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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Seul w rytmie Gangnam Style
Co mają ze sobą wspólnego Maryla Rodowicz, astronauci NASA i więźniowie z zakładu karnego na Filipinach? Wszyscy zatańczyli do Gangnam Style. Bijący rekordy
popularności utwór koreańskiego rapera
Psy został obejrzany na portalu YouTube
już ponad 2,5 mld razy! Takiego sukcesu nie
spodziewał się nawet sam artysta. Tekst piosenki nawiązuje do dzielnicy Seulu słynącej
z luksusowego stylu życia. Od niedawna
Gangnam staje się coraz częściej wybieranym celem podroży, nie tylko wśród fanów
koreańskiego popu.

Samo słowo „Gangnam” oznacza „na południe od rzeki” i odnosi się do części miasta
położonej na południe od rzeki Han. W węższym znaczeniu to dzielnica Seulu kojarzona
z modnymi klubami i luksusowymi butikami
znanych projektantów. Jeszcze kilkadziesiąt lat
temu znajdowały się tutaj jedynie pola ryżowe.
Boom budowlany nastąpił przed igrzyskami
olimpijskimi w 1988 roku i sprawił, że Gangnam szybko się rozwinął.

C zas na kimchi

J ak feniks z popiołów
Wybudowany w czasach dynastii Joseon
pałac Gyeongbokgung przypomina mitycznego feniksa odradzającego się z popiołów
– jest po licznych pożarach i zniszczeniach
dokonanych podczas japońskiej inwazji z 1592
roku. Przez ponad 300 lat pałac znajdował się
w stanie ruiny, a prace nad jego odbudową
ruszyły dopiero w 1865 roku.
Dziś pomiędzy pawilonami, zamieszkanymi niegdyś przez rodzinę królewską, konkubiny i eunuchów, przechadzają się grupy turystów. Większość z nich zaczyna od obejrzenia
zmiany warty na głównym dziedzińcu pałacu. Ceremonia odbywa się co godzinę. Po jej

zakończeniu można wypożyczyć tradycyjny
koreański strój noszony przez gwardzistów
i sfotografować się na tle kompleksu.

Wiza: Nie jest wymagana przy wjeździe
do Republiki Korei na pobyt nieprzekraczający 90 dni.

P ałac K witnącej C noty

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić

Wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO pałac Changdeokgung pełnił funkcję głównej rezydencji królewskiej
po zniszczeniu Gyeongbokgung przez armię
japońską. Uznawany za arcydzieło sztuki pałacowej kompleks został wybudowany zgodnie z zasadami feng shui. Główne budynki
znajdują się u podnóża gór, z drugiej strony
ogranicza je niewielki strumień.
Na terenie zespołu pałacowego znajduje
się Tajemniczy Ogród, który można zwiedzać
z przewodnikiem. Wycieczki w języku angielskim dostępne są trzy lub cztery razy dziennie,
w zależności od pory roku.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Do Seulu najlepiej wybrać
się pomiędzy wrześniem a listopadem, po zakończeniu pory deszczowej, podczas której
kraj nawiedzają tajfuny.
Język: Językiem urzędowym jest koreański, ale można się porozumieć również
po angielsku.
Waluta: Won południowokoreański; 1000
wonów = 3,45 złotych.

Zamieszkaj w hanoku – tradycyjnym
domu z kamienia z drewnianym dachem.
W wiosce Bukchon, położonej pomiędzy pałacami Gyeongbokgung i Changdeokgung,
jest ich ponad 900! Kilka z nich przemieniono
w pensjonaty. Kto w nich zamieszka, może
cieszyć się lokalnymi posiłkami i panoramą
Seulu. Na pozostałych czekają piesze wycieczki po okolicy.
Odwiedź Koreańską Strefę Zdemilitaryzowaną, biegnącą wzdłuż granicy pomiędzy
Koreą Północną a Koreą Południową. DMZ
znajduje się w odległości zaledwie 55 kilometrów od Seulu i można ją odwiedzać wyłącznie
w zorganizowanej grupie. Do głównych atrakcji należą Most Wolności, obserwatorium oraz
cztery tunele wykopane przez Koreańczyków
z północy.
Zrób zakupy na Insadong, ulicy słynącej
z tradycyjnych herbaciarni, sklepików z pamiątkami i galerii sztuki. Warto wybrać się
tutaj w weekend, gdy ulica zamykana jest dla
ruchu samochodowego.
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W piątkowy wieczór wszystkie lokale
w okolicy zapełniają się gośćmi. Postanawiamy wypróbować Donsadon – restaurację
z koreańskim barbecue. Na znajdującym się
pośrodku stołu grillu układamy pokrojoną

w cienkie plastry polędwicę i marynowane
żeberka. Do mięsa podawane są rozmaite
dodatki – popularnym sposobem jedzenia
jest owijanie grillowanej wołowiny w liście
sałaty.
Podobnie jak Polacy, Koreańczycy mają
zwyczaj kiszenia kapusty na zimę. Kimchi to najbardziej charakterystyczne danie
kuchni koreańskiej, produkowane z kapusty
pekińskiej, rzodkwi, czosnku, ostrej papryki i imbiru. Składniki kimchi, którego próbujemy w restauracji Donsadon, pochodzą
od rolników z doliny Muju. Przed podaniem
fermentują przez 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych słojach.

Położony pośrodku jeziora pawilon Gyeonghoeru połączony jest ze stałym lądem trzema kamiennymi mostami

Tajemniczy Ogród, będący częścią pałacu Changdeokgung, można zwiedzać z anglojęzycznym przewodnikiem

Zmiana warty przed pałacem Gyeongbokgung to jedna z głównych atrakcji Seulu

W dzielnicy Insadong odbywa się mnóstwo festiwali i wydarzeń kulturalnych

