
 
 
 

  

Odpiramo vrata! 

Severna Koreja 2017  (12.08. - 19. 08. 2017) 

Severna Koreja je zagotovo ena najbolj mističnih držav. Njihova skoraj 70 letna pot, ki je 

edinstvena, je tudi razlog za skrivnostnost, v katero je Severna Koreja ovita. Informacije, ki o 

Severni Koreji prihajajo do Slovenije so v glavne iz virov, ki tej državi niso naklonjeni, zato je 

marsikdo dobil napačno sliko o tej azijski državi. Diktatura, lakota in terorizem so besede, ki so v 

zahodnih medijih najpogosteje povezane s Severno Korejo. Seveda sem pred prvim obiskom vse 

te informacije jemal kot smešne, obisk pa me je prepričal, da gre res za dezinformacije in 

načrtno blatenje imena Severne Koreje, njenega voditelja in ljudi, ki se z zavidljivo delovno 

vnemo lotevajo vsake naloge, ki je pred njimi. Nikjer se nisem počutil bolj varno, kot v Severni 

Koreji, pa čeprav sem prepotoval že 80 držav. Do tja je dolga pot, a je vredna vsake minute in 

vsakega evra. Obiščite Severno Korejo s PZS/ZMP – čisto, urejeno in varno deželo velikih 

spomenikov, arhitekturnih presežkov in marljivih ljudi. 

V Severno Korejo lahko pridemo zgolj v okviru turističnih paketov, ali v okviru mednarodnih 

festivalov, kot je "International Festival in Praise of Great Persons born of Mt. Paektu" 

  



 
 
 

  

  

PROGRAM:  

Obisk Severne Koreje bo trajal od 12. do 19. avgusta 2017 v okviru mednarodnega festivala 

"International Festival in Praise of Great Persons born of Mt. Paektu". Organizatorji še niso 

pripravili programa po dnevih, a zagotavljajo, da bomo v času obiska Severne Koreje obiskali 

Mount Peaktu, morda pa tudi mesto Wonsan ter zagotovo znamenitosti v Pjongjangu.  

V ceni programa so vključeni vsi ogledi, vstopnine, prevozi, namestitve (v 2/2 sobah - v 

najmanj 3* hotelu) ter zajtrk, kosilo in večerja. Dodatni stroški bodo zgolj pijača, spominki in 

osebne stvari. 

CENA ARANŽMAJA, NAČIN PLAČILA IN STROŠKI 

Cena potovanja, vključno z letalsko vozovnico Peking - Pjongjang - Peking in vstopnim vizumom 

za Severno Korejo, znaša 1.570 EUR (brez vozovnice 1.050 EUR*). 

Cena letalske vozovnice do Pekinga (ki Vam jo lahko uredimo) z bližnjih letališč (Ljubljana, 

Zagreb, Dunaj, Benetke, Budimpešta...) znaša od 400 EUR dalje. V primeru, da nam prepustite 

nakup vozovnice do Pekinga, soglašate s fleksibilnostjo zaradi zagotovitve najnižje možne cene 

odhoda (med 9. in 12. avgustom) in povratka (med 19. in 22. avgustom). V tem primeru Vas 

bomo prosili za dodatno avansno plačilo v višini 550 EUR. Ob nakupu vozovnice bomo izstavili 

račun v višini vozovnice in stroška nakupa (10 EUR), razliko pa upoštevali pri plačilu 2. dela 

aranžmaja. Za vse, ki bomo potovali z istim letom bomo organizirali tudi prevoz na letališče. 

Za vse, ki bomo leteli istočasno bomo organizirali tudi ogled Pekinga, ki je izjemno zanimivo 

mesto (cesarska palača, trg nebeškega miru, kitajski zid, tržnice s tekstilom in tehniko...). Dnevni 

strošek namestitve, hrane ter lokalnega prevoza ne bo presegel 50 EUR + vstopnine in spominki. 

VIZA:  Za obisk Severne Koreje je obvezna viza. Za dovoljenje za izdajo vizuma potrebujemo 

kopijo/sken potnega lista ter podatke o zaposlitvi oziroma študiju, za sam vizum pa potni list. 

Strošek pridobitve vizuma je vključen v ceno aranžmaja. Za vse, ki bi želeli zapustiti območje 

mesta Peking ali preživeti na Kitajskem več kot 72 ur je potreben dvakratni vstopni/tranzitni 

vizum, ki ga pridobite na veleposlaništvu Ljudske republike Kitajske v Ljubljani in stane 60 EUR. 

 



 
 
 

 

OPOMBE 

Zaradi omejitve števila udeležencev na "International Festival in Praise of Great Persons born of Mt. 

Paektu" smo dobili zgolj 13 mest, zato svetujemo zgodnje prijave.  

  
Prijave sprejemamo najkasneje do 29.5.2017 na e-mail severna.koreja@youth-hostel.si . 

Ob prijavi bomo tudi izstavili avansni račun v višini 785 EUR, ko bodo kupljene letalske vozovnice 

in urejeni vizumi pa bomo izstavili račun ter Vam sporočili rok plačila za drugo polovico.  

*Avanturistom, ki bi želeli v Severno Korejo z vlakom, bomo svetovali kako do železniške 

vozovnice iz Kitajske do Pjongjanga, pri čemer je v tem primeru OBVEZNA dvakratna tranzitna 

viza za Kitajsko. Povratna železniška vozovnica iz mejnega mesta Dandong do Pjongjanga znaša 

okrog 120 EUR, k temu pa je potrebno prišteti še pot do Pekinga (ali polet iz Evrope do 

Dandonga ali vsaj Shenyanga) in kitajski vizum. Avansni račun bo v tem primeru 525 EUR. 

V primeru, da bo prijavljenih manj, kot 5 oseb povrnemo ves vplačan znesek.  

V primeru odpovedi s strani organizatorjev (na primer zaradi naravne nesreče velikih razsežnosti 
ali podobnega) vrnemo vplačan znesek (razen letalskih vozovnic do Pekinga in vize);v dogovoru z 
udeleženci pa organiziramo obisk druge azijske države v bližini (npr. Japonske, Myanmara, 
Kambodže,...) ali Kitajske s Hong Kongom in/ali Tajvanom za enako ali nižjo ceno.  

  
MOŽNOST ODPOVEDI 

Zavedamo se, da lahko v primeru zdravstvenih in drugih težav pride do odpovedi udeležbe. V 

tem primeru lahko ponudimo sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, kar pomeni, da Vam 

zavarovalnica povrne vplačan aranžma v primeru enega izmed naštetih razlogov za odpoved v 

splošnih pogojih Zavarovalnice SAVA. 

KONTAKTNA OSEBA 

Za dodatne informacije se obrnite na:  

Popotniško združenje Slovenije/Zavod za mladinsko popotništvo 

Igor JURIŠIČ 

Tel.: 041 738 094 

E-mail: severna.koreja@youth-hostel.si  
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