainment zipline yang dinamis sepanjang total 
1246 m. 6 rute zipline yang dapat dinikmati di Hutan Rekreasi Yongin terletak di sisi 
selatan Gunung Jeonggwangsan yang tingginya 562 m di atas permukaan laut, se-
hingga Anda dapat melihat pemandangan yang indah. Beroperasi sepanjang ta-
hun. Sensasi terbang di langit membantu wisatawan menghilangkan stres se-
hari-hari.

 220, Chobu-ro, Mohyeon-eub, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do  1588-5219  Maret-Oktober 
09:20-17:00, November- Februari 09:20-16:00  http://yongineco.co.kr/adventure.php

YONGIN FLY STATION 
Rasakan Sensasi Mengambang di Angkasa
Satu-satunya fasilitas sky diving dalam ruangan di Korea 
yang tidak terpengaruh musim. Siapa saja bisa melakukan 
sky diving dalam ruangan dengan mudah dan aman, asal 
berusia di atas 4 tahun dan kurang dari 120 kg. Kegiatan 
ini membutuhkan energi besar sehingga disarankan untuk 
melakukannya dengan stamina yang penuh. Pakaian khu-
sus, penyumbat telinga, kacamata, dan helm sudah dise-
diakan sehingga Anda hanya perlu mengenakan pakaian 
santai dengan kaus kaki dan sepatu olahraga. Mengenakan 
pakaian terbang dan mengikuti pelatihan sebelum terbang 
cukup memakan waktu, sehingga Anda harus tiba minimal 
30 menit sebelum waktu reservasi Anda.

 521, Seongsan-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 
 1855-3946  Waktu terbang 10:30-21:00  http://flystation.kr

FLYING SUWON  150 meter dari tanah
Flying Suwon adalah fasilitas unik yang  
memungkinkan Anda untuk menikmati  
pemandangan Suwon dari ketinggian 150 m.  
Balon udara helium bisa mengangkut maksimal 30 
orang dan didampingi oleh pilot yang sudah terlatih.  
Tiket hanya beli di lokasi. Waktu sekali terbang  
mencapai 10-15 menit. Tiket bisa ditutup sebelum 
jam 8 malam tergantung pada jumlah penumpang 
yang menunggu, sehingga disarankan untuk  
datang lebih awal.

 697, Gyeongsudae-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 031-247-1300  Mei-Oktober: Senin-Minggu 11:00-21:30, 

November-April: Senin-Jumat 11:00-20:30, Sabtu-Minggu 10:00-
20:30  www.flyingsuwon.com  

KOPERASI PERTANIAN PYEONGTAEK MIDEUM  
Jatuh hati pada makgeolli dan roti yang terbuat dari beras  
Pyeongtaek
Berkat tanah yang subur, air yang berlimpah dan angin laut, be-
ras yang ditanam di Pyeongtaek terkenal bergizi dan lezat. Ko-
perasi Pertanian Mideum memproduksi berbagai produk dari 
beras, tidak hanya beras untuk makanan saja. Di sini juga dikem-
bangkan roti beras, teh, makgeolli, selai, saus, dan lain-lain. Ti-
dak hanya itu, memakan roti dari fermentasi alami juga akan 
membuat pencernaan orang yang memakannya menjadi lebih 
baik. Roti beras Pyeongtaek dapat ditemukan di gerai Starbucks 
di seluruh Korea.

 284, Changsinddeul-gil, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 
 070-8836-9807

YANGPYEONG DUMULMEORI Tempat yang bagus untuk berfoto
Zona foto ini menjadi semakin populer berkat adegan ciuman tokoh utama wanita dan pria drama <She was 
Beautiful> yang difilmkan di sini. Di sekitarnya terdapat tempat-tempat makanan yang terkenal, terutama hot-
dog daun teratai, permen gula dalgona, gulali pelangi, dan lain-lain. Setelah makan ringan, Anda bisa menye-
wa skuter listrik untuk berkeliling Dumulmeori. Ada juga trailer keluarga yang bisa dinikmati bersama anak-
anak. Jika kabut sedang turun, Anda bisa menikmati keindahan Semiwon Garden.

 Yangsu-ri, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do  031-770-1001  Buka setiap hari
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Tempat yang bagus untuk masuk ke dalam alam dan meninggalkan  
kenangan perjalanan istimewa

Hari Anda menjadi lebih bervariasi lewat beragam aktivitas

K-LANDSCAPE K-TREND
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NAMYANGJU FOR A DAY Pemandangan 
Malam dari Bungalow terbuka di Paldang
Di sinilah Anda dapat menghabiskan waktu 
di bungalow luar ruangan. Tergantung pada 
cuaca, tenda dapat diturunkan atau  
dinaikkan. Di kursi disediakan pemanas  
listrik sehingga Anda tetap bisa merasa  
hangat di cuaca dingin. Wafel Hong Kong di 
kafe ini sangat istimewa. Buah-buahan  
musiman diselipkan di antara wafel. Anda 
dapat melihat Sungai Han bersinar di siang 
hari dan menikmati pemandangan di malam 
hari. Jika Anda meminumnya dengan Ein 
Spenner atau susu stroberi, tubuh dan 
pikiran Anda yang lelah akan bisa rileks.

 8-7, Gyeonggang-ro 926beon-gil, Wabu-eup, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do  031-577-2505  

 Senin-Minggu 11:00-24:00

SUWON CLOUD 8 Hidangan Segar di atas Atap 
Ini adalah lounge atap sekitar 496 m2 dan merupakan BAR terbesar di Suwon. 
Setiap hari, Anda dapat menikmati makanan yang terbuat dari bahan-bahan 
segar dan koktail yang terbuat dari buah-buahan segar dan rempah-rempah. 
Ada beanbag di tengah atap untuk bersantai. Atap penuh dengan tamu dari 
jam buka, karena Anda dapat mengambil foto keren saat matahari terbenam. 
Namun, jika bahan makanan habis lebih awal, tempat ini juga akan tutup leb-
ih awal.

 53, Gyeongsu-daero 446beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  031-221-3090 
 Senin-Minggu 12:00-02:00  http://blog.naver.com/2000tammy

YANGJU ORANGERIE
Kafe kebun yang membuat rileks
Kafe ini memiliki pepohonan, batu, serta kol-
am tempat ikan kecil bermain. Kafe di dalam 
kebun raya ini menjadi topik hangat yang be-
lum pernah ada sebelumnya. Karena berada 
bersama dengan Kebun Raya Orangerie, uku-
ran kafe ini juga menjadi sangat besar. Tem-
pat yang nyaman sambil membawa anak dan 
orangtua.

 414-4, Gisan-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do 
 070-7788-0615  Senin-Minggu 11:00-21:00

YANGPYEONG DREAMY CAMERA CAFÉ 
Semoga Impian Anda Menjadi Kenyataan!
Tuan rumah percaya bahwa impian mereka dapat diwujud-
kan dengan memikirkan impian sambil melihat foto-foto se-
tiap hari. Tuan rumah juga membagi pengetahuan mewu-
judkan mimpi kepada para pengunjung yang datang. Jika 
pengunjung memesan minuman dan menulis bucket list, 
tuan rumah akan memberikan polaroid “Dream Picture” se-
cara gratis.

 35, Hansolgil, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-771-3264  Selasa-Sabtu 11:00-18:00, Minggu, Senin, hari 

Seollal dan Chuseok tutup  http://dreamycamera.synology.me
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Ruang-ruang dengan konsep yang artistik

Seorang IN
SSA

 pasti tahu bar dan kafe yang ada dalam
 daftar ini!

K-TREND

ICHEON SIMMONS TERACE
Dapatkan tur Docent dan rasakan sensasi tidur nyenyak
Sistem produksi kasur yang diakui secara global dan pusat 
penelitian dan pengembangan tidur terbaik di dunia berada 
di satu tempat yang sama. Tidak hanya di pabrik Simmons, 
di Heritage Alley juga disediakan tur Docent. Reservasi un-
tuk tur pabrik dapat dilakukan di situs web.

 988, Sasil-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do  031-631-4071  Senin-Jumat 
11:00-20:00, Sabtu-Minggu 01:00-21:00  http://www.simmons.co.kr

YANGPYEONG THE GREEM  
Kebun Mini seperti Pondok Pribadi
Memiliki rumah dan taman bergaya Eropa, tempat ini terke-
nal sebagai lokasi syuting drama dan iklan, serta foto per-
nikahan. Anda bisa merilekskan diri sambil menikmati pe-
mandangan alam dan pohon. Anda dapat mendengar suara 
air lembah dan berbagai burung berkicau sepanjang em-
pat musim. Tamannya rapi meski ada banyak orang kare-
na setiap hari air dan tempat yang sering dilalui orang sela-
lu dibersihkan. Harga tiket masuk termasuk minuman gratis 
yang bisa dipilih dari 20 jenis minuman.

 564-7, Yongcheon-ri, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 070-4257-2210  Kamis-Selasa 10:00-19:00, Rabu tutup 
 www.thegreem.com

ANYANG TAMAN KESENIAN  
Tempat persembunyian para artis
Pada November 2005, 52 seniman internasional memamer-
kan berbagai karya seni publik di sekitar lembah, kawasan 
pejalan kaki, dan alun-alun. Seiring dengan kedatangan 
wisatawan dalam dan luar negeri untuk melihat karya seni 
tingkat dunia ini, Taman Kesenian Anyang menjadi tempat 
kencan favorit dan objek wisata yang wajib dikunjungi.

 San 22, Seoksu-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do  
 031-8045-2473  Buka setiap hari

ICHEON CERAPIA (CERAMIC + UTOPIA) 
Pameran karya seni keramik dunia
Kalau membicarakan Icheon tentu saja kita tidak bisa terle-
pas dari pengrajin keramiknya. Salah satunya adalah Cerapia, 
landmark di Icheon yang merupakan taman bertema dengan 
arti ‘utopia dari keramik’. Pusat Keramik Dunia Icheon, yang 
merupakan konten inti Cerapia, memiliki lebih dari 2000 
karya keramik kontemporer kelas dunia, serta memperke-
nalkan seni keramik dari seluruh dunia kepada pengunjung 
melalui berbagai pameran. Gyeonggi World Ceramic Bien-
nale yang diadakan setiap 2 tahun sekali adalah acara inter-
nasional yang diikuti lebih dari 80 negara. Selain itu, tempat 
ini memiliki fasilitas tempat tinggal dan beberapa kegiatan 
yang dirancang untuk seniman agar dapat berkonsentrasi 
dalam mengasah kreativitasnya. Kita juga bisa ikut langsung 
membuat dan mendisain keramik bersama para seniman.

 263, Gyeongchung-daero 2697beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do  031-
645-0730  Waktu operasional Selasa-Jumat 09:00-18:30, Sabtu-Minggu 
09:00-18:00, Senin, hari Seollal dan Chuseok tutup  https://www.kocef.
org/02museum/04_02.asp
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1   I’M HOME  Latar belakang dalam drama
Eksterior warna krem yang rapi, pintu berwarna biru dan pa-
pan tanda berwarna kuning menarik perhatian orang yang le-
wat. Kue tar, sandwich, dan brunch adalah menu yang paling 
populer. Menu rekomendasi di sini adalah es kacang me- 
rah susu yang terbuat dari kacang merah, susu, tepung ber-
as, dan mochi beras ketan. 

  3-1, Pangyoyeok-ro 10beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
 070-4418-0415  10:00-24:00 (Buka setiap hari)

2   SUGAR AND SPICE 
Toko favorit orang lokal
Kafe populer di kalangan penduduk setempat. Menu makan 
siang seperti panini dan roti panggang Prancis memang 
enak, tetapi kue buatan sendiri dan buah segar tidak boleh 
dilewatkan.

  19-13, Dongpangyo-ro 52beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do  031-8016-1227  Senin-Sabtu 10:00-22:00,  
Minggu dan hari libur 11:00-21:00

3   ON THE STAIRS Brasserie dengan 3 Pesona
Restoran tempat Anda dapat makan pizza atau pasta dengan 
minuman ringan, kafe tempat Anda dapat mencicipi eggtart 
yang dipanggang langsung di toko dan teh organik, serta toko 
yang menjual soycandle, diffuser, sabun, dan produk ramah 
lingkungan lainnya, semua dihubungkan dengan tangga.

  25, Pangyoyeok-ro 10beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  
 031-701-8899  (Hari kerja) 11:00-01:00, (Akhir pekan) 11:00-02:00

4   WILLIAM’S BURGER  
Tempat membuat burger secara benar
Makanan dibuat segera setelah memesan sehingga Anda ha-
rus menunggu 15-20 menit. Roti buatan sendiri, bacon yang 
kaya akan saus, serta 3 jenis keju akan membuat penantian 
Anda tidak sia-sia.

  14-5, Pangyoyeok-ro 10beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  
 031-8016-7676  (Hari kerja) 12:00-21:00, (Akhir pekan) 11:00-21:00 

(Breaktime) 15:00-17:30

5   HOWS HOUSE Bergaya ala Eropa
Karena sang pemilik, yang dulunya bekerja sebagai copywriter 
untuk perusahaan periklanan, sangat menyukai produk-produk 
living, ia membuka toko yang berfokus pada barang-barang ke-
sukaannya. Tempat ini penuh dengan produk-produk living dari 
Eropa seperti piring dari Polandia, serta produk linen dari Peran-
cis dan Belanda.

  8-4, Pangyoyeok-ro 10beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  
 031-8016-5662  10:00-20:00 (Minggu tutup) 
 www.howshouse.co.kr

1   7209 CAFÉ Menikmati piknik yang feminin
Kafe terkenal karena menyediakan set piknik yang terdiri dari 
keranjang rotan berisi sandwich dan minuman, serta tikar. 
‘Ein Supener’ yang di atasnya diberi krim segar dengan ga-
ram adalah menu populer.

 54, Sinpung-ro 23beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  031-302-
1111  12:00-22:00, Kamis tutup

2   PATERSON COFFEE Kafe yang modern
Jangan ragu ketika menemukan huruf Inggris yang bertu-
liskan "Paterson Coffee" di dinding luar gedung putih ber-
lantai empat. Terdapat 2 buah pintu. Di pintu sebelah kiri ter-
dapat konter untuk memesan, sementara di pintu sebelah 
kanan terdapat kursi-kursi yang luas. Menu yang populer di 
sini adalah kue labu manis.

 33, Hwaseomun-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  070-4257-0515  
 12:00-22:00

3   JUNG JI YOUNG COFFEE ROASTERS
Kafe Rooftop bernuansa Neutro
Di lantai 1 terdapat konter, area bakery, dan ruang roasting. 
Lantai 2 memiliki ruangan dengan konsep yang berbeda. Jika 
Anda naik ke rooftop, Anda akan dapat melihat Janganmun 
dan Benteng Suwon Hwaseong.

 13, Jeongjo-ro 905beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  070-7773-
2017  12:00-22:00, Senin tutup

4   FLO_CHEOVANG
Membeli bunga di tempat wisata
Toko bunga dua lantai yang menyerupai loteng. Ada pe-
mandangan Hwaseomun yang tenang dari jendela. Keti-
ka Anda membeli bunga, Anda akan diberikan resep bunga 
yang berbentuk seperti plastik obat putih. Ini adalah hal yang 
membuat toko ini populer. Selain kelas reguler, toko ini juga 
menyediakan kelas satu hari.

 2F, 4, Hwaseomun-ro 17beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  070-
8844-2624  12:00-19:00, Rabu tutup

5  O’BROTHERS CAFÉ & BABER
Rumah 2 lantai yang direnovasi menjadi barber shop 
dan kafe
Sangat menarik melihat bagaimana struktur rumah yang 
terbagi ke dalam beberapa ruangan tetap dipertahankan. Ru-
angan terbesar digunakan sebagai barbershop. Anda bisa 
memesan kopi di lantai 2. Terletak tepat di depan Suwon 
Hwaseong Dulle-gil, Anda dapat menikmati pemandangan 
benteng melalui kaca.

 54, Hwaseomun-ro 17beongil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

Seongnam  
Baekhyun-dong  
Street Café
Kafe trendi dan toko aksesoris unik Pangyo 
Street Café. Sering dijadikan tempat syuting 
drama romantis, mulai dari drama <I Need 
Romance> sampai <My Love from The Star>.

Suwon  
Haengnidan-gil  

Haengnidan-gil adalah kawasan rumah-
rumah tua yang direnovasi menjadi kafe 

dan restoran dengan nuansa newtro.
Naik ke kafe atap untuk melihat  

Istana Hwaseong adalah hal yang sangat 
menyenangkan.

Berkat pemandangannya yang tenang, 
tempat ini terkenal  

sebagai lokasi syuting film.



52 53

#MAKAN

Kervan, Goyang-Suwon
Restoran Halal yang ada di Korea Selatan
Restoran bersertifikat Makanan Halal. Sebagian be-
sar makanan halal dibuat dengan resep yang menja-
ga rasa alami bahan-bahannya. Makanan ini sedang 
menjadi budaya makanan yang populer di kalangan 
trend setter di Korea. Untuk alasan ini, Kervan diliput 
di saluran hiburan Olive <Tasty Road>, MBC <Live To-
day and Evening> dan KBS2 <Good Morning in the 
Morning>. Berkat popularitasnya, Kervan telah mem-
buka beberapa cabang. 
Makanan halal Kervan berupaya menghadirkan rasa 
alami dari bahan-bahan tersebut. Di Starfield Go- 
yang, kebab shish yang berisi sate daging panggang 
yang dipotong kecil-kecil sangat disukai. Bawang ba-
kar, nasi, dan kentang dicampur dengan rempah-
rempah merupakan kombinasi yang pas. Di Suwon 
AK Mall, menu yang direkomendasikan adalah kebab 
ayam keju panggang. Menu populer ini terdiri dari 
keju panggang, ayam, dan saus tomat. Kervan memi-
liki interior Turki berwarna-warni dan oven besar, se- 
hingga Anda dapat menikmati suasana makan di Turki. 
Starfield Goyang  Starfield Goyang Shopping Mal 3F No.3186
1955, Goyang-daero, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

 031-5713-3050, 031-240-0865  Senin-Minggu 10:00-22:00, 
Pesanan terakhir 21:00 Suwon AK Mall  AK Plaza Department 
Store B1F 924, Deogyeong-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-
do  031-240-0865  Senin-Minggu 10:30-20:00 

 https://www.kervan.co.kr

UIJEONGBU ODENG RESTAURANT 
Restoran 3 Generasi
Sebagai restoran budae jjigae pertama 
di Korea, restoran ini sering muncul di 
TV. Dimulai dari warung kaki lima yang 
menjual fish cake, kini ia telah berkem-
bang menjadi restoran budae jjigae 
yang antriannya sangat panjang. Den-
gan resep tiga generasi dan bahan-ba-
han berkualitas tinggi, restoran ini tel-
ah menjadi restoran budae jjigae yang 
paling terkenal di Uijeongbu. Di seki-
tarnya terdapat banyak restoran budae 
jjigae, tetapi kuahnya yang kental dan 
rasanya yang lezat membuat restoran 
ini dicintai tidak hanya oleh orang Ko-
rea tetapi juga oleh orang asing. Dong-
chimi yang dibuat dengan resep lama, 
menambahkan kelezatan budae jjigae.

 15, Hoguk-ro 1309-gil, Uijeongbu-si, 
Gyeonggi-do  031-842-0006  

 Senin-Minggu 08:30-20:30 
 https://odengsikdang.com

GOYANG ETALY 
Menikmati Pizza di Hanok (Rumah Tradisional Korea) 
Di restoran ini Anda bisa mencicipi pizza hwadeok di hanok 
dengan interior modern. Setiap hari, pizza dan pasta dibuat 
setiap hari dalam jumlah yang sedikit. Untuk mendapatkan 
rasa khas pizza hwadeok, adonan pizza dibuat sendiri agar 
tidak tebal. Pastanya dipanggang dalam mangkuk yang 
unik dan diberi keju di atasnya. Rasa makanannya membuat 
orang yang berkunjung selalu ingin datang berkunjung lagi.

 Hanok 1F, 26-47, Gobong-ro 770beon-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi-do  031-977-4013  Selasa-Minggu 12:00-21:00, Senin tutup

GOYANG INSIDE THE FOREST
Restoran yang bertransformasi  
di dalam hutan
Mulai dari pintu masuk sampai ke dalam ruan-
gan, interiornya nampak seperti masuk ke da-
lam hutan. Ada banyak jendela besar di sini, 
sehingga pencahayaan alaminya bagus. Seti-
ap tempat yang tertangkap kamera berubah 
menjadi zona foto. Tempat ini juga terkenal se-
bagai lokasi syuting drama dan iklan. Leader 
BTS, RM tinggal di sekitar restoran ini. Selain 
tanda tangan RM, terdapat tanda tangan ba-
nyak artis lain. Selain terkenal karena brunch- 
nya, pasta paese tukbegi yang pedas dengan 
rasa yang unik sangat direkomendasikan kepa-
da orang yang baru pertama berkunjung.

 8-8, Mugunghwa-ro141beon-gil, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do  

 031-918-1186  Senin-Minggu 10:00-24:00 
 https://forestgarden70.modoo.at

GAPYEONG ANANTI PENTHOUSE SEOUL LA FORET  
Restoran steak dengan cita rasa luar biasa
‘La Foret’ berarti hutan dalam bahasa Perancis. Seperti namanya, di restoran ini Anda 
dapat menikmati makanan yang menyenangkan dengan pemandangan alam yang 
indah. Restoran dapat menampung 104 orang dan teras dapat menampung 54 
orang. Anda dapat menikmati makanan Asia serta makanan Italia. Farm Table Lunch 
Buffet menampilkan lebih dari 30 jenis salad dan berbagai menu khas yang dibuat 
dari sayuran segar yang dikirim langsung dari pertanian dengan distribusi minimal.

 1007-90, Yumyeong-ro, Seorak-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do  031-580-3330 
 Senin-Minggu 07:00-10:30, 12:00-14:30, 18:00-21:30  http://theananti.com/kr

PYEONGTAEK THE BIG BITE Mencoba makanan Amerika
Pyeongtaek Camp Humphreys, pangkalan militer tunggal 
luar negeri terbesar Amerika Serikat, memiliki luas sekitar 5 
kali ukuran Yeouido dan sekitar 1,6 kali ukuran Pangyo New 
Town. The Big Bite adalah restoran keluarga yang paling ter-
kenal di Pyeongtaek. Selain bangunannya, porsi makanan-
nya yang besar membuat Anda merasa sedang berada di 
Amerika. Menu yang populer adalah steak dan pasta. Dire-
komendasikan untuk berkunjung bersama 3 orang teman 
atau lebih.

 187, Anjeongsunhwan-ro, Paengseong-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do   
 031-656-3083  Selasa-Minggu 11:30-22:00, Senin tutup  
 https://thebigbite.modoo.at

AYAM GORENG  
TONGDAK NAMMUN SUWON 
Tidak Ada Rasa yang Seperti Ini
Suwon Chicken Street selalu penuh de- 
ngan orang, baik hari kerja dan akhir pe-
kan. Jika boleh sedikit melebih-lebih-
kan, lebih dari setengahnya akan datang 
untuk makan ayam goreng tongdak. 
Semua menginginkan ayam goreng 
utuh tongdak, yang dibumbui dengan 
resep turun temurun. Sejak penayangan 
film <Extreme Job>, ayam goreng tong-
dak menjadi sangat populer. Selain itu, 
ayam wanggalbi tongdak yang dima-
sak di panci besi sangat membuat orang 
ketagihan dan terus terbayang di pikiran. 
Ayam tongdak juga bisa dimakan ber-
sama roti yang menyertainya, ditambah 
dengan salad menjadi seperti sandwich.

 16, Jeongjo-ro 800beongil, Paldal-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do 1522-8818  Senin-Minggu 
12:00-22:00  https://www.instagram.com/
kjeatertainment

ICHEON KING RICE HOUSE
Beginilah Isi Meja Makan Orang Korea
Seperti yang diperkenalkan dalam acara 
<Wednesday Food Talk>, King Rice House 
membuat nasi dolsotbap dari nasi yang di-
masak sendiri, dan menyediakan menu 
makan yang besar. Sup cheonggukjang yang 
dibuat hanya dengan bumbu alami mer-
upakan kombinasi yang pas dengan beras 
Icheon, sehingga mendapat pujian besar dari 
Hwang Hyeseong, ahli masakan istana Korea.

 3134, Gyeongchung-daero, Sindun-myeon, Icheon-si, 
Gyeonggi-do  031-632-3646  Senin-Minggu 10:00-
21:00  www.imkumnim.com 

NAMYANG-JU GIWAJIP SUNDUBU 
Diolah secara Tradisional dengan Kacang Dalam 
Negeri
Restoran ini berjarak 5 menit dari Dumulmeori. 
Restoran ini muncul dalam Wednesady Food Talk 
episode 161 tahun 2018, Life Info Show episode 
753 tahun 2019, dan banyak acara makanan lain-
nya. Karena restoran ini terkenal, banyak orang 
yang datang sehingga antriannya panjang. Jika 
Anda menghindari waktu makan siang atau makan 
malam, Anda akan bisa makan dengan leluasa. 
Makanan utamanya adalah masakan tahu. Dibuat 
dengan cara tradisional menggunakan kacang Ko-
rea, membuat rasanya lembut dan gurih.

 133, Bukhankang-ro, Joan-myeon, Namyangju-si, Gyeonggi-do 
 031-576-9009  Maret-Oktober Senin-Minggu 10:00-21:00, 

November- Februari Senin-Minggu 10:30-21:00
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Perjalanan lezat melalui Gyeonggi-do

K-FOOD
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Jika Anda bingung karena memiliki banyak pilihan, coba item yang direkomendasikan di bawah ini. 
Ketika Anda perlu mengisi ulang gula, ketika rasa lapar datang, dan ketika Anda ingin merasakan  
sesuatu yang istimewa. Editor dengan pengalaman swalayan selama 10 tahun mengumpulkan  
rekomendasi terbaiknya. Jangan lewatkan barang-barang khusus yang hanya tersedia di toko  

swalayan. Toko-toko swalayan di Korea ada CU, GS25, Seven Eleven, dan E-Mart 24.

Tantangan rasa pedas Korea sangat populer di YouTube, sampai-sampai rasa pedas mengingatkan orang pada Korea. Merek 
makanan pedas paling populer adalah seri Buldak dari Samyang, sementara makanan pedas yang paling populer adalah tteok-
pokki dan nasi goreng. Rasa pedasnya memiliki tingkatan, jadi pastikan Anda memperhatikan sebelum membeli. Jika Anda baru 
mencoba rasa pedas, pilih produk yang memiliki rasa pedas ringan atau keju atau mie. Sebelum mencoba untuk merasakan pe-
das, minumlah susu terlebih dahulu. Setelah makan makanan pedas, minuman yang sangat manis seperti Coolpis atau yogurt.

Buldak Series sudah menjadi banyak 
perbincangan di Youtube. Semakin pedas yang 
dirasa semakin nikmat, tersedia dalam bentuk 

cup dan bungkusan. 
Buldakbokeummyeon Samyang

Ada rasa terbakar ketika kita mencoba mandu 
ini. Apalagi bila dipadukan dengan saus pedas 

buldakbokeummyeonnya.  
Buldakwanggyoja Samyang

Gobchang (isi dari perut babi atau sapi atau 
kambing) yang amat disukai orang Korea.  

Nasi goreng gopchang pedas 
Cheongjeongwon

Rasa Tteokpokki yang dasar.   
Mimine Original Ttteokpoki kuah

Ayam bumbu gangjeong yang pas untuk 
dinikmati bersama minuman berakohol.  

Emart Treaders ayam gangjeong.

Nasi goreng cumi kesenangan orang Korea. 
Nasi goreng cumi

BBQ ala Korea yang mudah dinikmati. 
Kemasan yang mudah dibawa dan mudah 

dimasak.  
Nobrand pachae gochujang samgyeopsal

Korean’s BBQ yang simple.  
Nobrand Jikhwa pork rinds

Mie kenyal dan keju yang gurih terasa saat kita 
memakan Cheese JJeolbokki

Rasa manis dan asam 
dari yogurt yang 
beraneka macam sedang 
mendapatkan perhatian 
di hati banyak orang, 
Yogurt Ade yang dibeli 
di Seven Eleven

Tak hanya itu, Jelly 
dengan rasa Yogurt juga 
sedang populer.  
Yogurt Jelly

Makanan yang 
menyenangkan bila 
dicampur menjadi satu, 
Viyott

Permen yang lembut 
dan merebut hati setiap 
orang yang mencobanya, 
Mallangcow permen 
rasa susu stroberi

Yang masih 
mendapatkan cinta 
dihati banyak orang, 
Susu rasa pisang

Sekarang juga ada rasa 
Tteokpokki,  
Almond rasa 
tteokpokki

Simbol kasih sayang Korea 
yang telah diperbarui. Pie 
krim segar dengan krim 
segar cair dalam karamel 
manis yang kaya rasa. 
Choco Pie

Kue beras manis kenyal 
dengan krim cokelat 
lembut dan cokelat 
kacang, 
Ghana Creamy Chew

Krim sus lembut dan 
manis di dalam kue. 
Mochi rollcake plain

Rasa manis dan gurih 
yang meleleh dimulut, 
perpaduan antara 
almond dan madu. 
Honey butter almond

Camilan rasa gurih 
yang dibuat dengan 
bahan tradisional Korea, 
injeolmi. Anda dapat 
membelinya hanya di 
E-mart 24. Somjeolmi

Bersama dengan Kakao 
Friends, menikmati 
rumput laut gurih. 
Kakao Friends X 
Gwangcheonkim, Crispy 
seaweed

Lewat media sosial, 
makanan ini menjadi 
terkenal di kalangan turis 
China. Kkreami matsal

Kolaborasi antara 
permen Impact Mints 
dan Kakao Friends. Saat 
Amda kekurangan gula, 
segera kunyah  
Impact Mints

Snack rasa galbi dan 
ayam goreng tongdak. 
Makanan ringan dari 
Lotte Dol-aon outer 
rasa wanggalbi 
tongdak

#SNACK #TERPANAS
Ayo mencoba makanan ringan di toko swalayan!

#snack yang populer di swalayan #aku suka susu rasa pisang #produk khas swalayan Mochi 
Roll cake #Almond berbagai rasa yang bisa dipilih sesukanya

Bersiapkah Anda mencoba makanan pedas?  
Ayo kita mencoba makanan pedas yang dinikmati orang Korea.

#Kalo datang ke Korea harus coba makanan pedas #Buldak Series #Rasa pedas juga ada 
tingkatannya #produk popular yang sudah di upgrade
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Makgeoli 
mentah  

yang gurih

Alkohol  
buah yang 

manis

Air yang baik membuat minuman beralkohol yang baik. Kombinasi bahan yang baik menghasilkan rasa terbaik. Air yang baik dari 
Gyeonggi-do dan bahan-bahan dari daerah pegunungan telah berkumpul untuk membuat minuman beralkohol lokal dengan 
rasa yang harmonis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemilik pabrik minuman beralkohol telah berganti menjadi orang-orang 

muda, yang menawarkan berbagai rasa sambil melakukan upaya yang menarik. Pilihan wisatawan menjadi semakin luas. Ini bisa 
dikatakan penderitaan yang membahagiakan.

(* Harga bisa berbeda pada setiap penjual)

Grand coteau Rose Wine
Ketika kulit anggur difer-
mentasi dan difermentasi 
dengan benar, lepaskan 
kulitnya dan ambil dagingnya 
saja. Warna pink muda dan 
lembut membuatnya disebut 
sebagai wine para kekasih 
dan wine hidangan penutup. 
Rasanya segar dan taninnya 
lembut.
Kadar alkohol: 12.0%
Harga: 21000 KRW
Produsen: PT.  
Koperasi Pertanian Green

Ryeo Soju Ubi Suling 25
Aroma dari 100% ubi jalar 
Yeosu semakin keluar 
akibat distilasi atmosfer dan 
pematangan onggi. Rasanya 
lembut di tenggorokan.
Kadar Alkohol: 25.0%
Harga: 25000 KRW
Produsen: PT. 
Gunsundangyeojumyeongju

#MINUMAN
Kumpulan minuman berakohol di Gyeonggi-do

#Rasa tradisional #minuman alkohol buah yang fresh #Makgeoli yang gurih #apa selera anda?
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Berbagai  
varian  

Soju

Honeymoon Wine
Wine yang dibuat dengan 
perpaduan air murni 
Yangpyeong dan madu yang 
dipanen dari 20 perternakan 
madu di Gyeonggi-do. Aro-
ma bunga yang dihinggapi 
lebah menyerbak lembut. 
Aroma dan rasa citrus 
membantu meningkatkan 
nafsu makan, menjadikannya 
populer sebagai alkohol 
sebelum makan.
Kadar alkohol: 10.00%
Harga: 35000 KRW
Produsen: PT. Koperasi Pertanian Ivy

Munbaesul Heritage
Minuman ini adalah 
minuman yang dihidangkan 
pada jamuan presiden Kim 
Dae-jung dan presiden Kim 
Jong-il selama KTT Antara 
Korea tahun 2000. Minuman 
yang jernih dan elegan yang 
dipersembahkan kepada 
raja dari Dinasti Goryo. Kini 
minuman ini dibuat oleh 
Lee Kichun, ahli makanan 
tradisional no.7.
Kadar alkohol: 23.0%
Harga: 50000 KRW
Produsen: PT Munbaeju Brewage.

1932 Pocheon Idong raw 
rice makgeoli
Ada banyak daerah militer di 
Pocheon, dan para prajurit 
yang telah menyelesaikan 
dinasnya selalu kembali ke sini 
karena tidak bisa melupakan 
rasa makgeolinya. Dibuat 
dengan cara pembuatan 
khusus berusia 85 tahun dari 
air batu bawah tanah murni 
Gunung Cheonggyesan. 
Rasanya ringan dan lembut 
seperti awan.
Kadar alkohol: 6.0%
Harga: 750ml 13000 KRW
Produsen: PT. 1932 Pocheon Idong 
Makgeoli

Mirr25
Fermentasi dengan 
ragi gandum domestik 
buatan sendiri, dan tidak 
ditambahkan bahan lain-
nya. Dibuat dengan cara 
tradisional menggunakan 
sojugori. Dibandingkan 
dengan kadar alkoholnya, 
aromanya kaya dan manis. 
Cocok dengan  
samgyeopsal.
Kadar alkohol: 25.0%
Harga: 18000 KRW
Produsen: PT. Sulsaem

Anseongmachum Raw 
Makgeoli
Menggunakan beras An-
seongmachum yang sudah 
dijamin kualitasnya oleh 
Kota Anseong. Dibuat oleh 
Lee Jeongja, pemilik ‘Song-
jeolju’ yang telah ditetapkan 
sebagai warisan budaya tak 
berwujud Seoul. Memiliki 
rasa yang ringan dan aroma 
susu pisang.
Kadar alkohol: 6.0%
Harga: 2000 KRW
Produk: PT. Hanjuyangju

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.
Kadar alkohol: 40.0%
Harga: 50000 KRW
Produsen: PT. Perusahaan Pertanian 
Joheun Sul

Jipyeong Raw Makgeoli 
Produk andalan dari  
‘Jipyeongjoju’, yang memiliki 
sejarah selama 90 tahun. 
Memiliki rasa yang lembut 
dan bersih, serta sedikit 
manis.
Kadar alkohol: 5.0%
Harga: 1650 KRW
Produsen: Jipyeongjujo

Hanju Glass package
Dibuat oleh Lee Seong-
ja, pemilik ‘Songcheolju’, 
warisan budaya tak berwujud 
no.2. Membuat badan terasa 
panas saat pertama kali 
diminum. Keuntungannya, 
anda tidak akan merasakan 
sakit kepala keesokan 
harinya. Sangat cocok dihi-
dangkan bersama makanan 
yang diolah dengan daging 
babi.
Kadar alkoho: 35.0%
Harga: 16800 KRW
Produsen: PT.Hanju Brewage

Meskipun soju rasanya pahit, ada hari Anda ingin menikmatinya, sehingga Anda membuat soju dengan rasa manis. Tetapi, bila 
salah mencapur bisa-bisa rasanya jadi tidak enak!

#KOKTIL
Resep minuman berakohol

#nyam nyam #minuman beralkohol untuk orang yang tidak bisa minum #simsalabim

PETITE JU
Petitzel Waterjelly rasa Peach   +   
Soju rasa Peach  + Es batu
Anda dapat mencampurkan petit-
zel (rasa peach) dan soju rasa peach, 
yang banyak tersedia di swalayan. Ini 
akan menetralkan rasa soju dengan 
tekstur jeli peach dan menambahkan 
sedikit rasa manis. Cara membuatnya 
sederhana. Pertama, isi gelas dengan 
setengah es. Tambahkan dua soju rasa 
peach ke gelas soju Anda. Jumlah soju 
harus disesuaikan dengan selera  
dan jumlah Anda. Kemudian tuang-
kan semua jeli petitzel ke dalam gelas 
es. Saat Anda mencampur kedua ba-
han menjadi satu, Anda sudah selesai. 
Warna-warna pinky dan aroma peach 
sepertinya membuat Anda merasa di 
rumah.

 Petitzel Waterjelly rasa Peach 2000 KRW, 
Soju 2000 KRW

LIME MILK SOJU
Soju  +  Mojito drinks  +   
susu kental manis  +  Es batu
Lime milk soju adalah koktail indah 
perpaduan dari susu kental manis dan 
aroma asam yang kaya. Cara mem-
buatnya sederhana. Pertama tuang 
mojito dan ssusu kental manis ke da-
lam gelas koktail. Setelah mencampur 
keduanya, tambahkan es serut sampai 
penuh. Jika Anda tidak punya  
mesin penghancur es, bisa mem 
beli di swalayan. Kemudian tambah-
kan soju sebanyak setengah gelas. 
Koktailnya akan memiliki rasa lembut 
di tenggorokan, serta rasa manis dan 
asam dari lime. Kekurangannya adalah 
Anda bisa minum berlebihan. Anda ti-
dak akan sadar jika sudah berkali-ka-
li menyesap sedikit-sedikit, jadi berha-
ti-hatilah.

 Soju 2000 KRW,  
Mojito Lime drinks 2000 KRW

SOMAEK
Soju + Maekju (bir)
Somaek, campuran soju dan bir, ada-
lah koktail yang paling dicintai di Ko-
rea. Bahan yang standar adalah meng-
gunakan bir kering dan soju cair. Cara 
membuatnya sangat sederhana. Tu-
angkan soju ke gelas kosong ses-
uai selera. Kemudian penuhi dengan 
bir dan aduk rata. Yang disebut rasio 
emas dari soju dan bir adalah 3/7, serta 
memiliki rasa yang paling lembut. Saat 
mencampur bir dengan kadar alkohol 
yang berbeda, larutan yang memili-
ki kadar alkohol yang lebih tinggi akan 
turun ke bawah. 

 Soju 2000 KRW, Bir 3000 KRW
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#PASAR #BUAH KOREA
Tur Pasar Tradisional Kalau sedang Tur Pasar Tradisional, jangan lupa untuk membeli buah-buahan
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Senangnya berjalan-jalan ke PASAR TRADISIONAL SUWON
Pasar tradisional adalah tempat di mana aroma penghuninya terasa. Hotteok yang baru saja dipanggang, jeon kacang hijau yang 
mendesis, dan aneka makanan ringan adalah yang paling pertama memikat Anda. Setelah Anda berkeliling, Anda akan dapat 
menemukan barang-barang yang seperti harta karun. Baik celana dengan pola yang ramai dan disebut sebagai celana kulkas, 
maupun selimut mikro fiber yang sedang hangat di akun media sosial, keduanya dapat ditemukan di pasar tradisional. Pasar Tra-
disional Gyeonggi-do adalah jadwal yang tidak bisa ditinggalkan dari tur Suwon.
Di Paldalmun Gate, terdapat sembilan pasar tradisional dengan Suwoncheon di tengah-tengahnya. Dengan Pasar Paldalmun se-
bagai acuan, di sebelah timurnya terdapat Pasar Paldalmun, Pasar Jidong, Pasar Minarigwang, Pasar Motgol, dan lain-lain yang 
berfokus pada makanan dan bahan makanan. Selain itu, di sebelah baratnya terdapat Pasar Yeongdong, dan Pasar Nammun 
Fashion 1st Street, yang berfokus barang sehari-hari.  

 9, Paldalmun-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  Senin-Minggu 17:00-22:00

Buah yang sama populernya 
dengan BTS, Stroberi
Stroberi Korea lebih manis, besar, 
dan keras yang membuatnya 
menarik perhatian lebih dari 
pengimpor dari luar negeri. 
‘K-Berry’ adalah perwakilan dari 
perusahaan buah premium yang 
diakui oleh banyak orang.

Buah musim dingin, Jeruk
Rasa asam dan kandungan 
vitamin C yang tinggi membantu 
mengatasi rasa lelah musim 
dingin. Jeruk adalah buah 
nasional Korea yang telah dicintai 
oleh Korea selama lebih dari 
1.000 tahun dan sebagian besar 
diproduksi di Pulau Jeju.

Buah mini yang popular,  
Apel mini
Buah apel mini yang langsung 
dilahap dalam sekali gigitan. 
Dikembangkan untuk orang yang 
tinggal sendirian, hanya perlu di 
cuci dan langsung dilahap karena 
kebanyakan nutrisi terdapat di 
kulitnya.

Buah pir yang disebut K-Pear 
Buah pir Korea memiliki rasa 
manis, segar, dan tekstur yang 
lembut. Disebut juga K-PEAR 
karena cocok dengan cita rasa 
mancagera.

Jeruk yang paling menjadi 
topik utama, jeruk keprok
Populer sebagai buah hadiah 
Hari Seollal dan Chuseok di 
Korea. Teksturnya renyah dua 
kali lebih besar dari buah jeruk 
lainnya. Kulitnya mudah lepas 
dan memiliki warna merah tua. 
Musimnya adalah dari Januari 
hingga Maret.

Tekstur yang keras namun 
tetap manis, Chamwe Seongju
Chamwe tumbuh subur di kota 
Seongju. Tak hanya mendapatkan 
cinta dari orang Korea, di luar 
negeri Chamwe juga terkenal 
karena lebih manis dari melon. 
Tekstur yang enak untuk digigit 
juga menjadi poin utama buah ini 
selalu mendapatkan love call dari 
banyak orang.

Setara dengan Chanel  
di dunia anggur,  
Shine Muscat anggur hijau
Harganya yang mahal membuat 
Shine Muscat dijuluki sebagai 
Chanel dalam dunia anggur, 
atau Hermes karena anggur 
yang dihasilkan tanpa biji dan 
bisa dinikmati langsung bersama 
dengan kulitnya.

Hallabong, Buah jeruk diantara 
buah jeruk
Penampilan luarnya yang besar 
menarik perhatian. Airnya 
memiliki kadar gula yang tinggi 
dan lembut. Merupakan buah 
berharga yang biasa dijadikan 
oleh-oleh Jeju.

Produk Baru. Apel semangka
Kecil dan ringan seperti apel, 
namun ketika dibuka isinya 
terlihat seperti semangka. 
Dibandingkan ukuran semangka, 
buah ini lebih kecil 1/4 sehingga 
disebut semangka mini. Rasanya 
manis dan kulit yang tipis 
mendapat banyak pujian dari 
dunia semangka.

Campell Grape, perwakilan 
dari anggur ungu
Anggur Campbell, identik dengan 
anggur ungu dan anggur raksasa, 
berukuran besar dan sedikit biji, 
sehingga orang-orang menikmati 
makan saat musim panas. 
Namwon, Yeongdong, Songsan, 
dan Daebu-do adalah daerah 
penghasil anggur yang utama.

Saat matang, apel busa 
rasanya manis seperti madu
Buah apel yang sangat dikenal 
oleh orang Korea. Disebut juga 
dengan Apel Fuji. Dalamnya yang 
berwarna kuning karena madu 
membuatnya terasa sangat 
manis. Bisa dinikmati mulai 
musim gugur atau disimpan 
dahulu sebelum dinikmati.

Buah kesemek kebanggaan 
Korea
Buah kesemek telah dicintai 
begitu lama sehingga sering 
muncul dalam dongeng Korea. 
Selain itu buah kesemek mentah 
yang dikeringkan dan dimakan 
menjadi 3-4 potong ini menjadi 
jenis yang paling di nikmati warga 
Korea.
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#KOSMETIK

OLIVE YOUNG  
Health&Beauty drug store 
Dari skin care sampai produk 
tubuh, rambut dan berbagai 
macam alat kecantikan  
lainnya dapat ditemukan di 
sini. Tak hanya itu, tersedia 
juga produk kesehatan seper-
ti camilan, suplemen, dan mi-
numan kesehatan. Kelebihan-
nya adalah tidak ada hal yang 
tidak ada di sini. Kekurangan-
nya, Anda jadi tertarik untuk 
membeli barang-barang yang 
tidak diperlukan.
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Wisatawan yang tertarik pada Korean Beauty tidak boleh melewatkan informasi berikut.

K-BEAUTY

01 
POWDER4ROOM WATER GLOW 
MAKEUP SETTING FIXER
So natural makeup fixer dapat 
digunakan berdasarkan jenis kulit. 
Produk yang diperkenalkan adalah 
fixer yang membantu membuat kilau 
cerah. Melembabkan kulit sebelum 
dan sesudah riasan dan membantu 
menjaga riasan agar tidak hancur 
dalam waktu yang lama.

 18000 KRW, so natural

02 
Mediheal masking layering 
ampule extoning shot
Ampule yang membantu 
memutihkan kulit dan memperbaiki 
kerutan. Mengandung ekstrak pohon 
teh dan centella asiatica  
yang menenangkan dan 
melembabkan kulit.

 11000 KRW, Mediheal

03 
Phyto Niacin Whitening Mask 
pack
Kemampuan lekat yang kuat dan 
lembaran lembut kaya akan esens 
pemutih wajah.

 25g, 10 lembar 50000 KRW, NACIFIC

04 
The Ssaem Ecosoul sparkling eye
Seiring meningkatnya minat 
terhadap riasan penyanyi 
idola, minat terhadap barang-
barang kecantikan yang berkilau 
juga meningkat. Produk yang 
diperkenalkan adalah Liquid Glitter, 
yang membuat mata berkilau seperti 
selebriti untuk waktu yang lama.

 8000 KRW, The Ssaem

05 
KEEP COOL and SOOTHE FOOT 
foot spray
Dianjurkan bagi mereka yang peka 
terhadap bau kaki. Menyemprot kaki 
yang lelah tidak hanya menyegarkan 
suasana hati Anda, tetapi juga 
membuat kaki Anda segar dan 
halus. Jika kaki Anda lelah karena 
berjalan untuk waktu yang lama, 
semprotkanlah sedikit.

 100ml, 12000 KRW, ADALIN

06 
APLIN Baekseolgi Cream
Membantu memutihkan kulit dan 
memperbaiki kerutan. Memberi efek 
memutihkan jika diaplikasikan ke 
wajah. Bisa menciptakan tone up 
yang alami.

 50ml, 29000 KRW, APLIN
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#SPA
Nikmati istirahat sambil spa di tempat wisata

41
PILIHAN  
TERBAIK

42
PILIHAN  
TERBAIK

43
PILIHAN  
TERBAIK

CHICOR Taman bermain kecantikan milikku sendiri
Bagi mereka yang menyukai barang-barang kecantikan, CHICOR adalah taman bermain. 
Chicor adalah jenis toko khusus kecantikan yang menciptakan koleksi kecantikan yang  
dipilih dengan cermat dengan mata artistik. Anda bisa menemukan riasan, perawatan kulit,  
produk rambut dan tubuh, perawatan kuku, dan berbagai alat kecantikan lainnya. Ruang 
yang menarik perhatian di toko ini adalah selfbar "Beauty Stage", di mana lampu rias  
menerangi cermin. Mulai dari produk mancanegara yang hanya bisa dibeli lewat jastip di Korea 
sampai ke merek Korea yang sedang hangat di dunia maya, semua produk tersedia di sini.
Goyang:  Starfield Goyang 2F, 1955, Goyangdae-ro, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do  

 031-5173-1555  10:00-22:00 (Senin-Minggu) 
Hannam:  Starfield Hanam 1F Shinsegae Department Store, 750, Masadae-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do 

 031-8072-1735  11:00-21:00 (tutup pada hari libur reguler department store)  www.chicor.com/chicor

YONGIN ROMAN BATH
Dari air panas alami hingga perawatan kulit dan  
kecantikan
Tempat ini adalah fasilitas air panas terdekat di Seoul. 
Dapatkan pijatan olahraga di lantai 1 dan segarkan diri 
Anda dengan beristirahat di pemandian air panas.  
Di sisi yang lain, ada juga tempat Anda bisa  
mendapatkan nail art. Di lantai 2 terdapat ruang es, 
ruang oksigen, ruang batu giok, dan ruang batu  
ametis. Lantai tiga memiliki ruang arang, ruang  
germanium, dan pusat perawatan kulit. Anda dapat 
memesan kamar ondol dan bungalow selain kamar 
biasa. Tempat ini terkenal dengan perjalanan 2 hari 1 
malam untuk merawat kecantikan.

 470, Jisam-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do  
 Senin-Minggu 00:00-24:00  031-335-1118  
 http://romanbath.co.kr

ICHEON SPA PLUS  
Santaikan kulit anda dengan air panas alami
Sebagai tempat yang terkenal dengan air panasnya se-
jak dulu, Anda bisa menikmati waterpark, zona spa, dan 
jjimjilbang di sini. Di zona spa, air panas berkualitas tinggi 
disuplai sepanjang tahun. Terdiri dari pemandian air panas 
besar, bardepool, kolam bayi, krisan, iris, anggur, anggur 
biru, pemandian acara kenari, mandi aroma dan jacuzzi. 
Anda bisa menikmati perawatan kulit dan relaksasi bersama 
keluarga mapun kekasih.

 45, Jungnicheon-ro 115beon-gil, Icheon-si, Gyeonggid-do  Spa 
Outdoor 09:00-19:00, Pemandian air panas Senin-Jumat 06:00-19:00 
Sabtu-Minggu 06:00-20:30  031-639-5116  www.mirandahotel.com

BUCHEON WOONGJIN PLAY CITY Healing Spa 
sampai Perawatan kulit
Tempat ini adalah taman hiburan yang terdiri dari 
waterpark terbesar di daerah metropolitan dengan 
19273m2 area indoor dan 3967m2 area outdoor, spa, 
dan lapangan golf dengan 200 buah bat dalam area 
seluas 300m. Spa yang ditawarkan diantaranya spa 
hydromassage kontinental, bardepool, villa spa di 
mana Anda dapat bersantai secara pribadi dengan  
keluarga dan pasangan, dan spa penyembuhan di 
mana Anda dapat menikmati cahaya alami melalui  
jendela besar. Spa yang sesuai untuk Anda dapat mem-
bantu Anda dalam perawatan dan penyembuhan kulit.

 2, Jomaru-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do  Zona waterpark 
Senin-Minggu 10:00-21:00, Zona slide Senin-Minggu 10:00-20:00, 
Zona SunnyPark Senin-Minggu 11.00-18.00  1577-5773  http://
www.playdoci.com
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AREA KEMAH PAJU IMJINGAK  
PYEONGHWANURI  
Berkemah Tanpa Tenda
Terletak di dekat Taman Paju Imjin-
gak Pyeonghwanuri. Tempat berke-
mah terpadu ini dapat menampung 
hingga 150 orang. Areanya diba-
gi berdasarkan tema sehingga Anda 
dapat menikmati berbagai kegia-
tan berkemah. Di zona berkemah 
sewa, Anda dapat menikmati hidup 
sederhana tanpa harus menyiapkan 
apa pun. Namun, Anda baru dapat 
check-in mulai pukul 15.00 selama 
peak season, jadi periksa dahulu se-
belum berkunjung.

 148-40, Imjingak-ro, Munsan-eub, Paju-si, 
Gyeonggi-do  1670-3856  

 Check in 14:00 Check out 11:00  
 http://imjingakcamping.co.kr

UIWANG BARASAN 
RECREATIONAL FOREST
Camp hutan untuk berekreasi
Uiwang Barasan Recreational Forest ber-
jarak 4.2 km dari kawasan pejalan kaki 
yang terhubung dengan tanah perke-
mahan dan jalur hiking. Jalur Pendakian 
Barasan sepanjang 1.8 km mencakup Bara 
365 Hope Stairway dan Barasan Observa-
tion Deck. Ada 27 tempat perkemahan di 
hutan rekreasi, 14 di antaranya merupakan 
tenda tetap yang dapat direservasi. Selain 
itu, ada sekitar 2 km jalur penyembuhan 
hutan dan tempat aktivitas hutan anak, se-
hingga sangat baik untuk berkunjung ke 
sini bersama keluarga.

 96, Bukgoran-gil, Uiwang-si, Gyeonggi-do  
 031-8086-7482  Senin-Minggu 09:00-18:00  
 http://barasan.uuc.or.kr

MVL HOTEL, GOYANG 
Hotel Mewah Pertama di Gyeonggi-do Utara
Hotel mewah yang terletak di sebelah utara Gyeonggi-do, 
50 menit dari Seoul. Meskipun berada di tempat yang sepi, 
Anda hanya butuh berjalan 5 menit saja untuk sampai ke 
One Mount dan Aqua Planet, serta 5 menit perjalanan naik 
mobil ke Hyundai Mall dan E-Mart Shoping Mall. Tamu yang 
menginap mendapat berbagai keuntungan seperti poton-
gan harga 10% setiap pembelian di Bufet ‘Cucina M’, resto-
ran China ‘Zhu Lin’, Il Lago Cafe, serta 50% potongan harga 
untuk penggunaan sauna. 

 20, Taegeuk-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do  031-927-7632  
 Check in 15:00, Check out 11:00   www.mvlhotel.com/goyang

GAPYEONG SS RESORT  Vila pribadi yang mewah
Interior mewah, perabotan antik, dan tempat ti-
dur putih membuat Anda merasa seperti berada 
di vila pribadi yang mewah dibandingkan datang 
ke resort. Meskipun hanya merupakan resort kecil 
dengan hanya 10 kamar, banyak wisatawan Ero-
pa dan Amerika yang melihat resort ini di Expedia 
dan jatuh hati dengan suasananya. Semua kamar 
memiliki pemandangan sungai. Anda harus men-
coba brunch dan barbekyu di sini. Tuan rumahn-
ya memiliki pengalaman belajar di luar negeri, se-
hingga tidak ada kesulitan komunikasi dengan 
wisatawan asing.

 494, Bukhankangbyeon-ro, Gapyeon-eub, Gapyeong-gun, 
Gyeonggi-do  070-8808-9514  Check in 15:00 Check out 
11:00  http://ssresort.co.kr

PAJU JIJIHYANG Semalam bersama buku
Alih-alih menyalakan TV di kamar, Anda bisa mengambil buku di rak, 
membaca dan merenunginya. Kamar-kamarnya bergaya minimalis, 
terdiri dari kamar twin, triple, dan ondol (sistem pemanas khas Ko-
rea), serta diberi nama sesuai dengan penulis-penulis ternama Ko-
rea. Anda juga bisa merasakan kenyamanan yang diberikan alam 
melalui furnitur yang terbuat dari kayu serta seprai yang terbuat dari 
katun. DI tempat ini, Anda bisa menenangkan tubuh dan merilek-
skan pikiran di antara rak-rak buku yang indah dan buku-buku yang 
melimpah.

 Asia Publication Culture Center, 145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do 
  031-955-0090  Check in 15:00, Check out 11:00  http://www.jijihyang.com

YANGPYEONG BLOOMVISTA Banyak hal yang bisa 
dilakukan di sini
Di Bloomvista Anda dapat merasakan kenyamanan unik dari 
pemandangan Sungai Namhangang dan kompleks peruma-
han pedesaan. Rovi adalah galeri kecil yang memamerkan 
karya-karya pematung terkenal dunia Lee Jae-hyo dan mem-
perkenalkan karya-karya seniman muda dari Yangpyeong. 
Ruangan khas di sini adalah ruang karakter yang dibuat atas 
kontrak eksklusif dengan merek mainan Korea, Young Toys. 
Anak-anak sangat menyukainya karena ada dekorasi karakter 
Secret Jouju, Kongsuni, dan Tobot.

 316, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do  031- 
770-8888  Check in 16:00 Check out 11:00  www.bloomvista.co.kr
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Awal dan akhir hari tujuan

AKOMODASI

PYEONTAEK RAMADA ENCORE HOTEL  
Hotel yang nyaman dan indah
Anda dapat melihat matahari terbenam di Pelabuhan Pyeo-
ngtaek dan Jembatan Laut Barat. Interiornya yang nyaman 
menarik banyak wisatawan. Kamar suite sangat luas dan 
mewah. Anda juga dapat menikmati laut dan matahari ter-
benam dari jendela yang luas. Sarapan gratis disediakan un-
tuk tamu yang menginap di hari kerja. Bus antar-jemput gra-
tis beroperasi setiap hari dari Humphrey Camp AS ke hotel, 
bisa digunakan setelah mendaftar ke resepsionis.

 3-10, Pyeongtaekhang-ro 184beon-gil Poseung-eub, Pyeongtaek-si, 
Gyeonggi-do  031-229-3600  Check in 15:00, Check out 11:00 

 www.ramadaencorepyeongtaek.com

SUWON SINPUNGJAE
Perjalanan yang direkomen-
dasikan oleh tuan rumah
Hanok Guesthouse yang terbuat 
hanya dari pohon pinus dan tanah 
liat merah yang baik untuk kese-
hatan. Ada rute perjalanan yang 
direkomendasikan oleh tuan ru-
mah jika Anda mampir ke sini. 
Setelah kembali dari rute Seojang-
dae, Hwahongmun, dan Bangh-
wasuryujeong, direkomendasikan 
untuk makan malam dengan 
menu Suwon Yeonpo Ribs atau di 
Restoran Dongheung. Loteng di 
lantai dua sangat populer dan sulit 
dipesan. Ada juga kamar di lantai 
pertama yang Anda bisa memasak 
sendiri di dalamnya.

 34, Hwaseomun-ro 42beongil, Paldal-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  031-242-
5897  Check in 14:00, Check out 11:00 

 https://sinpungjae.modoo.at

ICHEON EDEN PARADISE HOTEL Desain mendetail sampai ke 
bagian yang kecil
Hotel ini dibangun di tanah seluas 306000 m2 di Gunung Dodeur-
amsan, Icheon. Desainnya dirancang oleh desainer arsitektur top 
Korea Choi Si-young dengan cermat dan indah. Taman Eden seluas 
101000 m2 ini penuh dengan lebih dari 200 spesies bunga dan ta-
naman. Sangat menyenangkan untuk berjalan-jalan di taman den-
gan berbagai konsep seperti taman danau, taman 4 warna, dan ta-
man blueberry. Hotel ini cukup murah dibandingkan dengan hotel 
lainnya. Kedai teh di sini terkenal memiliki rasa teh yang lezat yang 
dan scone buatan sendiri.

 449-79, Seoicheon-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do  031-645-9100  
 Check in 15:00, Check out 12:00    http://www.edenparadisehotel.com
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SEKITAR STASIUN

#AKSES MUDAH
Mari cari tahu tempat wisata di sekitar stasiun kereta bawah tanah utama Gyeonggi-do!

STASIUN SUWON AK Plaza 
Dirancang dengan konsep Aeon pertama 
Korea, ruang belanja ini dirancang dengan 
mempertimbangkan lingkungan, termasuk 
energi matahari, instalasi energi, dan taman 
ekologi atap.

 Pemberhentian kereta bawah tanah Line 1, KTX, iTX  
 924, Deokyeong-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-

do  1661-1114  Senin-Jumat 10:30-20:00, Sabtu-
Minggu 10:30-20:30  http://www.akplaza.com

STASIUN GWACHEON Seoul Land
Dibuka pada tahun 1988, Seoul Land merupakan taman 
hiburan pertama Korea dan memiliki 50 jenis wahana ter-
masuk VR Gate dan King Viking yang bisa Anda naiki. Setiap 
tahun, diselenggarakan festival cahaya Luna Park dan festi-
val per musim.

 Kereta bawah tanah line 4  181, Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, 
Gyeonggi-do  02-509-6000    Senin-Kamis 10:00-21:00, Jumat-Minggu 
10:00-22:00   http://www.seoulland.co.kr

STASIUN PYEONGTAEK:  Pyeongtaek Lake Art Center, 
Danau Pyeongtaek, Pelabuhan Pyeongtaek
Pelabuhan Pyeongtaek adalah pelabuhan dengan nilai utilitas 
tinggi karena rute langsungnya yang terbuka dengan Cina. 
Pyeongtaek Lake Art Center yang terletak di dalam Kompleks 
Wisata Danau Pyeongtaek adalah bangunan berbentuk pi-
ramida yang berfungsi sebagai ruang pameran dan ruang 
serbaguna. Pengunjung dapat masuk secara gratis.

 Pemberhentian kereta bawah tanah Line 1, KTX, iTX  
Pusat Humas Pelabuhan Pyeongtaek  98, Pyeongtaekhang-ro, 
Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do  031-686-0632  

 Senin-Sabtu 10:00-18:00, Minggu/Hari Libur tutup  
Kompleks Turis Danau Pyeongtaek  159, Pyeongtaekho-gil, 
Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do  031-8024-8687

STASIUN GWANGMYEONG
IKEA, Lotte Outlet
Sekitar 15 menit berjalan kaki dari KTX dan kereta 
bawah tanah Line 1 Stasiun Gwangmyeong, Anda 
dapat menemukan merek perabotan rumah IKEA 
dan Lotte Shopping Mall, pusat perbelanjaan  
dengan harga yang masuk akal.

 Pemberhentian kereta bawah tanah Line 1, KTX, iTX 
IKEA  117, Iljik-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do   

 1670-4532  Senin-Minggu 10:00-22:00 Hari Seollal dan 
Chuseok libur  www.ikea.kr  
Lotte Outlet  17 Iljik-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do  

 02-6226-2500   Senin-Kamis 11:00-21:00, Jumat-Minggu/
Hari libur 11:00-22:00, Hari Seollal dan Chuseok libur  

 www.lotteshopping.com

STASIUN MUNSAN Peaceland, Imjingak,  
Pyeonghwanuri Park
Anda dapat melihat tempat-tempat wisata di kompleks 
wisata Imjingak seperti Imjingak, Pyeonghwanuri Park, dan 
Peaceland dalam jarak 7 menit berjalan kaki dari Stasiun Im-
jingang. Imjingak, dibangun 7 km di sebelah selatan garis de-
markasi militer pada tahun 1972, melambangkan keinginan 
Korea akan perdamaian. Di Peaceland Anda dapat menikmati 
perjalanan dengan kereta perdamaian dan mobil bumper.

 Kereta bawah tanah jalur Gyeongui-Jungang  
Pyeonghwa land  148-33, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do  

 031-953-4448  Musim Panas Senin-Minggu 11:00-18:30, Musim Dingin 
11:00-17:30 Peace Nuri Park  618-13, Majeong-ri, Munsan-eup, Paju-si, 
Gyeonggi-do  031-956-8300

STASIUN PUSAT GWANGGYO Lotte Outlet Gwanggyo
Anda dapat membeli barang-barang dari merek-merek ter-
kenal pusat perbelanjaan dengan diskon 30%-70% di pusat 
transportasi yang dekat dan nyaman.

 Pemberhentian kereta bawah tanah Line 1, KTX, iTX  10, Docheong-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  031-8064-2500  

 Senin-Kamis: 11:00-21:00, Jumat-Minggu/Hari libur: 11:00-22:00  
 https://www.lotteshopping.com

STASIUN DAEHWA KINTEX
Jika di Gangnam ada COEX sebagai kompleks tempat  
pameran, maka di Ilsan ada KINTEX. KINTEX adalah pusat  
pameran dan konvensi terbesar keempat di Asia dengan area 
pameran seluas 100000 m2. Dirancang untuk memanfaatkan 
energi terbarukan, KINTEX mengurangi 4000 ton emisi gas 
rumah kaca setiap tahunnya.

 Kereta bawah tanah Line 3  217-60, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi-do  031-810-8114  http://www.kintex.com
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STASIUN PANGYO Avenue France
Mal perbelanjaan tipe jalan pertama di  
Korea. Di kedua sisinya terdapat kafe berben-
tuk teras dan restoran dengan berbagai tema 
budaya. 

 Kereta bawah tanah jalur Sinbundang, Jalur 
Gyeonggang  25, Dongpangyo-ro 177beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  031-8016-
0101   Senin-Minggu 11:00-22:00  

 http://www.avenuefrance.co.kr
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INFORMASI INFORMASI

BUS TUR KOTA
Berjalan mengikuti jalan, menyegarkan perasaan dengan Hallyu yang trendi.

BUS DOSIRAK SEONGNAM
Perjalanan wisata budaya Seongnam yang  
memungkinkan Anda mencicipi makanan,  
-lihat atraksi, dan lain-lain dari kota Seongnam  
dengan naik bus yang nyaman selama sehari.  
Pemandu akan menjelaskan setiap tempat wisata 
dengan ramah sehingga Anda dapat lebih memahami  
Seongnam. Bus ini dioperasikan setiap hari Sabtu 
dan memiliki rute yang berbeda setiap minggu. Rute 
terbagi menjadi rute pekan ke-1 sampai rute pekan 
ke-5. Ada 3 jenis tarif yang berlaku sesuai dengan 
rute, tetapi tarif orang dewasa dan anak-anak sama.

RUTE
Pekan ke-1: Namhansanseong Sueojeongdae – Makan Siang (Makan siang bebas) – 
Museum Pangyo – Sekolah Alam Kunang – Kunang Maengsan
Pekan ke-2: Namhansanseong Sueojeongdae – Makan Siang (Makan siang bebas) – 
Shingu Botanic Garden – Museum Pangyo
Pekan ke-3: Jangseogak – Yuldong Ecological Learning Center – Makan Siang (Makan 
siang bebas) – Shin Hae Chul Street – Museum Musik Orfeo
Pekan ke-4, 5: Namhansanseong Sueojeongdae – Kegiatan membuat keramik & 
Sandwich Bento – Museum Pangyo

TEMPAT KEBERANGKATAN 08:00 Stasiun Seoul City Hall Exit 3, 08:20 Stasiun Gyodae 
Exit 9, 09:00 Seongnam City Hall WAKTU OPERASIONAL Sabtu, rute berbeda tiap 
pekan. TARIF Pekan ke-1: 11000 KRW, Pekan ke-2: 11000 KRW, Pekan ke-3: 13000 KRW, 
Pekan ke-4: 17000 KRW TARIF TERMASUK tiket masuk, biaya aktivitas, biaya bus, biaya 
pemandu bersama, makan siang sandwich (pekan ke-4 dan 5) TIDAK TERMASUK biaya 
asuransi perjalanan, pengeluaran pribadi, makan (pekan ke-1, 2, 3) PERTANYAAN 070-
7813-5000, www.seongnamtour.com 

BUS TUR KOTA GWANGJU
Gwangju menawarkan pemandangan Sungai  
Namhangang dan Danau Paldang yang indah, jadi 
lebih baik melakukan reservasi terlebih dahulu jika 
rencana perjalanan sudah ditetapkan. Pemandu  
profesional akan menjelaskan mengenai Perang 
Manchu yang melibatkan Namhansanseong, yang 
kini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. 
Rute perjalanan berubah setiap 6 bulan, jadi  
periksalah di situs web terlebih dahulu.

RUTE (Beberapa tempat berikut termasuk ke dalam rute)
Istana Namhansanseong / Pasar Ikan Namhansanseong
Rumah Shin Ik Hui / Face Museum / Gyeonggi Ceramic Museum / Youngeun Museum 
of Contemporary Art
Gonjiam Hwadam Forest / Gyeongancheon Wetland Ecological Park / Paldang Water 
fog park / Sandureun Village / Yulbom Botanical Garden

TEMPAT KEBERANGKATAN 07:30 exit 3 Stasiun Seoul City Hall, 08:00 exit 9 Stasiun 
Gyodae, 09:00 Stasiun Gyeonggi Gwangju WAKTU OPERASIONAL 6 Juni (Sabtu) – 16 
November (Sabtu) TARIF 15000 KRW TARIF TERMASUK biaya perjalanan pulang pergi, 
biaya aktivitas, tiket masuk, layanan pemandu wisata budaya, biaya pemimpin tur, dll. 
TARIF TIDAK TERMASUK makan siang, asuransi perjalanan 
PERTANYAAN 02-318-1664, www.gjcity.go.kr

BUCHEON FUNFUN CITY TOUR
Perjalanan ‘FunFun’ bersama pemandu wisata bu-
daya mengunjungi Bucheon yang kaya akan infra-
struktur budaya yang saling selaras, seperti komik, 
film, dan musik. Terdapat rute Fan, Ta, Si, A untuk tur 
reguler, serta tur kota metropolitan dan kota-kota 
sekitar (Gua Gwangmyeong, Festival Pasang Surut 
Siheung) yang bisa dipilih sesuai selera. Tur dilak-
sanakan berdasarkan reservasi sebelumnya. 

RUTE 
Fan (Perjalanan Lingkungan), Ta (Perjalanan Ilmiah), Si (Perjalanan Sejarah), A 
(Perjalanan Kartun), Tur kota gerilya (tur bus 2 lantai/tur malam hari/tur Gwangmyeong-
Siheung)

TEMPAT KEBERANGKATAN 09:00 di sebelah kantor parlemen Bucheon City Hall  
WAKTU OPERASIONAL Maret-November: Sabtu, 09:00-16:30 TARIF 8000-10000 KRW  
PERTANYAAN 032-656-4306, www.bucheonculture.or.kr

BUS TUR KOTA GAPYEONG
Total ada 9 rute loop bus dengan balutan desain 
wrapping yang menarik perhatian wisatawan. Anda 
dapat menikmati sejarah dan tempat-tempat wisa-
ta seperti Pulau Jara yang menjadi tuan rumah festi-
val jazz setiap tahun, Pulau Nami yang pernah menja-
di pusat Hallyu karena drama Winter Sonata, wisata 
leisure rail bike, dan lain-lain. Anda bebas menggu-
nakan tiket yang dibeli pada hari itu untuk transfer 
antar rute loop.

RUTE 
A: Terminal Gapyeong – Gapyeong Rail Bike – Pulau Jara – Sepeda Stasiun Gapyeong 
– Pulau Nami – Museum Seni Interaktif – Petite France – Terminal Cheongpyeong – 
Stasiun Cheongpyeong – Morning Calm Arboretum
B: Terminal Mokdong – Hyeonam Agricultural Museum – Terminal Gapyeong – Rail 
Bike – Stasiun Gapyeong - Kalbongsan Zipline – Stasiun Gapyeong – Pulau Nami – 
Museum Seni Interaktif – Terminal Seorak – Swiss Edelweiss – Huigok-ri – Terminal 
Cheongpyeong – Stasiun Cheongpyeong – Morning Calm Arboretum

TEMPAT KEBERANGKATAN 09:00-18:00 Terminal Gapyeong / 09:50, 11:30, 15:50, 17:30 
Terminal Mokdong  
WAKTU OPERASIONAL Selasa-Minggu (Senin tutup) TARIF 6000 KRW (Dewasa) Tidak 
termasuk tiket masuk, biaya penggunaan  
PERTANYAAN 031-580-214, www.gptour.co.kr

BUS TUR KOTA ANSAN
Tur yang terdiri dari berbagai rute, mencakup Dan-
won Gallery di mana Anda dapat melihat karya seni 
pelukis terbesar dari Dinasti Joseon, Kim Hong-do, 
dan taman lahan basah artifisial terbesar di Korea, 
Ansan Reed Wetland. Selain itu, Anda bisa melihat 
200000 ekor burung setiap tahunnya melakukan mi-
grasi di Daesong Wetlands, menghadirkan suasana 
alam yang merilekskan diri Anda.

RUTE 
Rute 1: Stasiun Jungang – Monumen Peringatan Choi Yongsin – Monumen Peringatan 
Seongho (Kebun Raya) – makan siang – Ansan Reed Wetland 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: Rute bebas pilihan sendiri di area perkotaan dan Daebudo (rombongan lebih 
dari 20 orang)
Rute bertema bus 2 lantai: Stasiun Gwanghwamun, Stasiun Sindorim – Pembangkit 
Listrik 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

BUS TUR KOTA SUWON
Belajar sejarah sambil berkeliling Janganmun,  
Hwahongmun, Istana Hwaseong, dan Museum  
Sejarah Suwon Hwaseong, di mana kita bisa  
menjelajahi kehidupan dan prestasi Raja Yeongjo dan 
Jeongjo dari Dinasti Joseon. Anda dapat mencoba 
berbagai kegiatan budaya tradisional seperti  
memanah, menggunakan alat penumbuk, dan  
mengenakan pakaian tradisional sambil  
berjalan-jalan di Suwon Hwaseong, kota baru Joseon 
tempat kehidupan modern dan tradisional hidup  
berdampingan.

RUTE
Rute setengah hari Suwon-Hwaseong Stasiun Suwon – Haewoojae – Hwahongmun 
(Banghwasuryujeong) – Yeonmudae (kegiatan memanah) – Museum Suwon Hwaseong  
– Stasiun Suwon
Rute sepanjang hari Suwon-Gwanggyo Stasiun Suwon – Haewoojae – Istana 
Hwaseong (24 seni bela diri) – Yeonmudae (kegiatan memanah) – Makan siang (Makan 
siang bebas di Pasar Jidong) – Hwahongmun (Banghwasuryujeong) – Museum Suwon 
Hwaseong – Taman Danau Gwanggyo – Stasiun Suwon
Rute sepanjang hari Suwon-Yonggeolleung Stasiun Suwon – Hwahongmun 
(Banghwasuryujeong) – Istana Hwaseong (24 seni bela diri) – Yeonmudae (kegiatan 
memanah) – Pasar Jidong (makan siang) – Yonggeolleung – Yongjusa – Stasiun Suwon

TEMPAT KEBERANGKATAN Pusat Informasi Turis Kota Suwon, depan Exit 4 Stasiun 
Suwon WAKTU OPERASIONAL (Rute setengah hari Suwon-Hwaseong) Maret-Oktober: 
Selasa-Minggu (Sabtu tutup) berangkat 09:30, 13:50 (Rute sepanjang hari Suwon-
Gwanggyo) Maret-Oktober: Sabtu, berangkat 09:50 (Rute sepanjang hari Suwon-
Yonggeolleung) Minggu, berangkat 09:30 TARIF 11000-14900 KRW   
PERTANYAAN 031-256-8300, www.suwoncitytour.co.kr

BUS TUR KOTA HWASEONG
Tur wisata kota resmi pertama di Korea, harus reserva-
si terlebih dahulu sebelumnya. Untuk meminimalkan 
pembentukan karbon, Anda diminta menahan diri un-
tuk tidak menggunakan produk sekali pakai, memba-
wa botol dan handuk pribadi, serta berjalan lebih dari 
1 jam. Anda bisa merasakan daerah pedesaan agrikul-
tural dengan mengunjungi pasar tradisional dan toko 
makanan lokal. 1% dari biaya partisipasi secara  
otomatis akan didonasikan untuk kontribusi sosial.

RUTE
Breath of Dinosaurs (Ekoturisme), Breath of Culture (Sejarah/Budaya), Breath of the 
Sea (menonton migrasi burung/area lumpur/ladang garam), Breath of Nature (kegiatan 
hutan/tanaman liar), Breath of Waves (pulau/pengamatan ekosistem), Tur Bertema 
(Aktivitas Pedesaan/Peternakan/Yacht /Festival/Tur Relawan), Tur Haruya (2 hari 1 
malam, akomodasi, camp), Tur baik Haruya.

TEMPAT KEBERANGKATAN Stasiun Dongtan Exit 2, Hwaseong MIDI Center, Kantor 
cabang Dongbu di Kota Hwaseong, seberang Kantor Bongdam-eup, Kantor Hyangnam-
eup, halte bus di depan Modu Nurim Center WAKTU OPERASIONAL Sabtu-Minggu, 
09:00-17:00 TARIF 14000 KRW PERTANYAAN 031-366-4983 www.hscitytour.co.kr

BUS TUR KOTA SIHEUNG
Terdapat Gaetgol Ecological Park di mana Anda bisa 
mengamati pemandangan ladang garam masa lalu 
dan saluran pasang Laut Barat. Ini adalah satu-satun-
ya tempat di Korea yang dibuat menjadi ladang garam 
pada masa kolonialisme Jepang tahun 1934-1936. 
Anda harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Jika 
Anda membayar 10000 KRW, Anda akan mendapat 
kembalian 8000 KRW dalam bentuk mata uang lo-
kal Siru sehingga Anda dapat bepergian dengan uang 
2000 KRW saja. Benar-benar liburan yang hemat.

RUTE
Lotus Theme Park – Pasar Sammi atau Mulwang Reservoir –  
Gaetgol Ecological 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 aktivitas, tiket masuk, layanan pemandu wisata budaya, 
biaya pemimpin tur, dll. Tidak termasuk makan siang, asuransi perjalanan  
PERTANYAAN 031-310-2902, http://www.siheung.go.kr
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A .
GYEONGGI BARAT LAUT: Rute Security Experience
Paju Imjingak Pyeonghwanuri Park – Paju DMZ (Observatorium 
Dorasan, Terowongan ke-3, Stasiun Dorasan) – Desa Provence Paju – 
Shinsegae Simon Paju Premium Outlet

TEMPAT KEBERANGKATAN Insadong 07:30, Stasiun Hongdae 
08:00 TUJUAN AKHIR Stasiun Hongdae 17:00, Insadong 17:30  
JAM OPERASIONAL 07:30-17:30 (Senin-Selasa Tutup)  
TARIF 40000 KRW (Termasuk makan siang)  
PERTANYAAN 02-365-1500 

B .
GYEONGGI SELATAN: Rute Traditional Experience
Suwon Hwaseong – Pasar Nammun Suwon – Yongin Korean Folk 
Village

TEMPAT KEBERANGKATAN Insadong 09:00 Stasiun Hongdae 
09:30 TUJUAN AKHIR Stasiun Hongdae 17:30, Insadong 18:00  
JAM OPERASIONAL 09:00-18:00 (Minggu-Senin Tutup) 
TARIF 40000 KRW (termasuk makan siang)  
PERTANYAAN 02-365-1500, www.eg-shuttle.com 

C .
GYEONGGI SELATAN: Rute sejarah dan relaksasi
Namhansanseong Fortress – Gwangju Hwadam Forest – Icheon 
Pottery Village (Pengalaman membuat Mug)

TEMPAT KEBERANGKATAN Insadong 08:00, Stasiun Hongdae 
08:30 TUJUAN AKHIR Stasiun Hongdae 17:30, Insadong 18:00  
JAM OPERASIONAL 08:00-18:00 (Minggu-Senin tutup)  
TARIF 65000 KRW (Termasuk makan siang)  
PERTANYAAN 02-365-1500, www.eg-shuttle.com

D .
GYEONGGI TIMUR: Rute Nature Experience
Pocheon Art Village – Kegiatan Pertanian Pocheon – Pocheon Herb 
Island
TEMPAT KEBERANGKATAN Stasiun Hongdae 07:20, Stasiun 
Myeongdong 08:00, Stasiun Dongdaemun History & Culture Park 
08:10 TUJUAN AKHIR Stasiun Dongdaemun History & Culture Park 
06:30, Stasiun Myeongdong 17:10, Stasiun Hongdae 17:50  
JAM OPERASIONAL 07:20-17:50 (Beroperasi Selasa, Kamis, Sabtu)  
TARIF 50000 KRW (Belum temasuk makan siang)  
PERTANYAAN 02-2038-0840

E .
GYEONGGI BARAT LAUT: Rute Nature Healing
Gwangmyeong Cave – Anseong Farmland – Ansan Starlight Village 
Photoland

TEMPAT KEBERANGKATAN Stasiun Hongdae 11:20, Stasiun 
Myeongdong 12:00, Stasiun Dongdaemun History & Culture Park 
12:10 TUJUAN AKHIR Stasiun Dongdaemun History & Culture Park 
20:30, Stasiun Myeongdong 20:40, Stasiun Hongdae 21:20  
JAM OPERASIONAL 11:20-21:20 (Beroperasi Selasa, Kamis, Minggu)   
TARIF 55000 KRW (Belum termasuk makan siang)  
PERTANYAAN 02-2038-0840

F .
GYEONGGI BARAT LAUT: Rute Trekking & Kesehatan
Gamak Mountain Trekking (Suspension Bridge, Air Terjun Un-gye, 
Beomnyunsa) – Heyri Art Village – mencoba sauna tradisional Korea

TEMPAT KEBERANGKATAN Stasiun Myeongdong 08:30  
TUJUAN AKHIR Stasiun Myeongdong 18:50 
JAM OPERASIONAL 08:30-18:50 (Senin Libur)  
TARIF 35000 KRW (Tidak termasuk makan siang)  
PERTANYAAN 02-861-9195, www.hanyouwang.com/special/
egtourbus.html 

G .
GYEONGGI SELATAN: Rute Trekking Pesisir
Gwangmyeong Cave – Trekking jalur pesisir Jebudo – aktivitas area 
lumpur Jebudo

TEMPAT KEBERANGKATAN Stasiun Myeongdong 08:30  
TUJUAN AKHIR Stasiun Myeongdong 18:00 
JAM OPERASIONAL 08:30-18:00(Senin Libur)  
TARIF 34000 KRW (Tidak termasuk makan siang)  
PERTANYAAN 02)861-9195, www.hanyouwang.com/special/
egtourbus.html

INFORMASI INFORMASI

Trekking Gunung Gamaksan

Imjingak Pyeonghwanuri

Desa Provence 

Heyri Art Village

Aktivitas sauna tradisional Korea

Suwon Hwaseong

Benteng Namhansanseong

Anseong Farm Land

Korean Folk Village

Pasar Suwon Nammun

Desa Keramik Icheon

Beras Icheon

Hutan Hwadam

Pocheon Art Valley

Aktivitas pertanian

Gua Gwangmyeong

Trekking jalur pesisir Jebudo

Aktivitas area lumpur Jebudo

Herb Island

Lebih mudah untuk dicapai karena berangkat dari daerah-daerah pusat kota Seoul seperti Insadong, Stasiun 
Universitas Hongik, dan Stasiun Myeongdong. Terdiri dari 7 rute. Harga tiket termasuk semua tiket masuk untuk 

setiap tempat wisata. Harus melakukan reservasi minimal 3 hari sebelumnya.

T H E  E A S I E S T  W A Y  T O  T O U R  I N  G Y E O N G G I .

EG TOUR BUS
Cara termudah untuk berkeliling tempat-tempat wisata utama di Gyeonggi adalah dengan 

menggunakan bus khusus orang asing.

BUS TUR KOTA GOYANG
Kota Goyang, yang memiliki Taman Sejarah Haengju 
dekat muara Sungai Han tempat terjadinya demon-
strasi di atas kapal pada Gerakan 1 Maret 1919, ada-
lah kota di mana kebudayaan dan adat hidup saling 
berdampingan. Tur Kota Goyang dijalankan dengan 
berbagai rute setiap harinya. Dengan tarif tergolong 
murah hanya 5000 KRW, Anda bisa mengunjungi si-
tus sejarah gerakan kemerdekaan Korea.

RUTE
Sejarah dan budaya (setengah hari) pagi: Seooleung – Makan Raja Gongyang dari 
Dinasti Goryeo
Sejarah dan budaya (setengah hari) sore: Benteng Haengju – Lee Sinui Memorial Hall 
– Patung Bab Halmoni
Budaya perkotaan (setengah hari) pagi: Goyang 600th year Memorial Hall – Peace and 
Unification Education Hall – Haengju History Park
Budaya perkotaan (Setengah hari) sore: Museum Anak – Museum Wanita Nasional – 
Museum Benih Kawajid Goyang
Sejarah Sabtu (sehari penuh): Patung Bab Halmoni – Byeokjegwanji – Benteng 
Haengju – Aktivitas Jamuan Haengju – Lee Sinui Memorial Hall

TEMPAT KEBERANGKATAN 10:00, 14:00 Aram Nuri WAKTU OPERASIONAL Selasa-
Minggu tiap pekan (Senin tutup) TARIF 3000-6000 KRW 
Tidak termasuk makan siang, tiket masuk, dan biaya aktivitas 
PERTANYAAN 031-909-9000, www.goyang.go.kr/citytour/

BUS TUR YEONCHEON KERETA DMZ 
DMZ (Zona Demiliterisasi) adalah tempat yang  
menyimpan rasa sakit akibat pemisahan Korea Utara 
dan Selatan karena Perang Korea sekaligus  
kedamaian karena perlucutan senjata. Tempat ini 
dapat dicapai dengan kereta api selama 1,5 jam dari 
Seoul. Karena kecepatannya tidak secepat KTX, 
Anda dapat menikmati pemandangan di luar. Setelah 
gencatan senjata, tempat ini tidak dijamah manusia 
sehingga alamnya bersih dan baik untuk  
penyembuhan herbal dan aktivitas ekologi budaya.

RUTE
Januari-Maret: Air Terjun Jaein – Pusat Kebudayaan Air Sungai Hantangang – 
Observatorium Taepung – Museum Sejarah Jeongok – Stasiun Yeoncheon
April-Oktobe: Air Terjun Jaein – Pusat Kebudayaan Air Sungai Hantangang – 
Observatorium Taepung – Herb Village- Stasiun Yeoncheon

TEMPAT KEBERANGKATAN 09:27 Stasiun Seoul, 09:50 Stasiun Cheongnyangni, 10:28 
Stasiun Uijeongbu WAKTU OPERASIONAL Rabu-Minggu (Senin, Selasa Tutup)  
TARIF 35000 KRW Termasuk tiket pulang pergi, tur Yeoncheon DMZ dreaming (biaya 
mobil penghubung, berbagai tiket masuk, biaya aktivitas) Tidak termasuk Makan Siang, 
asuransi perjalanan, pengeluaran pribadi lainnya 
PERTANYAAN 1544-7755, www.dmztourkorea.com

BUS TUR KOTA PAJU 
Ada total 13 program tur yang beragam, yaitu 7 pro-
gram rute satu hari yang dikembangkan per hari, 4 
program akhir pekan 2 hari 1 malam (O/Gam/Man/
Jok), dan 2 program tur starlight 2 hari 1 malam. 
Wisata di Paju diperkaya dengan sumber daya wisa-
ta, sejarah, ekologi, budaya, dan lain-lain seperti kom-
pleks penerbitan skala besar di Korea Paju Book City, 
Byeokchoji Arboretum, Unong Ostrich Village, Imjin-
gak, dan situs relik Yulgok Yi I.

RUTE
Rute Oh:  
HARI 1) Stasiun Hapjeong – Stasiun Munsan – Imjingak – Restoran Dorisan (makan 
siang, ditanggung individu) – Third Tunnel of Aggression – Observatorium Dora  – 
Stasiun Dorasan – Restoran Gunnae-myeon (Makan malam, ditanggung individu) – 
Camp Greaves   
HARI 2) Camp Greaves – Mengunjungi lokasi syuting Descendants of the Sun – 
Dorasan Peace Park – Jangdankong Village (makan siang, ditanggung individu)
Rute Gam: 
HARI 1) Stasiun Hapjeong – Stasiun Munsan – Perahu tradisional Hwangpo Dotbae 
di Sungai Imjingang – Dujiri Maeuntang (makan siang, ditanggung individu) – Soekkol 
Village – situs relik Yulgok Yi I – Donghwa Healing Camp (Makan malam, ditanggung 
individu) – Wiz Hotel  
HARI 2) Wiz Hotel – Yulgok Arboretum – Museum Durumea – Goguryeo Ranch – 
Peternakan Sanmeoru – Stasiun Munsan – Stasiun Hapjeong
Rute Man:
HARI 1) Stasiun Hapjeong – Stasiun Geumchon – Dek Observasi Odusan – Paju 
Matgouel (makan siang, ditanggung individu) – Song Yeongye’s Banul Story – Paju 
Jangneung – Robin’s Forest (Makan malam, ditanggung individu) – Hongwon Training 
Institute 
HARI 2) Hongwon Training Institute – Paju Samneung – Makam Jenderal Yoongwan 
– Patung 2 Buddha berdiri di Yongmi-ri – (makan siang, ditanggung individu) – situs 
relik Ban Gujeong dan Guru Hwanghee – Bolgeori nara - Stasiun Geumchon – Stasiun 
Hapjeong
Rute Jok:  
HARI 1) Stasiun Hapjeong – Stasiun Unjeong – Danau Majang – Kuil Bogwangsa 
(makan siang, ditanggung individu) – Byeokchoji Arboretum – First Garden – Heyri Art 
Village (makan malam, ditanggung individu) – Siena Hotel
HARI 2) Hotel Siena – Cheese Clock – Gongleung – Provence / Matgouel (makan 
siang, ditanggung individu) – Observatorium Odusan – Unong Ostrich Village – Stasiun 
Unjeong – Stasiun Hapjeong

TEMPAT KEBERANGKATAN 09:30 Stasiun Hapjeong (Tur Starlight) 18:30 Stasiun 
Hapjeong  WAKTU OPERASIONAL hari pelaksanaan dan rute beragam sesuai dengan 
tema TARIF 10000-73000 KRW 
PERTANYAAN 031-949-8888, http://www.pjcitytour.co.kr/
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TERMINAL BUS SUWON
270, Gyeongsu-daero, Gwonseon-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do
1688-5455
http://www.suwonterminal.co.kr

TERMINAL BUS SEOSUWON
291, Suin-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do
1688-8507
www.seosuwonterminal.co.kr

TERMINAL YEOJU
85, Sejong-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do
1688-6512

TERMINAL BUS YONGIN
1486, Jungbu-daero, Cheoin-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do
031-338-4444
http://www.knyongintr.co.kr

TERMINAL GWANGJU
30, Gwangju-daero, Gwangju-si,  
Gyeonggi-do 
031-799-7901

TERMINAL BUS ANTAR KOTA SONGTAN
29, Jisan-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 
1666-3555
http://www.stbus.net

TERMINAL BUS SEONGNAM
16, Seongnam-daero 925beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
1644-2689
http://www.newseongnamterminal.co.kr

TERMINAL BUCHEON
239, Songnae-daero, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do
032-719-2158
http://buspia.co.kr/terminal/bucheon/main.
php

TERMINAL GOYANG
1036, Jungang-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi-do
1688-2113
http://www.goyangtr.kr

TERMINAL CHEONGPYEONG
54, Cheongpyeongjungang-ro, 
Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, 
Gyeonggi-do 
031-584-0239

TERMINAL BUS ANTAR KOTA 
UIJEONGBU
640, Dongil-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do
1688-0314
uijeongbuterminal.co.kr

TERMINAL BUS ANTAR KOTA 
GAPYEONG
51, Gahwa-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-
gun, Gyeonggi-do 
031-582-2308

TERMINAL ICHEON
1200, Iseopdaecheon-ro, Icheon-si, 
Gyeonggi-do
1688-3320

TERMINAL BUS ANSEONG
85 Bibong-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do
1688-1845
www.anseongtr.co.kr

TERMINAL BUS ANSAN
410, Hanggaul-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do
1666-1837
http://www.ansan-busterminal.co.kr

TERMINAL HWAJEONG
74, Hwasin-ro 260beon-gil, Deokyang-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do 
1577-9884
www.hwajungterminal.co.kr

TERMINAL BUS EKSPRES PYEONGTAEK
40, Pyeongtaek-ro 39beon-gil, Pyeongtaek-
si, Gyeonggi-do 
031-655-2453
www.dyexpress.co.kr

TERMINAL GWANGMYEONG
51, Stasiun Gwangmyeong-ro, 
Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
02-897-0799
www.kobus.co.kr

TERMINAL BUS ANTAR KOTA 
POCHEON
126-7, Jungang-ro, Pocheon-si,  
Gyeonggi-do
1666-5068

TERMINAL BUS SIHEUNG
225, Taman Okgu-ro, Siheung-si,  
Gyeonggi-do
031-434-8686

TERMINAL BUS ANTAR KOTA STASIUN 
ANYANG
340, 339, Anyang-ro, Manan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do 
031-446-1937
www.anyangbusterminal.co.kr

TERMINAL BUS ANTAR KOTA 
YANGPYEONG
91, Simin-ro, Yangpyeong-eup, Yangpyeong-
gun, Gyeonggi-do 
031-772-2341

TERMINAL BUS ANTAR KOTA MUNSAN
72, Munhyang-ro, Munsan-eup, Paju-si, 
Gyeonggi-do 
031-952-2657

TERMINAL BUS ANTAR KOTA 
UNCHEON
33, Uncheonan-gil, Yeongbuk-myeon, 
Pocheon-si, Gyeonggi-do 
070-4045-5217

TERMINAL BUS ANTAR KOTA 
YONGMUN
341-1, Yongmun-ro, Yongmun-myeon, 
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
031-773-3100

TERMINAL BUS ILDONG
4-3, Hwadong-ro 1051beon-gil, Ildong-
myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do 
1666-7010

TERMINAL BUS ANTAR KOTA JUKSAN
290 Jukju-ro, Juksan-myeon, Anseong-si, 
Gyeonggi-do 
1666-0283

TERMINAL BUS ANTAR KOTA ILJUK
21, Juraebonjuk-ro, Iljuk-myeon, Anseong-si, 
Gyeonggi-do 
1688-6575

TERMINAL BUS ANTAR KOTA JOAM
3-3, Joamnam-ro, Ujeong-eup, Hwaseong-
si, Gyeonggi-do
031-351-8185

TERMINAL BUS ANTAR KOTA 
JANGHOWON
152, Samjae-ro, Janghowon-eup, Icheon-si, 
Gyeonggi-do
031-641-2688

TERMINAL BUS ANTAR KOTA 
TAEPYEONG
Terminal Ganam, 56, Taepyeong-ro, Ganam-
eup, Yeoju-si, Gyeonggi-do
031-882-6202

TERMINAL BUS OSAN
881-1, Osan-dong, Osan-si, Gyeonggi-do
031-377-3215

TERMINAL BUS EKSPRES

LIMOSIN BANDARA INTERNASIONAL INCHEON

KONTER TIKET
(Konter tiket di dalam) T1 1F Gate 4/konter no.21, Gate 9/konter no.48
(Konter tiket di luar) T1 1F di depan Gate 4, 6, 7, 8, 11, 13
WAKTU OPERASIONAL KONTER TIKET 06:00-22:00 (Khusus Gate 8 
06:00-22:40)
HARGA 5000-15000 KRW
PERTANYAAN 032-743-7600, http://www.airportlimousine.co.kr

LIMOSIN BANDARA GIMPO

KONTER TIKET
(Domestik) Lantai 1, di dalam Gate 5
(Internasional) Lantai 1, platform no.6 di depan Gate no.1, beli di staf 
lapangan
WAKTU OPERASIONAL KONTER TIKET 06:00-22:00
HARGA 5000~15000 KRW
PERTANYAAN 02-2664-9898, http://www.airportlimousine.co.kr

BUS LIMUSIN BANDARA GYEONGGI

Bus no 4300 Suwon – Bandara Gimpo
Bus no 4000 Dongsuwon- Bandara Internasional Incheon 
Bus no 4100 Yeongtong - Bandara Internasional Incheon
Bus no 4200 Gunpo (Sanbon) - Bandara Internasional Incheon
HARGA 6000-12000 KRW
PERTANYAAN 031-382-9600, http://ggairportbus.co.kr

LIMOSIN BANDARA AKSES BANDARA

TAKSI

TAKSI INTERNASIONAL BANDARA INTERNASIONAL 
INCHEON (HANYA UNTUK ORANG ASING)
LOKASI STAN
(Terminal 1, Kedatangan)  
00:00-24:00; Desk No. 23 antara GATE 4 dan 5, 070-5102-1191 / 1195
(Terminal 2, Kedatangan)  
Desk counter di sebelah kanan GATE A, 032-743-6805
PERTANYAAN  
1644-2255, http://www.intltaxi.co.kr

TAKSI SMART BANDARA INTERNASIONAL INCHEON 
(HANYA UNTUK ORANG ASING)
LOKASI STAN
(Terminal 1) 07:00-23:00, Desk No. 46 antara Exit 8-9 di 1F
(Terminal 2) 14:00-20:00, dekat Exit 4 di 1F
PERTANYAAN  
1644-2255, http://www.koreataxi.kr/koreataxi

TAKSI INTERNASIONAL BANDARA GIMPO (HANYA UNTUK 
ORANG ASING)
LOKASI STAN
(Hall Kedatangan Lantai 1) 10:00-23:00, di antara GATE 1 dan 2.  
070-5102-1190
PERTANYAAN  
1644-2255, http://www.intltaxi.co.kr

LAYANAN KONEKSI BANDARA

Layanan koneksi bandara Stasiun Gwangmyeong
Layanan koneksi bandara merupakan layanan kenyamanan bagi 
pelanggan antara stasiun KTX Gwangmyeong dan Yeongdeungpo. 
Jika Anda menggunakan KTX dan bus bandara, tidak hanya Anda bisa 
mendapatkan diskon 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 
(kereta pertama) 05:30 Yeongdeungpo Station, 06:23  
KTX Stasiun Gwangmyeong  
(kereta terakhir) 22:00 Stasiun Yeongdeungpo, 22:52 (Senin-Jumat) / 
22:55 (Sabtu, Minggu, hari libur)  
KTX Stasiun Gwangmyeong

RUTE
(Subway) KTX Stasiun Gwangmyeong – Stasiun Geumcheon-gu Office 
– Stasiun Doksan – Stasiun Gasan Digital Complex – Stasiun Guro – 
Stasiun Sindorim – Stasiun Yeongdeungpo 

PERTANYAAN 1544-7788,  
http://www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/sta¬tion/station03.do

INFORMASI INFORMASI
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Traditional Cultural Theme Park,
with traditional performance  

throughout the year.

Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvillage

Youtube
youtube.com/koreanfolkvillage

KOREAN  FOLK VILLAGE
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