
 
 

FRIENDSHIPTOURS 
 

Reis naar ZUID KOREA van 28 AUGUSTUS tot en met 13 SEPTEMBER 

Wij vliegen met KOREAN AIR*****  

Vertrek op 28/7 : Schiphol KE 926 om 21.40u. 

Aankomst de volgende dag in Seoel om 15.20u.  

Terug op 13/9 : Incheon KE 925 om 14.05. 

Aankomst in Amsterdam om 18.55 dezelfde dag 

 

REISSOM: €3850 bij 20 personen (1-pers.toeslag €829) 

Uitstekende 4**** of 5*****hotels inclusief Ontbijt + Lunch en Diner  

+ alle Entreekosten 

 

 
 

 

Gaat u ook mee naar het land waar Guus Hiddink tot ereburger uitgeroepen is. 
Korea is puur natuur! Geen massatoerisme, wél een hoge conjunctuur.  
Een land met een enorme economische groei door toonaangevende technologieën: 

een ieder heeft wel een SAMSUNG apparaat telefoon of televisie in huis of een KIA 

voor de deur (7 jaar garantie!) staan.  

Zuid-Korea is een moderne industriestaat. Wat dacht u van Hyundai, LG, POSCO, 

Shinhan Financial Group? 

  



Wat is inclusief in de prijs ? 

- Internationale vluchten naar en van Seoel met KOREAN AIRLINES***** 

- Alle binnenlandse vluchten 

- Ontbijt, lunch en diner inclusief een drankje  

- Rondreis door Zuid Korea 

- Alle excursies 

- Alle entreekosten 

- Een digitale REISWIJZER KOREA 

- Nederlands sprekende reisleiding 

- Alle transfers gedurende de reis 

 

Belangstellenden kunnen het complete reisprogramma van 5 pagina’s ontvangen 

door te mailen naar hotensoeng@multiweb.nl. 

De reissom is gebaseerd op deelname in een 2- persoonskamer. Er kunnen slechts 

20 personen mee daar er ook dat aantal tot 15 maart is gereserveerd bij de 

luchtvaartmaatschappij.  

Dit is een KOSTPRIJSREIS om het toerisme naar Korea impulsen te geven. 

Info kunt u krijgen via 0651352915. 

Wie eerst komt eerst maalt ! 

 

De HOTELS : 

Seoul   : Hotel Aloft   (4 star)**** 

Mt Seorak : Hotel Hanwha  (4 star)**** 

Tempel stay : Yangsansa Tempel 

Andong : traditional hotel *****( this is 5 star Hotel tclass raditional Hotel in  

Terms of rate ) 

GURUME : traditional hotel 

Gyeongju : Hyeundai Hotel ***** (5 star) 

Busan  : Nongshim Hotel *****(5 star) and also hot spring has been included 

Yeosu  : MVL Hotel *****(5 star) 

Gwangju : Ramada Hotel *****(5 star) 

Byeonsan : MVL Hotel ***** (5 star)  

 

Reiscommissie 

Roy Ho Ten Soeng 

Email   : hotensoeng@multiweb.nl 

Telefoon  : 0228-544572 
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