Việt Nam

Cầu Gwangan

Thành phố Busan
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Tổng đài
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부산역

Nhà thờ Jukseong
(Trường quay giấc mơ Jukseong)

Khu phức hợp
du lịch Osiria

Suyeong

Đường Shanghai/
Ibagu-gil

Công viên
Yongdusan

Trung tâm sinh thái
cửa sông Nakdong

Skyline
Luge Busan

Yeonsan

Bujeon

Sasang
Bến xe buýt liên tỉnh Sasang

Lotte World
Adventure Busan.

Đại học sư phạm
Sân vận động Sajik

Bãi biển Ilgwang

Đường Dalmaji

Bãi biển Haeundae

Nhà APEC Nurimaru

Công viên đường xanh
Haeundae

Công viên tưởng niệm LHQ

Ga Busan
Khu bảo tồn
chim di cư Eulsukdo
cảng Janglim

Chợ quốc tế
Làng văn hóa
Gamcheon

Nhà ga hành khách quốc tế Busan

Quảng trường BIFF

Trung tâm văn hóa
Busan

Công viên Tự nhiên Đô thị
Igidae

Chợ Jagalchi

Tuyến số 1
Tuyến số 2

Cầu Yeongdo

Đài quan sát Amisan

Tuyến số 3

Bãi biển Songdo
Làng văn hóa Baek Yeoul

Bãi biển
Dadaepo

Cáp treo biển Songdo
Cầu Songdo
Yonggunggureum

Tuyến số 4

Tuyến Donghae

Vườn chơi Taejongdae
Đảo Oryuk

Tàu điện hạng nhẹ Busan Gimhae

Nơi đổi tuyến

Namyangsan Yangsan

Đại học Kaya

242

Đại học Jangsin

Cơ sở Yangsan của Đại học Busan

241

Công viên Yeonji

Jeungsan

240

Hopo
Guemgok

238

Bonghwang

Dongwon

237

Buwon

Yulli
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Tòa thị chính Gimhae

Hwamyeong
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Đại học Inje

Sujeong
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Văn phòng quận Gangseo
Mora

230

Modeok
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Deokpo

228

Công viên thể thao
316

Daejeo
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5,000원
(구매
사용)
Vé cho1일권
1 ngày 5.000
won(Sử
dụng당일
vào ngày
mua)
어른
Người
lớn

Thanh청소년
thiếu niên
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Witbansong
Đại học Youngsan

Guseo

Seokdae

Đại học Busan

Đại học sư phạm
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- Giảm giá vé khi đổi sang phương tiện
giao thông giống hoặc khác trong
vòng 30 phút sau khi xuống xe
- Chỉ những người có thẻ giao thông
mới có thể chuyển
- Không thể chuyển sang đường sắt
cùng tuyến hoặc xe buýt cùng số
hiệu.

어른
Người lớn
1,300원
1.300 won

청소년
Thanh thiếu niên
900원
900 won

207

급행좌석버스
Xe buýt
ghế ngồi tốc hành
어른
Người
lớn
1,800원
1.800
won

청소년
Thanh thiếu
niên

어린이
Trẻ em

1,700원
1.700
won

1.3001,300원
won
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Gặp gỡ Busan

08

Busan trên tuyến số 1

26

Busan trên tuyến số 2

38

Busan trên tuyến số 3·4,
Đường sắt nhẹ Busan-Gimhae,
Tuyến Donghae

45

Thông tin chỗ ở

46

MẸO

Millak

Gwangan
Geumnyeonsan

Trung tâm Thông tin du lịch
Dịch vụ phiên dịch thông tin du lịch cho 24 giờ
1330 (mã vùng 051)

Tuyến số 1
Tuyến số 2
Tuyến số 3
Tuyến số 4
Tuyến Donghae
Tàu điện hạng nhẹ Busan Gimhae
Nơi đổi tuyến
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어린이
Trẻ em
400원
400 won
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Dự định khai thông

•동래구관광안내소
・Trung tâm thông tin du lịch quận Dongnae
•서구관광안내소
・Trung tâm thông tin du lịch quận Seo

522-0303
522-0303
231-2052
231-2052

•감천문화마을
안내센터
Văn hóa Gamcheon
・Trung tâm thông tin Làng
•광안리
U-관광안내소
・Trung tâm thông tin du lịch U ở Gwangalli

204-1444
204-1444
610-4216
610-4848

•중구관광안내소
・Trung tâm thông tin du lịch quận Jung
•영도
chào mừng Yeongdo
・Trung tâm웰컴센터

•오륙도
해파랑길
tin du lịch 관광안내소
Oryukdo Haeparang-gil
・Trung tâm thông
•부산외국인서비스센터
・Trung tâm dịch vụ người nước ngoài Busan

버스

Hướng dẫn về đổi tuyến

406

405

404

1구간 1,400원
1,150원
700원
Đoạn 1
1.400 won 1.150 won 700 won
2구간 1,600원
1,300원
800원
Đoạn 2
1.600 won 1.300 won 800 won

Xe buýt

Chợ nông sản Banyeo
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Sasang
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Gumyeong
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315

Daesa
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bằng đường sắt
thành phố

Nopo

Dusil

131

130

312
232

314

Pyeonggang

95

239

Gupo

Buram

134

133

Bảo tàng

Jinae

Bukmu Bukjeong

243
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Lăng mộ vua Suro

Đại học Gimhae

Singi

Một chuyến
đi đến Busan

Bình luận viên du lịch văn hóa
Chúng tôi cung cấp cho khách du lịch
dịch vụ hướng dẫn của nhà bình luận
văn hóa và du lịch về di sản văn hóa
và tài nguyên du lịch của địa phương
chúng tôi một cách vui vẻ và dễ hiểu.
Tổng cục du lịch Busan : (051) 780-4151

254-5504
254-5504
, 4042
419-4048
419-4048

607-6395
607-6395
441-3121
441-3121

973-4607
•김해공항관광안내소(국내선)
・Trung tâm thông tin du lịch Sân bay Gimhae(Chuyến bay nội địa)
973-4607
502-7399
•부산종합버스터미널
관광안내소
Trung
tâm
thông
tin
du
lịch
bến
xe
buýt
Busan
・
973-2800
749-5800
•송정관광안내소
・Trung tâm thông tin du lịch Songjeong
502-7399
465-3471
•부산항
국제여객터미널관광안내소
749-5800
・Trung tâm thông tin du lịch Nhà ga Hành khách Quốc tế Cảng Busan
973-2800
•김해공항관광안내소(국제선)
・Trung tâm thông tin du lịch Sân bay Gimhae(Chuyến bay quốc tế)
465-3471
749-5700
•해운대관광안내소
749-5700
・Trung tâm thông tin du lịch Haeundae
441-6565
•부산역관광안내소
441-6565
・Trung tâm thông tin du lịch ga Busan
818-1320
•부산의료관광 종합안내센터(서면)
818-6395
・Trung tâm thông tin du lịch Y tế Busan(Seomyeon)
242-8253
•창선관광안내소
242-8253
・Trung tâm thông tin du lịch Changseon
253-8253
•부산종합관광안내소(남포동)
253-8253
・Trung tâm thông tin du lịch Busan(Nampo-dong)
403-4685
•태종대관광안내소
405-8745
・Trung tâm thông tin du lịch Taejongdae
749-5720
•청사포 다릿돌전망대 관광안내소
・Trung tâm thông tin du lịch Đài quan sát Cheongsapo Daritdol
749-5720

Mẹo để có một chuyến đi
Busan đặc biệt hơn

06

07

Gặp gỡ Busan 부산만나기

Khí hậu ‘Busan’
theo tháng
Monthly ‘Busan’
climate

Tháng 3 – 5
Nhiệt độ trung bình là 17 ℃. Vào tháng 4,
nhiệt độ tăng dần. Lượng mưa cũng tăng từ tháng 4, vì vậy
khuyến khích mang theo ô trong thời gian này. Vì là thời điểm
vắng khách nên đặt chỗ ở khá dễ dàng.
●

Tháng 6 – 9
Nhiệt độ trung bình vào tháng 8 là khoảng
25,7°C. Mùa mưa đến vào tháng 6 và bão bị ảnh hưởng vào
tháng 7 và tháng 8. Đặc biệt, hãy nhớ rằng tháng 9 ở Busan dễ
gặp mưa hơn tháng 8 vì nó thuộc vào mùa mưa của mùa thu.
●

Busan, một thủ đô hàng hải của Hàn Quốc và là thành phố cảng thương
mại số một, được hình thành do nhiều người tị nạn sinh sống ở và từng
vận chuyển hàng hóa trong Chiến tranh Triều Tiên, hiện đang được yêu
thích như một thành phố du lịch.

Tháng 10 - 11 Lúc này khí hậu hàng hải ôn hòa ở mức dễ
chịu nhất. Nhiệt độ trung bình là khoảng 19℃ nên rất thuận
tiện cho các hoạt động trong thời tiết mát mẻ vừa phải.
●

● Tháng 12 – 2
Dù mùa đông ở Busan có lạnh đến mấy cũng
không dễ dàng nhìn thấy tuyết. Nhiệt độ trung bình vào tháng
Giêng là khoảng 3°C. Lượng mưa thấp nhất trong năm nhưng nó
thường xuyên biến động do các hiện tượng thời tiết gần đây.

đườngsắtđôthị Đường sắt Thành phố
Urban rail transit
Metro / Subway

Xin chào,
Busan
Hi Busan

Quy mô
Giờ

Đơn vị tiền tệ
A Monetary
Unit

☞ Vé xe Có thể sử dụng thẻ giao thông, vé xe dùng một

lần hoặc vé xe tháng. Vé xe có sẵn trong vé 1 ngày, 7 ngày và 1
tháng. Đối với vé sử dụng một lần và thẻ giao thông, sẽ có sự
khác biệt tùy theo phân đoạn và đối với vé tháng, không có sự
khác biệt theo phân đoạn. Vé xe có thể được mua từ các máy
bán vé tự động đặt bên trong nhà ga.

GMT+9 Giờ chuẩn Hàn Quốc KST hoặc Giờ
chuẩn Nhật Bản JST
220V, 60Hz tất cả các khu vực
Cùng loại với Pháp, Đức, Úc, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

Mã quốc gia

+82

Mã vùng

Hoạt động từ 5:00 sáng đến 23:59 và giờ chuyến tàu đầu tiên
và chuyến tàu cuối cùng khác nhau ở mỗi ga và thời gian vận
chuyển thay đổi theo múi giờ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng
tham khảo lịch trình được đăng trên trang web hoặc tại nhà ga.

Tổng diện tích 770,04㎢

Nguồn điện

Đối với Đường sắt Thành phố Busan, Tuyến 1 đến 4, Tuyến
hạng nhẹ Busan Gimhae và Tuyến Donghae được kết nối với
các địa điểm chính trong thành phố, cũng như Thành phố
Busan và Gimhae và Yangsan ở Gyeongsangnam-do, vì thế có
thể di chuyển đến mọi địa điểm mong muốn cách thuận tiện.

Busan 051
Khi gọi từ nước ngoài, trừ 0 và quay số 51

Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc là đồng Won. Tiền xu bao
gồm 10 won(Dabotap), 50 won(tai gạo), 100 won (Đô đốc
Chungmugong Yi Sun-sin) và 500 won(cần cẩu). Tiền giấy có
1.000 won(xanh lam), 5.000 won(nâu), 10.000 won(xanh lá cây),
50.000 won(vàng đậm)

Thông tin liên hệ
khẩn cấp trong khi
đi du lịch
Emergency contact
number

47 Haebyeon-ro, Haeundae-gu

L ãnh sự quán
Trung Quốc

051) 743-7990 busan.china-consulate.org/kor

L ãnh sự quán
Nhật Bản

051) 465-5101-6 www.busan.kr.emb-japan.go.jp

L ãnh sự quán
Hoa Kỳ

051) 863-0731

18 Gogwan-ro, Dong-gu

Số 612 Lotte Gold Rose, 993 Jungang-daero, Busanjin-gu
kr.usembassy.gov
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Đường sắt thành phố Busan

Tuyến số 1

Tuyến số 1 của Busan kéo dài đến

Núi Jungbu, Núi Bukbu và Núi Seobu.

Chúng ta đi du lịch Busan một cách tỉ mỉ
trên Tuyến số 1,

có đầy đủ các điểm tham quan và địa điểm
dừng chân!

Dadaepo / Eulsukdo
Đài quan sát Amisan
Làng văn hóa Gamcheon
Songdo / Taejongdae
Jagalchi / Chợ quốc tế
Nampodong
Đường Shanghai / Ibagu-gil
Ga Busan / Seomyeon
Jeonpodong / Bujeondong
Beomeosa / Oncheonjang
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Dadaepo

Eulsukdo

다대포

을숙도

Dadaepo, Đài phun nước của mơ

Khu bảo tồn chim di cư Eulsukdo·Trung tâm sinh thái cửa sông Nakdong

Bãi biển Dadaepo nổi tiếng với làn nước mát lạnh, ánh sáng đầy màu sắc và
âm nhạc hoành tráng. Làm thế nào về việc tạo ra những kỷ niệm khó quên với
các chương trình khác nhau khuyến khích sự tham gia của người dân, chẳng
hạn như các bài hát yêu cầu, câu chuyện chúc mừng và đề xuất?

Nếu những địa điểm đã học trong sách giáo khoa thực sự mở ra trước mắt bạn?
Eulsukdo là nơi bạn có thể nhìn thấy vùng đồng bằng được hình thành ở cửa sông
Nakdong. Trung tâm sinh thái cửa sông Nakdong gần đó được làm bằng kính lớn, vì
vậy thật hoàn hảo để thưởng thức vỗ cánh của chim di cư với ánh hoàng hôn đỏ rực.
Bãi đậu xe rộng rãi và các tiện ích nội khu có thể ngắm nhìn xung quanh một cách
yên tĩnh và nhàn nhã thu hút khách du lịch. Xin lưu ý rằng thứ 2 đóng cửa.

14, Molundae 1-gil, Saha-gu

1240, Nakdongnam-ro, Saha-gu

TIP

Trung tâm sinh thái cửa sông Nakdong

Phân loại
Đài phun
nước âm
nhạc

Theo mùa
Tháng 4~8
Tháng 9~10

Thời gian hoạt động

Máy hướng dẫn tự động đa ngôn ngữ(tiếng Hàn/
Anh/Trung/Nhật) để quan sát tự do và ống nhòm để
quan sát chim di cư được cung cấp. Cho thuê tại quầy
thông tin tầng 1

Ghi chú

Các ngày trong tuần - 8:00 ~ 8:30 tối
Các ngày cuối tuần và ngày lễ - 8:30 - 8:30 Cuối tuần,
tối, 9:00 - 9:20 tối
nghày lễ
biểu diễn
Các ngày trong tuần - 7:30 ~ 8:00 tối
2 lần
Các ngày cuối tuần và ngày lễ - 7:30 ~ 8:00
tối, 8:30 ~ 8:50 tối

TIP

051) 220-5891~5
saha.go.kr

Máy hướng dẫn tự động đa
ngôn ngữ
(tiếng Hàn/Anh/Trung/Nhật)

Người lớn : 2.000 won
Dưới thanh thiếu niên
: 1.000 won

Ống nhòm ngoài trời(Đại cao)

5.000 won

Ống nhòm ngoài trời(Đại thấp)

2.000 won

Ống nhòm ngoài trời(Đại cao) : +2.500 won

Ống nhòm ngoài trời(Đại thấp) : +2.500 won

Information

Information
Lối ra số 4 của Ga Bãi biển Dadaepo(Molundae), tuyến 1 ▶ 3 phút đi bộ

Chi phí(2 tiếng cơ bản)

Nếu vượt quá thời gian thì mỗi giờ

Hãy gửi một câu chuyện đến các chương trình có sự tham gia của công dân khác nhau với
Sunset Fountain. Các sự kiện được tạo ra bởi sự tham gia của người dân như yêu cầu bài
hát, đề xuất và tin nhắn chúc mừng có thể được đặt trước thông qua trang web 'Naver' là
một trong những cách để thưởng thức 200% đài phun nước hoàng hôn. Yêu cầu truyện có
thể gửi trước ngày biểu diễn ít nhất 5 ngày.

Tuyến số 1

Phân loại

Ga Hadan, tuyến 1(Lối ra số 3)
▶ Chuyển sang Xe buýt số 58, 221, 58-1, 58-2, hoặc 520
Tuyến số 1

▶ Xuống tại trạm tạm nghỉ Eulsukdo
051) 209-2000

busan.go.kr/wetland/index

Đài quan sát Amisan

Làng văn hóa Gamcheon

Đài quan sát Amisan

Làng văn hóa Gamcheon

Nơi tốt nhất để có cái nhìn toàn cảnh ra cửa sông Nakdong. Đặc biệt, không
chỉ quan sát quang cảnh mà còn có thể tham quan một phòng triển lãm
giới thiệu địa hình và địa chất của sông Nakdong. Cửa sông giữa trưa rất
đẹp mắt, nhưng bầu trời đỏ rực lúc hoàng hôn đặc biệt ngoạn mục.

Làng văn hóa Gamcheon được mệnh danh là Machu Picchu Hàn Quốc.
Một mê cung của những con hẻm trong một dạng khu dân cư bậc thang
và chuyến tham quan tem chính là một trong những lý do khiến bạn muốn
đến một lần nữa.

12

아미산 전망대

감천문화마을

77, Dadaenakjo 2-gil, Saha-gu

Phân loại

Thông tin sử dụng

13

203, Gamnae2-ro, Saha-gu

Thời gian
xem

Trợ lý tham
quan triển
lãm

Giờ tham quan : 9:00-18:00(Vào cửa đến 17:00)
Đóng cửa : Ngày 1 tháng 1 và Thứ Hai (hoặc ngày hôm sau nếu là ngày lễ)
Phí : Miễn phí

20 phút
(Tham quan tự do)

Bình luận
triển lãm

Thời gian bình luận: Thứ 7 và Chủ nhật theo yêu cầu
Sức chứa: 4 hoặc ít hơn
Bình luận viên: 1 bình luận viên môi trường tự nhiên

30 phút

TIP

TIP

Cửa hàng lưu niệm và quán cà phê
Bạn có thể tìm thấy nhiều món quà
lưu niệm đại diện cho 'Busan' và
'Gamcheon', chẳng hạn như vòng tay
thủ công được làm bằng các câu viết
tay, một tách cà phê được thưởng thức
tại quán cà phê trên đầu ngôi làng,
khung cảnh thư giãn, một chiếc gương
cầm tay làm bằng giấy Hàn và một
chiếc đệm mini hình cá thu.

Trên tầng 3 của Đài quan sát Amisan có một quán cà phê,
nơi có thể thưởng thức trà và đồ uống. Xin lưu ý rằng
đài quan sát đóng cửa vào các ngày lễ, v.v.

Information
Tuyến số 1

	Lối ra số 6 của Ga Goejeong, tuyến 1 ▶ Chuyển sang Xe buýt
số 2, 11, 96, hoặc 1000 ▶ Xuống tại trạm xe buýt Daewoo Apt.
▶ 10 phút đi bộ theo hướng Nhà thờ Molundae
051) 265-6863

saha.go.kr

Information
Tuyến số 1

	
Ga Toseong, tuyến 1(Lối ra số 6) ▶ Chuyển sang xe buýt làng Sahagu 1-1, Seo-gu 2, 2-2 ▶ Xuống tại trường tiểu học Gamjeong
051) 204-1444

gamcheon.or.kr
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Songdo

Taejongdae

송도

태종대

Bãi biển Songdo

Vườn chơi Taejongdae

Bãi biển Songdo là bãi biển số 1 của Hàn Quốc và là nơi có cáp treo biển đầu tiên.
Vào ngày 21 tháng 6 năm 2017, nó được khai trương lại sau 29 năm và hiện đã trở
thành một địa danh nổi tiếng ở Seogu. Phong cảnh nhìn từ biển, chẳng hạn như Bờ
biển Songdo Bolegil, Làng văn hóa Yeongdo Huinnyeoul và Cầu Namhangdaegyo, là
một điểm thu hút khác. Hãy cùng đi cáp treo biển Songdo cùng những người thân
yêu như bạn bè, người yêu và gia đình. Có thể tạo ra những kỷ niệm thú vị.

Công viên giải trí Taejongdae nằm ở cực nam của Bờ biển Yeongdo ở
Yeongdo-gu, Busan đã được chọn là Di sản văn hóa quốc gia số 17 và 5 lần
được chọn là một trong 100 điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Hàn
Quốc. Đây là điểm du lịch ven biển tiêu biểu điểm tham quan ở Busan, nơi có
thể nhìn thấy toàn cảnh eo biển Hàn Quốc và Busan.

100 Songdohaebyeon-ro, Seo-gu (Amnam-dong)

24, Jeonmang-ro, Yeongdo-gu

TIP

Cáp treo biển Songdo

Nó vận hành tổng cộng 39 cabin, trong đó có 13 cabin pha lê trong
suốt, dài tổng cộng 1,62 km từ Công viên Songrim ở phía đông của
Bãi biển Songdo đến Công viên Amnam ở phía tây và được trang bị
nhiều tiện nghi theo chủ đề khác nhau. Khuyến khích cho những ai
muốn tận hưởng trải nghiệm cảm giác bay trên biển.

Information
Tuyến số 1

	Ga Nampo, tuyến 1(Lối ra số 1) ▶ Chuyển sang Xe buýt số 7,
9-1, 26, 30, hoặc 71 ▶ Xuống tại Bãi biển Songdo
051) 247-9900

busanaircruise.co.kr

Đường đi dạo Songdogureum
129-4, Amnam-dong, Seo-gu

Đường đi dạo Songdogureum là
con đường đi bộ cong trên cao đầu tiên được xây dựng
gần Đảo Rùa và dài nhất Hàn Quốc với độ dài 365m.
Nếu bạn đi bộ đến đài quan sát thì có thể cảm nhận được
cảm giác lênh đênh trên biển.

Cầu Yonggunggureum

Tàu Danubi

Tàu Danubi là chuyến tàu vòng tròn chạy
khoảng 4.3km trên đường vành đai ở Công viên
giải trí Taejongdae và vòng quanh Taejongdae,
nơi bạn có thể ngắm nhìn bờ biển tuyệt dẹp và
các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Taejongdae.
Lộ trình tuần hoàn : Đài quan sát ⇒ hải đăng

Yeongdo ⇒ chùa Taejong

Phí sử dụng : (Vòng tuần hoàn) 4.000 won,
(một chiều) 2.000 won.

San193, Amnam-dong, Seo-gu, Busan

Cầu mây Songdo Yonggung là một bến tàu dài 127m và
rộng 2m liên kết phần trên của Đảo Dongseom, một hòn
đảo nhỏ không có người ở phía bên kia biển từ Công viên
Amnam, nơi có thể tận hưởng cảm giác mạnh khi đi dạo
trên biển và khung cảnh thiên nhiên được tạo nên bởi
những ghềnh đá kỳ lạ.

TIP

Hãy cùng thưởng thức Taejongdae khi tham quan AR

Từ cuộc chiến với quái vật trong bối cảnh cung đường rừng xanh, cảnh biển mát mẻ và
phong cảnh ven biển của Công viên giải trí Taejongdae, ảnh AR và hoa cẩm tú cầu, hát rong
AR, cửa hàng tăng cường AR,... hãy trải nghiệm chuyến AR đặc sắc.

Information

Information
Tuyến số 1

	
Ga Jagalchi, tuyến 1(Lối ra số 1) ▶ Đi bộ đến giao lộ Chungmu-dong
và chuyển sang xe buýt số 7 ▶ Xuống xe tại Công viên Amnam
051) 240-4088

Tuyến số 1

	
Ga Nampo, tuyến 1(Lối ra 6) ▶ Chuyển sang xe buýt số 8, 30, 66, 88,
hoặc 186 ▶ Xuống xe tại Taejongdae, cách Vườn chơi Taejongdae 3
phút đi bộ và cách đài quan sát 30 phút đi bộ
051) 405-8745

taejongdae.bisco.or.kr
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Yeongdo

Bosu-dong

영도

보수동

Làng văn hóa Huinnyeoul

Hẻm hiệu sách Bosu-dong

Đây là một ngôi làng, nơi những người tị nạn tụ tập và sinh sống sau chiến
tranh. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất để bạn có thể nhìn
thoáng qua cả Cảng Busan và Cảng Nam. Nơi đây được biết đến là bối cảnh
chính của bộ phim "The Attorney" và bộ phim "War Against Crime" đã được
quay tại đây. Khung cảnh đại dương mát lạnh trải dài quanh những vách núi
cao thật ấn tượng. Nổi tiếng với tầm nhìn tuyệt đẹp, những ngôi nhà liền kề dày
đặc đáp ứng cả hai đặc điểm tiêu biểu Busan là 'biển' và 'làng dốc'.

'Sách phải sinh sống', Hẻm hiệu sách Bosu-dong có lịch sử 50 năm với 50
hiệu sách và hàng chục nghìn đầu sách. Bạn có thể mua sách cũ với giá
rẻ và bất kỳ ai đều có thể dễ dàng bán sách của họ. Nghỉ ngơi nhìn quanh
ngôi làng bích họa nhỏ phía trên con hẻm hiệu sách thì thế nào? Bức
tranh tường như thể một trang sách cổ tích được vẽ trên tường, gợi lên
cảm giác như đang du hành khắp thế giới trong sách.

1044-6 Yeongseon-dong 4-ga, Yeongdo-gu

8, Chaekbanggolmok-gil, Jung-gu

Information
Tuyến số 1

	Ga Nampo, tuyến 1(Lối ra 6) ▶Di chuyển đến bến xe buýt Cầu Yeongdodaegyo
số 6 hoặc 508(nửa đêm) ▶Xuống xe tại Trường Trung học phổ thông Y tế Busan
▶Di chuyển 740m đến Làng Văn hóa Huinnyeoul
051) 403-1861~2

ydculture.com

TIP

Đồ ăn hẻm hiệu sách

Cầu Yeongdo

Đói sau khi đọc nhiều sách là điều tự nhiên.
Hãy tìm một nhà hàng ẩn trong con hẻm

Taejong-ro, Yeongdo-gu (Daegyo-dong 1-ga)

hiệu sách. Bạn có thể gặp một cửa hàng

Cây cầu đất đầu tiên ở Busan, được khôi phục sau 47 năm. Trong Chiến tranh
Triều Tiên, những người khắc tên trên lan can của cầu Yeongdo đã tụ tập và chờ
đợi tin tức về gia đình đã ly tán của họ. Cầu Yeongdo, thường xuất hiện trong lời
bài hát, tượng trưng cho tình yêu và khao khát.

bán đồ ăn nổi tiếng với bánh croquettes
và thưởng thức hương vị của quá khứ như

bánh rán, bánh bao, đá bào đậu đỏ trong
mùi sách.

TIP

Buổi quay phim được tiến hành trong
khoảng 15 phút từ 2 giờ chiều thứ bảy hàng
tuần. Hãy đến cầu Yeongdo sớm một chút
để chụp ảnh đẹp. Có một cửa hàng bánh
cá nổi tiếng tượng trưng cho Busan nên tôi
khuyến khích bạn đến thăm.

Information

Information
Tuyến số 1

Ga Nampo, tuyến 1(Lối ra 8) ▶ Đi thẳng 200m

	
Ga Jagalchi, tuyến 1(Lối ra 3, 5, 7) ▶Đi theo lối ra đến Nampo-dong,
Tuyến số 1

Chợ quốc tế và đi bộ khoảng 12 phút đến Hẻm Hiệu sách Bosu-dong
bosubook.com
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Chợ Jagalchi · Chợ quốc tế

19

자갈치 · 국제시장

Chợ quốc tế

Chợ Jagalchi

52, Jagalchihaean-ro, Jung-gu

4-ga, Sinchang-dong, Jung-gu, Busan

Đây là một khu chợ có quy mô lớn nằm ở Nampo-dong, được chia thành các Hẻm Ẩm
thực, Phố Thanh niên, Phố Mọi thứ, Chợ Kkangtong, Phố Arirang và Ngõ Cổ. Nó còn
được gọi là 'Chợ Dottegi'. ‘Chợ Dottegi’ dùng để chỉ một thị trường không có trật tự và
ồn ào, nơi nhiều loại hàng hóa khác nhau như đồ cổ và đồ cũ được bán hết và buôn
bán bí mật. Nó được đặt tên này vì sau giải phóng, túi bồ đựng của người Nhật trở về
Nhật Bản bị bán đấu giá lớn. Tại thời điểm đó, nếu may mắn thì có một người chuột sa
chĩnh gạo tương ứng với vé số. Đây là thiên đường cho món tật ăn vặt, tràn ngập các
món ăn đường phố như bibimdangmyeon, cháo đậu đỏ ngọt và tteokbokki.

Chợ Jagalchi nổi tiếng với ‘Oiso, Boiso, Saiso (Đến đây, Xem đây, Mua đây)’. Đó là
nơi mà bạn có thể cảm thấy nhộn nhịp chỉ có ở Busan. Nếu bạn chọn cá sống
tại chỗ, 'Hoe' được phục vụ ngay tại chỗ. Đây là chợ hải sản lớn nhất ở Hàn
Quốc, là điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến thăm Busan.

Information
Ga Jagalchi, tuyến 1(Lối ra 7) ▶ Đi bộ 400m về hướng Chợ quốc tế
Tuyến số 1

051) 245-7389

gukjemarket.co.kr

Quảng trường BIFF
Gwangjang-ro, Jung-gu

Một nơi đại diện mà có thể cảm nhận thành phố điện ảnh một cách sống
động. Hãy cùng tận hưởng niềm vui khi xem dấu tay của các ngôi sao điện
ảnh nổi tiếng cùng với những món ăn ngon.

Nguồn - Lưu trữ Lịch sử Đương đại, Bảo tàng Lịch sử Hàn Quốc, http://archive.much.go.kr

Information

Information

Ga Jagalchi, tuyến 1(Lối ra 10) ▶ Đi bộ 300m theo hướng Jagalchi 1-gil
Tuyến số 1

051) 713-8000

jjagalchimarket.bisco.or.kr

Tuyến số 1

Ga Jagalchi, tuyến 1(Lối ra 7) ▶ 300m về hướng Lotte Cinema Daeyeong
bsjunggu.go.kr
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Đường Shanghai · Đường Sanbok

Nampo-dong

21

상해거리 · 이바구길

남포동

Công viên Yongdusan

Đường Shanghai

37-55 Yongdusan-gil, Jung-gu

179beon-gil, Jungang-daero, Dong-gu

Quang cảnh Busan từ Đài quan sát Tháp Busan cao 120m đặc biệt ấn tượng.
Nhiều chương trình và sự kiện khác nhau được tổ chức tại nơi này vào mỗi
mùa, đây cũng là nơi được yêu thích như một nơi nghỉ ngơi giữa trung tâm
thành phố. Bạn có thể dễ dàng leo thang cuốn từ Phố Gwangbok-ro đến
Công viên Yongdusan.

Đường Shanghai được tạo ra để kỷ niệm sự giao lưu giữa Busan và Thượng
Hải, Trung Quốc. Cổng Shanghai màu đỏ dựng ở lối vào được sản xuất tại
Trung Quốc. Một loạt các cửa hàng, chẳng hạn như nhà hàng Trung Quốc và
quán trà truyền thống của Trung Quốc, thu hút sự chú ý.

※Xin lưu ý rằng lễ rung chuông ‘Citizen’s Bell’ được tổ chức tại đây vào ngày
mùng 3 và mùng 1 hàng năm, ngày giải phóng và cuối năm.

TIP

Thức ăn đường Shanghai

Bạn có nhớ cảnh Choi Min-sik trong phim
‘Oldboy’ ăn những chiếc bánh bao ngon lành
và cảnh Kim Myeong-min và Ha Ji-won cùng ăn
trong phim ‘My Love by My Side’ không? Nhà
hàng Trung Quốc được sử dụng trong phim
nằm trên con phố này.

Information
	Ga Busan, tuyến 1(Lối ra 1) ▶ 5 phút đi bộ đến Cổng Shanghai, lối
Tuyến số 1

vào đường Shanghai

051) 440-4061 ~ 6

Đường Sanbok · Choryang Ibagu-gil
14-13, 486beon-gil, Mangyang-ro, Dong-gu

TIP

Toà nhà Kim Cương
T5
(Tầng trên đài quan sát)
T4
(Tầng dưới đài quan sá)
T2
(Tầng triển lãm)
Lobby
(Tầng sảnh)

Chương trình bản đồ pháo hoa/
đài quan sát thực tế
Tàu ngầm bay

Màu sắc Busan/ Bốn mua Busan/
Lễ hội pháo hoa
Quầy thông tin/ Quầy chụp ảnh lối
Đài thiên văn/ Góc ăn nhẹ/ Cửa hàng
lưu niệm

▶ Người lớn 12,000 won (trên 13 tuổi) ▶ Trẻ em 9.000 won (từ 3 tuổi đến dưới 13 tuổi))
▶ Giảm giá (Diamond Tower)051-601-1800

Information
Tuyến số 1

Đường Sanbok mở cửa vào năm 1964. Con đường này,
được tạo ra bởi quy hoạch đô thị, nổi lên như một điểm
thu hút mới, nơi có thể thưởng thức cảnh đêm của Busan
trong nháy mắt. Lợi thế của việc có thể nhìn thấy trung tâm
của Busan cho đến nay là tốt nhất trong số nhiều đường
Sanbok nằm ở Busan
TIP

168 cầu thang·Đường ray đơn

Choryang Ibagu-gil có một cầu thang chóng mặt cao 6 tầng

với 168 bậc thang. Vào tháng 5 năm 2016, một đường ray
đơn dài 60m đã được lắp đặt bên cạnh 168 bậc thang.

Information

	Ga Nampo (Lối ra 1) ▶ 200m về hướng Phố thời trang Gwangbok-dong
▶ Sử dụng thang cuốn đến Công viên Yongdusan
051) 860-7820

yongdusanpark.bisco.or.kr

Tuyến số 1

Ga Busan, tuyến 1(Lối ra 7) ▶ 15 phút đi bộ (khoảng 860m)
2bagu.co.kr/index
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Seomyeon

부산역

서면

Ga Busan

Trung tâm mua sắm dưới lòng đất Seomyeon

206, Jungang-daero, Dong-gu

Ga Busan là trung tâm của Busan. Đây
là nơi đầu tiên du khách đến Busan
bằng tàu hỏa. Nếu sử dụng lối ra số 6,
bạn có thể kết nối trực tiếp với bến xe
buýt tham quan thành phố, nơi bạn có
thể tham quan trung tâm thành phố
Busan theo chủ đề. Xung quanh ga
Busan, bạn cũng có thể gặp ‘Phố chủ
đề du lịch văn hóa với 40 bước’, nơi có
thể cảm nhận được nỗi buồn và nỗi
nhớ của những người tị nạn.

Dưới lòng đất 717, Jungang-daero, Busanjin-gu

Phố mua sắm dưới lòng đất bắt đầu trực tiếp từ Ga Seomyeon trên tàu điện ngầm. Có
khoảng 330 cửa hàng tại chi nhánh Busan và gần 200.000 người đến và đi vào các ngày
trong tuần. Trung tâm Mua sắm dưới lòng đất Seomyeon đông đúc 365 ngày trong năm
nhờ lợi thế địa lý là trạm trung chuyển cho các tuyến đường sắt
đô thị và kết nối với các cửa hàng bách hóa và Phố Y tế.
Đặc biệt, các nhà hàng quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm
dành cho phụ nữđộ tuổi 20 - 30 chiếm tỷ trọng
lớn trong khu mua sắm dưới lòng đất nên có
nhiều người trẻ đến tham quan.
TIP

Giờ hoạt động trung tâm mua sắm dưới lòng đất
Xin lưu ý rằng đóng cửa vào Thứ Ba đầu tiên mỗi
tháng. Giờ hoạt động từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Sử dụng Xe buýt Tham quan Thành phố Busan
Điểm khởi hành cho lộ trình tham quan thành phố và lộ trình đặt trước chủ đề

- Chỗ lên xuống xe ga Busan: Phía trước khách sạn Ramada Encore ở Quảng
trường ga Busan (Lối ra số 6, 8 ga Busan, Tuyến tàu điện ngầm 1)
Thông tin Phí / Ngày nghỉ

Information
Tuyến số 1

- Người lớn 15.000 won / Trẻ em (48 tháng - Học sinh trung học) 8.000 won
- Đoàn thể (Trên 15 người, không phân biệt người lớn hay trẻ em) - Giảm giá 2.000
won / người
- Khi sử dụng đổi tuyến, người lớn 5.000 won, trẻ em 3.000 won, phí đổi tuyến riêng
Thông tin tuyến

- Tuyến Đỏ (Vòng xoay Yeohaeundae Ga Busan) 9 chuyến cứ sau mỗi 50 phút (mỗi
tuần - Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật)
- Tuyến Xanh lá (Ga Busan-Taejongdae) 9 chuyến cứ sau mỗi 50 phút (mỗi tuần - Thứ 4,
Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật)
- Tuyến Xanh dương (Bến du thuyền Vịnh Yongho - Haedong Yonggungsa) 9 chuyến
cứ sau mỗi 50 phút (mỗi tuần - Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6)
Chuyến tham quan ban đêm (Tham quan Cầu)
- Thông tin tuyến : Ga Busan ▶ Cầu Busan ▶ Cầu cảng Busan ▶ Bãi biển Gwangalli
▶ Cầu Suyeong số 2 ▶ Thành phố Marine ▶ Bãi biển Haeundae ▶ Bảo tàng nghệ
thuật thành phố Baeksco ▶ Cầu Gwangan ▶ Cầu cảng Busan ▶ Cầu Namhang ▶
Đường dạo bộ Songdo-reum ▶ Chợ Jagalchi Gukje ▶ Ga Busan

- Phí : Người lớn 15.000 won / Trẻ em (48 tháng - Học sinh trung học) 8.000 won
- Hoạt động : Ga Busan <-> Cầu cảng Busan [mỗi tuần - thứ Sáu và thứ Bảy]
- Giờ hoạt động : XuấtpháttừgaBusantừtháng4đếntháng10(19:30)từtháng11đếntháng3(19:00)

1544-7788

busanjin.go.kr

62beon-gil, Sincheon-daero, Busanjin-gu

Từ các quầy hàng ăn bán tteokbokki, chả cá và sundae, súp thịt lợn với nước
súp đặc đến các món mì làm bằng tay khiến bạn liên tưởng đến ngày xưa
với những phần ăn thịnh soạn với giá cả phải chăng. Hãy nếm thử các món
ăn đường phố ở Phố ẩm thực Seomyeon.
TIP

Trong trường hợp của phố ẩm thực, thay vì một địa
điểm cụ thể, có rất nhiều con hẻm, nơi tập trung
các thực đơn với đặc điểm khác nhau ở mọi ngóc
ngách của Seomyeon.Nếu bạn tìm một con
hẻm với những món muốn ăn, chẳng hạn
như gà nguyên con, kalguksu và súp thì sẽ
có thể nhìn thấy toàn bộ Seomyeon.

Information
	Ga Busan, tuyến số 1 và Ga Jungang, tuyến 1 cho ‘Phố chủ
đề du lịch văn hóa với 40 bước’ ▶ Di chuyển khoảng 270m

Trung tâm mua sắm dưới lòng đất, Ga Seomyeon, tuyến 1 và 2

Phố ẩm thực Seomyeon

※ Ngày nghỉ: Thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần (Nếu Thứ Hai là ngày lễ quốc gia,
hoạt động bình thường)

Tuyến số 1

23

Ga Busan

Information
Tuyến số 1

Ga Seomyeon, tuyến 1(Lối ra 1) ▶ Đi bộ 100m theo hướng bạn đi ra

24

Đèn Beomeosa · Oncheonjang

Jeonpo-dong · Bujeon-dong
전포동 · 부전동

25

범어사 · 온천장

Phố cà phê Jeonpo

Đèn Beomeosa

Khu Seojeon-ro, Jeonpo-daero, Jeonpo-dong

Đối diện với đại lộ số 1 Seomyeon, một con
phố sầm uất, có một con phố cafe với không
gian yên tĩnh với những quán cafe được trang
trí dễ thương và độc đáo. Bujeon-dong và
Jeonpo-dong từng là những con phố mua
sắm công cụ, nơi có nhiều cửa hàng bán vật
liệu và hàng hóa công nghiệp như dụng cụ
và đồ kim khí.

Beomeosa, 250 Beomeosa-ro, Geumjeong-gu

Được thành lập bởi Uisang Master dưới thời trị vì của Vua Munmu của Silla,
nó được gọi là một trong ba ngôi chùa lớn ở Yeongnam cùng với Haeinsa và
Tongdosa. Một nơi tuyệt vời để cảm nhận bầu không khí tĩnh lặng của ngôi chùa,
chẳng hạn như con đường tre trải dài bất tận lên trời, và hoa mận nở rộ vào mùa
xuân. Nó cũng tốt cho những cuộc dạo chơi nhẹ nhàng nên bước chân của cư
dân không dừng lại.

TIP

Có cửa hàng bách hóa bên cạnh Phố Cafe Jeonpo,
được chú ý như một con đường hẹn hò, nơi có thể
thưởng thức bữa ăn, món tráng miệng và mua
sắm, tận hưởng cuộc sống văn hóa cùng một lúc.

Information
Tuyến số 1

	Ga Seomyeon, tuyến 1(Lối ra 6) ▶ Di chuyển khoảng 230m theo
hướng Cửa hàng bách hóa NC ▶ 5 phút đi bộ đến Playmaru (Trung

Information
	Ga Beomeosa, tuyên 1(Lối ra 5) ▶ Chuyển sang xe buýt số 90 ▶
Tuyến số 1

tâm Văn hóa và Nghệ thuật Sinh viên Busan)

051) 508-3122

Công viên Công dân Busan

TIP

Thác Skylight và đài phun nhạc với các bài hát, còn được gọi là 'đài phun nước trong đường hầm' là
những thú vị chỉ có thể tìm thấy trong Công viên công dân. Từ tháng 4 đến tháng 10, hoạt động 4 lần
vào các ngày trong tuần(không hoạt động trong tháng 4) và 6 lần vào các ngày lễ, xin lưu ý rằng không
hoạt động vào thứ Hai.

288, Oncheoncheon-ro, Dongnae-gu

Khai trương vào năm 2005 thông qua một
dự án tạo sông tự nhiên, nó đã được yêu
thích như một không gian thân thiện với
nước cho người dân cho đến ngày nay. Với
những con đường mòn đi bộ và những
con đường dành cho xe đạp, bạn có thể
cảm nhận thư thái mà bạn không thể tận
hưởng được trong cuộc sống bận rộn
hàng ngày. Ngoài ra, không có khi nhàm
chán với các tiện nghi thể thao đa dạng
như sân trượt băng nội tuyến, sân bóng rổ
và sân cầu lông.

Information

Information

	
Ga Seomyeon, tuyến 1 và 2 (Lối ra số 7) ▶ Chuyển sang Xe buýt số 33 ▶
Tuyến số 1

Xuống tại Công viên Công dân Busan

051) 850-6000

citizenpark.or.kr

beomeo.kr

Công viên công dân Oncheoncheon

73, Simingongwon-ro, Busanjin-gu

Là công viên đô thị lớn nhất ở Busan, có những con
đường mòn trong rừng, lối đi dạo, thác nước và vườn mê
cung, bãi biển cát trắng nhỏ trong công viên, làng văn hóa
và nghệ thuật, quán cà phê sách trong rừng, khu vui chơi
cho trẻ em và một bãi cỏ lớn quảng trường. Đặc biệt, đài
phun nước Tunnel Fountain, Music Fountain, Sky Fountain
là một trong những trải nghiệm chỉ có thể thưởng thức tại
Công viên Công dân.

Xuống tại Đền Beomeosa

Ga Oncheonjang, tuyến 1(Lối ra 1)
Tuyến số 1

051) 550-6642

oncheon.dongnae.go.kr
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Đường sắt thành phố Busan

Tuyến số 2

Từ Haeundae với cảnh đêm tuyệt đẹp,
Gwangalli, Tòa nhà BIFC
đến Trung tâm Điện ảnh và Phố Điện ảnh,
bạn có thể cảm nhận
được thành phố Điện ảnh Busan!
Hãy lên tuyến số 2 ngay bây giờ,
nó sẽ giúp bạn làm cho chuyến đi đáng giá!
Haeundae
Centum City
Marin City
Gwangan/Millak
Igidae
Đại học Kyungsung·Đại học Pukyong
Daeyeondong
Trung tâm tài chính quốc tế

28
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Haeundae

Bãi biển Haeundae

해운대

264, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu

Đường Dalmaji-gil

Jung2-dong, Haeundae-gu

Hãy đến Muntan Road - niềm tự hào của Busan, nơi
có thể tận hưởng ánh trăng dịu dàng. Đây thường
được gọi là "Con đường đón trăng tròn".
Thật hùng vĩ khi nhìn thấy những cây anh đào và cây
thông xếp hàng dọc theo con đèo nối sườn đồi từ
Bãi biển Haeundae đến Bãi biển Songjeong.

Haeundae được yêu mến với một điểm kỳ nghỉ của cả nước. Có rất nhiều
lý do để thưởng thức Bãi biển Haeundae, chẳng hạn như các khách sạn
sang trọng, nhà hàng và thủy cung. Đặc biệt, Haeundae nổi tiếng đến mức
hơn 1 triệu người đã đến thăm trong kỳ nghỉ hè.

Information
2
Tuyến số 2

	
Ga Jangsan, tuyến 2(Lối ra 6) ▶ Đi xe buýt làng 2, 7 hoặc 10
▶ Xuống trước Trung tâm Văn học suy luận

051) 749-5700

sunnfun.haeundae.go.k

BUSAN X the SKY

Tầng 100, Tháp L City Landmark, 30 Dalmaji-gil(Jungdong), Haeundae-gu

Information

‘BUSAN X the SK Y ’ nằm ở ‘Haeundae
L-City Landmark Tower’, cao thứ hai ở Hàn
Quốc(411,6m). Đây là đài quan sát lớn nhất và tốt
nhất ở Hàn Quốc, nơi có thể thưởng thức quang
cảnh đại dương rộng lớn của Haeundae và toàn
cảnh thành phố Busan lộng lẫy cùng nhau.

TIP

Chợ truyền thống Haeundae
Cách bãi biển 5 phút đi bộ, tất cả các
món ăn ngon đều tập trung tại đây
đến mức sự quay để phát sóng không
kết thúc. Vì nó gần bãi biển, bạn có thể
tìm thấy một nhà hàng Hoe có thể ăn
tươi và một con đường súp thịt lợn,
món ăn đại diện của Busan.

	
Ga Haeundae, tuyến 2(Lối ra 3, 5)
▶ 600m về phía Bãi biển Haeundae

	
051) 749-7611~7

sunnfun.haeundae.go.kr

Information
2
Tuyến số 2

Công viên đường xanh Haeundae

Lối ra số 7, Ga Jungdong, tuyến 2 ▶ Đi bộ 844m theo hướng LCT
051) 731-0098, 0099

busanxthesky.com

Đảo Dongbaek

Nơi bầu trời xanh và biển thở! Bạn có thể thưởng
ngoạn bờ biển tuyệt đẹp của Dongbusan bằng
cách đi tàu 30 phút dọc theo đoạn 4,8 km từ
Haeundae Mipo, Cheongsapo đến Songjeong.
Nó hoạt động theo hai cách: Tàu Bãi biển và
Khoang ngủ trên trời.

Đảo Dongbaek, Udong, Haeundae-gu

Đảo Dongbaek, nằm ở cuối phía nam của Bãi biển
Haeundae, có tầm nhìn tuyệt đẹp với những cây thông
và hoa trà tươi tốt. Con đường mòn nơi bạn có thể đến
thăm Nhà APEC Nurimaru trên Đảo Dongbaekseom,
là nơi được nhiều du khách yêu thích và cũng thích hợp
làm đường mòn đi bộ.
TIP

Nhà APEC Nurimaru

Một địa điểm được thành lập ở đảo Dongbaekseom để
kỷ niệm Hội nghị cấp cao APEC. Gian hàng kiến trúc
truyền thống của Hàn Quốc đã được tái hiện theo cách
hiện đại, và được ca ngợi là một trong những sảnh hội
nghị đẹp nhất từng được xây dựng. Nơi có thể quan
sát hình ảnh và ghi chép của hội nghị thượng đỉnh.

Bến xe Cheongsapo 116, Cheongsapo-ro, Haeundae-gu

•Địa điểm phòng vé: Ga Mipo, Ga Cheongsapo, Ga
Songjeong

Information
	Ga Dongbaek, tuyến 2
(Lối ra 1) ▶ 800m theo
hướng Khách sạn Westin
Chosun ở Busan ▶ Lối
vào Đảo Dongbaek

•Chi phí: 10.000 won / 1,5 giờ ~ 30.000 won / cả ngày

Information
2
Tuyến số 2

	
Ga Jangsan, tuyến 2(Lối ra 11) ▶ Xe buýt số 200, Xuống tại lối vào
Đường Moontan, Mipo
051) 701-5548

bluelinepark.com/booking.do
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Centum City · Marine City
센텀시티 • 마린시티

Trung tâm điện ảnh

Công viên APEC NARU

93 đường bờ sông Sooyoung, Haeundae-gu

Đây là công viên nhỏ ở trung tâm thành
phố trải dài dọc theo sông Suyeong,
nhưng có những chiếc bàn để có thể
đọc sách, và còn có một cung đường
dạo bộ và công viên điêu khắc có đường
chạy bộ. Có những tác phẩm điêu khắc
được trưng bày tại Busan Biennale khắp
công viên, và có một đài phun nước
chiếu sáng ở Suyeonggang thay đổi
màu sắc theo từng khoảnh khắc.

120 Suyeonggangbyeon-daero, Haeundae-gu

Trung tâm Điện ảnh, nắm bên trong Centum City, có ba phòng chiếu độc quyền,
CineMountain và các hội trường đa năng BIFF Hill, một phòng biểu diễn ngoài trời.
Chính tại đây đã diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và sự kiện thảm đỏ của Liên hoan phim
Quốc tế Busan với thành công vang dội hàng năm.

Information
2
Tuyến số 2

Ga Centum City (Lối ra 12) ▶ 10 phút đi bộ
051) 749-4000

dureraum.org

Phố điện ảnh Busan
Udong, Haeundae-gu

TIP

Tại Marine City, bạn có thể thưởng thức bánh
macaron của Pierre Redon,một trong những chuyên

gia làm sôcôla ngon nhất ở Châu Âu và một nhà sản

Khu vực kéo dài từ đê chắn sóng ở cuối sân
vận động du thuyền đến Đảo Dongbaek đã
được tạo ra như một ‘Phố Điện ảnh’. Bạn có
thể thưởng thức tất cả về bộ phim ngay tại
đây khi đi bộ trên con phố dài 800m. Trong
không gian nghệ thuật được chạm khắc
trên sàn đường phố, bất cứ ai cũng có thể
hưởng thụ đầy đủ sự xa hoa mà trở thành
nhân vật chính trong một bộ phim. Ngoài ra,
bạn có thể tận hưởng tất cả thông tin về bộ
phim trong từng khu với các đặc điểm như
khu chiếu phim với 10 triệu người xem, khu
hoạt hình, khu phim với bối cảnh Haeundae.

xuất bánh kẹo sôcôla nổi tiếng của Bỉ. Hương vị của

loại bánh kẹo được làm bởi một bậc thầy về sôcôla đã
được truyền qua 4 đời là gì?

TIP

Tại đây, bạn có thể nhận được khoảng 22.000 loại tài liệu khác nhau liên quan đến phim. Đặc
biệt, các tài liệu liên quan đến các tác phẩm dự thi tại Liên hoan phim Quốc tế Busan trước đây
chỉ có thể được lấy từ Phòng Lưu trữ Phim của Trung tâm điện ảnh. Bất cứ ai cũng có thể sử
dụng nó từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Hãy nhớ mang theo chứng minh thư nhân dân.

Information
	Ga Dongbaek, tuyến 2 (Lối ra 3)
▶ Khoảng 1.23km đến Marine City
(Mất 18 phút)

Information
2
Tuyến số 2

Ga Centum City (Lối ra 12) ▶ 600m về hướng Suyeonggangbyeon-daero
051) 780-6000

dureraum.org
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Gwangan

Millak

광안

민락

Bãi biển Gwangalli và cầu Gwangan
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Công viên ven biển millak

219, Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu

361, Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu

Bãi tắm Gwangalli tự hào có cây cầu treo Gwangan bắc ngang qua biển
cùng cảnh đêm đẹp lung linh. Quanh bãi biển mỗi ngày đều tổ chức
các tiết mục biểu diễn đường phố theo chủ đề thu hút các bạn trẻ đến
thưởng thức; các quán rượu hay quán cà phê xinh xắn tại đây cũng trở
thành một trong những điểm thu hút khác của bãi biển Gwangalli này.

Đây là công viên ven biển đầu tiên ở Hàn Quốc kết hợp giữa biển và khu nghỉ
ngơi, nằm ở giữa Haeundae và Gwangalli. Nó có diện tích 33.057㎥, có thể
chứa 40.000 người và có các khối màu trên sàn và các thiết bị tiện lợi như bồn
hoa, bóng râm và ghế dài. Chân đế, có kích thước 3.040㎥, là không gian mà
nước biển tràn vào khi thủy triều lên nên ngâm chân của bạn.
TIP

Đồ ăn Công viên ven biển

Vô số nhà hàng xung quanh công viên cũng đủ khiến

khu vực này trở thành nhộn nhịp ánh đèn về đêm.
Có rất nhiều nhà hàng Hoe nhưng cũng có thực đơn

ngon như cửa hàng kem nổi tiếng với gelato, nhà
hàng Trung Quốc cao cấp và món nướng, vì vậy nhớ
tìm hiểu kỹ xung quanh công viên.

Information
2
Tuyến số 2

TIP

Cầu Gwangan, cầu lớn nhất thế giới, được trang

	Ga Gwangan, tuyến 2(Lối ra 5) ▶ Chuyển sang xe buýt số 83-1 ▶ Xuống tại
Công viên Millak
	Ga Millak, tuyến 2(Lối ra 1) ▶ Chuyển sang xe buýt số 201 ▶ Xuống tại
Công viên Millak

Phố chủ đề cá sống Millak-dong

bị hệ thống chiếu sáng cảnh quan với thiết bị

âm thanh và ánh sáng LED. Được thêu biển đêm

Đối diện Phố chủ đề Bãi biển Gwangalli, Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu

ngày trong tuần(Chủ Nhật-Thứ Năm), từ hoàng hôn

Millak-dong, chạy cạnh Bãi biển Gwangalli, là nơi có tổ hợp nhà hàng Hoe
được thành lập từ ngày xưa. Bây giờ, nó rất nổi tiếng để được biết đến là con
đường nhà hàng Hoe lớn nhất ở Hàn Quốc. Với hơn 300 loại nhà hàng khác
nhau, đây là thiên đường cho những ai yêu thích Hoe.

Gwangalli với chiếu sáng từ hoàng hôn đến 24h các

đến 2h sáng các ngày cuối tuần(Thứ Sáu-Thứ Bảy)
còn buổi chiếu laser thì 3 lần một ngày(20:30, 21:30,
22:30) trong 10 phút.

※ ‘Phố cấm xe hơi’: Từ 21:00 đến 00:30 ngày hôm sau vào
các ngày thứ Bảy và Chủ nhật từ ngày 6.7 đến 31.8, giao
thông gần Bãi biển Gwangalli bị hạn chế và chỉ có thể đi
bộ. Xin tham khảo các trải nghiệm văn hóa khác nhau như
B-boying và hát rong đều được tổ chức.

Information
Ga Gwangan, tuyến 2(Lối ra 3, 5) ▶ 700m về phía Bãi biển Gwangalli

2
Tuyến số 2

TIP

Hoe theo mùa sẽ ngon hơn nếu biết nó trước khi ăn!

•Mùa xuân: Cá tráp biển(cá tráp biển đỏ), cá đối lúa mạch, cá vược, cá cơm, cá đá, cá greeling, v.v.
•Mùa hè: Cá tráp đá, cá vược, cá croaker, cá carangidae, cá chình, v.v.
•Mùa thu: cá mòi, mực, cá hồi, cá hố, cá ngừ, cá thu, bạch tuộc, v.v.
•Mùa đông: Cá tráp biển đen, cá bẹt, cá vược, cá cam, cá bơn đá, cá mặt quỷ, cá thu đao, v.v.

Information

	Văn phòng Suyeong-gu : 051) 610-4000

Văn phòng quản lý Gwangan-daero: 051) 782-7992

Trung tâm thông tin du lịch U ở Gwangalli : 051) 610-4848

gwanganbridge.bisco.or.kr

2
Tuyến số 2

	
Ga Gwangan, tuyến 2(Lối ra 3) ▶ Đi thẳng đến Giao lộ Bãi biển
Gwangalli, rẽ trái trên con đường ven biển và đi thẳng lần nữa
(khoảng 20 phút đi bộ)
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Ngõ Văn hóa Đại học Kyungsung · Đại học Pukyong

Igidae

경성대 · 부경대 문화골목

이기대

Công viên Tự nhiên Đô thị Igidae

Ngõ Văn hóa Đại học Kyungsung·Đại học Pukyong

68, Igidaegongwon-ro, Nam-gu (Yongho-dong)

Một nơi mà có thể nhìn thấy Cầu Gwangan
và Haeundae từ một góc độ hơi khác. Đó
là một địa điểm ẩn mà chỉ những người
địa phương mới biết. Đặc biệt, vào buổi
tối có thể ngắm nhìn quang cảnh về đêm
của Marine City Haeundae cùng với cầu
Gwangan, không thể so sánh với bất kỳ
cảnh đêm nào ở nước ngoài.

36-1, Yongso-ro 13beon-gil, Nam-gu

Trên các con đường của đại học Kyungsung·Đại học Pukyong tập trung nhiều
nhà hàng, phố mua sắm, rạp hát nhỏ và các khu vui chơi giải trí. Là nơi có nhiều xu
hướng cùng tồn tại, có sức hút khác biệt so với Seomyeon hay Haeundae. Đặc biệt,
‘Ngõ văn hóa’, một không gian phức hợp được tạo ra từ việc tu sửa một ngôi nhà, là
nơi tái hiện bầu không khí được giới trẻ yêu thích ngày xưa, cùng nhiều rạp hát và
quán cà phê nhỏ khác nhau rất ấn tượng.

TIP

Hãy cùng đến thăm 'Eoulmadang' quanh
đây, nơi mà hai diễn viên Lee Min-ki và
Kang Ye-won đã thưởng thức cảnh đêm
trong bộ phim ‘Haeundae’.

Information
2
Tuyến số 2

	Ga Đại học Kyungsung·Đại học Pukyong, tuyến 2(Lối ra 3, 5) ▶ Chuyển sang
Xe buýt số 20, 22, 27, 39, 131 ▶ Xuống tại Ga Igidae ▶ Khoảng 1,8 km đến
Công viên Tự nhiên Đô thị Igidae (16 phút đi bộ)

051) 607-6361

Oryukdo Skywalk
137 Oryukdo-ro, Nam-gu

Yến tiệc của những làn sóng trải rộng
đến 30m. Mặt sàn hình chữ U trong
suốt tạo cảm giác như đang lơ lửng
trên bầu trời. Nơi đây, là ngã rẽ chia
cắt Biển Đông và Biển Nam, đang
được chú ý là điểm du lịch quốc gia
với hơn 1 triệu lượt khách mỗi năm.

TIP

Bạn có thể gặp rất nhiều 'nhà hàng
thực sự' rẻ và ngon đúng kiểu một phố

đại học. Một phương pháp thú vị khác
để đi vòng con đường quanh đại học là
tìm các nhà hàng đã trở thành chủ đề

nóng trên mạng xã hội. Đặc biệt, có rất
nhiều cửa hàng kiểu quán rượu, nơi có

thể thưởng thức nhạc sống và đồ ăn
nhẹ cùng lúc.

Information
2
Tuyến số 2
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	Ga Đại học Kyungsung·Đại học Pukyong, tuyến 2(Lối ra 3, 5) ▶ Chuyển
sang Xe buýt số 24, 27, 131 ▶ Xuống tại Oryukdo Skywalk

	Trung tâm Thông tin Du lịch Haeparang-gil 051) 607-6395
Văn phòng Quản lý Cơ sở Nam-gu 051) 607-4937

Information
2
Tuyến số 2

Ga Đại học Kyungsung·Đại học Pukyong, tuyến 2(Lối ra 1)
▶ Đi thẳng 100m rồi rẽ trái ▶ Đi thẳng 50m
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Trung tâm tài chính quốc tế Busan

Daeyeon-dong
대연동

부산국제금융센터

Trung tâm văn hóa Busan và Bảo tàng Busan

Trung tâm tài chính quốc tế Busan

1/63, UN Pyeonghwa-ro 76beon-gil, Nam-gu

Hãy cùng gặp gỡ cả Trung tâm văn hóa
và bảo tàng, nơi cảm xúc và lịch sử của
Busan trở nên sống động trên đường UN
Pyeonghwa-ro. Trung tâm Văn hóa, nơi tổ
chức nhiều buổi biểu diễn và triển lãm, là
một không gian đa văn hóa đáp ứng nhu
cầu văn hóa của du khách đến thăm nơi
này ngoài công dân Busan. Ngoài ra, Bảo
tàng Busan, nằm liền kề với Trung tâm Văn
hóa, được tổ chức để du khách biết về lịch
sử của Busan và cung cấp dịch vụ triển lãm
cho khách du lịch nước ngoài.
TIP

Nhà hàng súp thịt lợn của Daeyeon-dong đã nổi tiếng trên toàn
quốc. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nơi này, được biết đến là nhà
hàng súp thịt lợn tiêu biểu của Busan, bằng cách đi ra khỏi lối ra
số 3 của ga Daeyeon, tuyến tàu điện ngầm số 2 và đi thẳng đến
đường UN Pyeonghwa-ro. Món súp thịt lợn nổi tiếng, phải xếp
hàng để ăn thử. Menu cho hôm nay thì thế nào?

40, Munhyeongeumyeong-ro, Nam-gu

Một tòa nhà khổng lồ với 63 tầng trên mặt đất và 4 tầng bên
dưới đã nắm vị trí Landmark mới trong nền tài chính Busan.
BIFC, viết tắt của Trung tâm Tài chính Quốc tế Busan, là một
tòa nhà thông minh và hướng tới mục tiêu trở thành một khu
phức hợp tài chính phức hợp với cơ sở vật chất tối tân và hệ
thống tốc độ cao. Tại BIFC Mall, dự định xây dựng các cửa
hàng riêng lẻ như ẩm thực và làm đẹp.
TIP

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà hàng ngon gần đó,

đây là nơi dành cho bạn. Đây là phố Gopchang, có
thể gặp khi đi bộ khoảng 650m theo hướng Ngã tư

Munhyeon ở lối ra sơ 1, 2 của Ga Munhyeon. Đắm
mình trong những món ruột non ngon tuyệt trên con
hẻm này, đã trở nên nổi tiếng với thành công của bộ
phim 'Friend'

Information
2
Tuyến số 2

Information
2
Tuyến số 2

Tổng đài Trung tâm Văn hóa Busan: 051) 607-6000
bscc.or.kr / museum.busan.go.kr

Công viên tưởng niệm LHQ
93, UN Pyeonghwa-ro, Nam-gu

Hãy gặp trung tâm tưởng niệm đầu tiên trên thế
giới liên quan đến LHQ ở Busan. Bạn có thể tham
quan các phòng triển lãm với các chủ đề khác và
không gian xanh được tạo ra trong công viên được
yêu thích như một nơi nghỉ ngơi tốt vì có thể tận
hưởng thiên nhiên trong trung tâm thành phố.

	
Ga Trung tâm Tài chính Quốc tế, Ngân hàng Busan, tuyến 2(Lối ra 3)
▶ Cách lối ra 131m (2 phút đi bộ)

Rạp hát trong mơ

Ga Daeyeon, tuyến 2(Lối ra 3, 5) ▶ Đi hướng Trung tâm Văn hóa Busan (10 phút đi bộ)
Tổng đài Bảo tàng Busan: 051) 610-7111

Tầng 3, 133, Jeonpo-daero, Nam-gu

Bắt gặp buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới tại Busan. Nhà hát Dream, nhà hát nhạc
kịch lớn nhất ở Hàn Quốc với 1.727 chỗ ngồi, là một nơi hiện đại được tối ưu hóa cho
các buổi biểu diễn, thể hiện các nội dung số 1 như nhạc kịch Stedasaller và buổi
hòa nhạc của nhiều nghệ sĩ như <Lion Kang>, <Phantom of the Opera>, <Cats>,
<Rebecca>, <Chi Chicago>, <Wicked>, <Jacquill and Hyde>,... Đây là một địa danh văn
hóa đại diện, nơi có thể thưởng thức các chương trình trải nghiệm với các buổi biểu
diễn theo chủ đề, chẳng hạn như triển lãm, diễn thuyết và tham quan Backstage.
TIP

Đừng bỏ lỡ gói thành viên D + của Dream Theater, mang
đến những lợi ích khác biệt. Cung cấp các dịch vụ giới hạn
tư cách thành viên như dịch vụ bản tin, đặt chỗ trước và sự
kiện mời biểu diễn One Day Class và tham gia miễn phí.

Information
2
Tuyến số 2

	Ga Daeyeon, tuyến 2(Lối ra 3) ▶ Khoảng 580m về hướng ngã tư UN ▶
Khoảng 470m theo hướng Công viên Tưởng niệm LHQ(7 phút đi bộ)
051) 625-0625

unmck.or.kr
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Information
2
Tuyến số 2

Tàu điện ngầm tuyến 2 'Trung tâm Tài chính Quốc tế, Ga Ngân hàng Busan'

(Trước đây là Ga Munjeon) Lối ra số 3 ▶ 3 phút đi bộ
1833-3755

dreamtheatre.co.kr

3

Suyeong

Dongrae

Sasang

Ilgwang

Mangmi

Suan

Gwabeop Renecite

Gijang

Baesan

Nakmin

Khu phân phối Seobusan
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Mulmangol

Đèn Chungnyeol

Sân bay Gimhae

Songjeong

Yeonsan

Myeongjang

Deokdu

Sinhaeundae

Geoje

Seodong

Deunggu

BEXCO

Sân Vận Động tổng hợp

Chợ nông sản Banyeo

Daejeo

Centum
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Seokdae

Pyeonggang

Jaesong

Minam

Đại học Youngsan

Daesa

Wondong

Mandeok

Witbansong

Buram

Allak

4

Tuyến số 3·Tuyến số 4
Đường sắt nhẹ Busan-Gimhae·
Tuyến Donghae

Tàu điện hạng nhẹ
Busan-Gimhae

Tuyến Donghae

Hãy lùi lại một bước sau hành trình du lịch bận rộn của bạn

và tạo ra một khoảng thời gian đầy thư giãn và trải nghiệm.
Một chuyến đi đến Busan trên Tuyến 3 và 4,

và Đường sắt nhẹ Busan-Gimhae và Tuyến Donghae.

Dành thời gian đặc biệt chung sống với động vật, biển và lối đi dạo,
mùi cá khô, tiếng cười đùa của lũ trẻ chạy xung quanh ở đây.

Sân vận động bóng chày Sajik

Gangseo-gu

사직야구장

강서구

Sân vận động bóng chày Sajik

Công viên sinh thái Daejeo

Sân vận động nhà của Lotte Giants, đội bóng chày ban đầu ở thành phố
bóng chày Busan. Nơi này có văn hóa cổ vũ tỏa sáng, đã được đăng trên Thời
báo New York vào năm 2014, được công nhận vì sự độc đáo của nó. Nhiều
công cụ cổ vũ khác nhau như báo chí, phong bì màu cam và tiếng hò hét ồn
ào của khán giả luôn khiến khu vực Sajik-dong trở nên sôi động vào những
ngày diễn ra trận đấu.

Công viên sinh thái Daejeo là một không gian thân thiện với môi trường tự
nhiên với quần thể hoa cải dầu và các cơ sở thể thao như sân bóng đá, sân
bóng chày. Đặc biệt, lễ hội hoa cải được tổ chức vào tháng 4 tại quần thể hoa
cải (370,000㎡) được tạo ra trong công viên đã thu hút rất nhiều khách du
lịch và đã trở thành một điểm du lịch mới.

40

45, Sajik-ro, Dongnae-gu

41

2314-11, Daejeo 1-dong, Gangseo-gu

Information
Đường sắt
nhẹ BusanGimhae

	
Sân bay quốc tế Gimhae ở Busan ▶ Đi tàu đường sắt nhẹ Busan-Gimhae
về hướng ga Deokdu ▶ Chuyển sang tuyến 3 tại ga Daejeo ▶ Xuống xe tại
ga văn phòng quận Gangseo(Lối ra 5) ▶ 13 phút đi bộ
051) 971-6011

Công viên Let's Run Busan Gyeongnam
929, Garak-daero, Gangseo-gu

TIP

Bảo tàng bóng chày Giants

Lịch sử phong phú của Lotte Giants mở

ra trong tầm mắt. ‘Bảo tàng Bóng chày

Giants’, nằm trên tầng hai của Sân vận

Ở Công viên Let's Run Busan Gyeongnam, bạn có thể tìm hiểu và trải nghiệm 'mọi
thứ về ngựa'. Đây là một không gian giải trí phức hợp và có thể tận hưởng nhiều niềm
vui đa dạng, đặc biệt là các bài học cưỡi ngựa nên tốt để xây dựng một trải nghiệm
khó quên.

động Bóng chày Sajik, có phòng lịch sử,

TIP

phòng dụng cụ, phòng trải nghiệm, phòng

Golden Plate trên đài quan sát tầng 3 phục vụ từ

video và khu chủ đề anh hùng Giants. Mở

9:00 đến 17:00 vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và

cửa từ 13:00 đến 19:00 các ngày trong tuần

Chủ nhật. Hãy lấp đầy dạ dày của chúng tôi với các

và từ 11:00 đến 17:00 vào các ngày cuối

món ăn Hàn Quốc như baekban, seolleongtang và

tuần trong suốt mùa giải. Đóng cửa vào

cốt lết ở đây và quay trở lại công viên.

thứ Hai và trong thời gian trái mùa.

Information

Information
3
Tuyến số 3

	
Ga Sajik, tuyến 3(Lối ra 1) ▶ Đi thẳng 200m ▶ Rẽ phải 500m
(Mất 14 phút đi bộ)

051) 590-9000

giantclub.com

Đường sắt
nhẹ BusanGimhae

	Di chuyển đến Đường sắt nhẹ Busan Gimhae tại ga Sasang, tuyến 2 ▶ Ga Gwabeop
Renecite, Đường sắt nhẹ Busan Gimhae ▶ Xe buýt tốc hành số 1005 ▶ Xuống tại
trạm dừng cổng chính công viên Let’s Run ▶ Khoảng 385 m (6 phút đi bộ)

1566-3333

park.kra.co.kr/busan
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Songjeong · Gijang
송정 · 기장

Cuộc phiêu lưu của Lotte World Busan

Bãi biển Songjeong

62, Songjeonghaebyeon-ro, Haeundae-gu

Đi bộ dọc theo Dalmaji-gil, bạn sẽ gặp một đình nhỏ, Haewoljeong. Nếu
đi dọc theo con đường nữa thì sẽ thấy một quần thể hoa anh đào và tiếp
xúc với biển rộng từ cuối con đường. Đây là bãi biển Songjeong, nơi lưu
giữ vẻ đẹp thiên nhiên.

Đường du lịch núi Dongdong, Gijang-eup, Gijang-gun, 42

Lotte World Adventure Busan là công viên chủ đề duy nhất ở Busan, có diện tích 158.000
mét vuông. Công viên giải trí ngoài trời theo chủ đề "Vương quốc cổ tích" này có sáu khu
vực và 17 điểm tham quan. Hãy đến với Lotte World Adventure Busan, nơi cả gia đình có
thể tận hưởng một ngày thú vị, tránh xa những đơn điệu của cuộc sống hàng ngày.

Information
Tuyến
Donghae

Information
	
Ga Songjeong, tuyến Donghae (Lối ra 1) ▶ Đi xe buýt số 139 ▶
Tuyến
Donghae

Xuống tại bến xe lối vào Bãi biển Songjeong
051) 749-5800

Skyline Luge Busan

Skyline Luge Busan, được xây dựng
lại vào đầu tháng 7 năm 2021. Đây
là chương trình phiêu lưu bằng cách
đi Skyline (thang máy) di chuyển đến
điểm bắt đầu của Luge nằm trên
đỉnh và đi xuống đoạn đường dài
2,4km trong tổng số 4 đường đua
trên chiếc 'xe đẩy'

Nhà thờ, đã được xây dựng làm địa điểm quay bộ phim truyền hình 'Dream', được
biến thành một địa điểm du lịch nhờ mức độ nổi tiếng ổn định ngay cả sau khi bộ
phim kết thúc. Bạn cũng có thể nhìn thấy một ngọn hải đăng độc đáo với nhiều tên
khác nhau gần đó. Sẽ là một kỷ niệm đẹp nếu bạn để lại một bức ảnh trước những
ngọn hải đăng với nhiều cái tên khác nhau như Ngọn hải đăng bóng chày, Hải
đăng mòng biển, Hải đăng World Cup, và Hải đăng bình sữa.
TIP

Lễ hội cá cơm Gijang

Đừng bỏ lỡ 'Lễ hội cá cơm Gijang' được tổ

chức tại Cảng Daebyeonhang ở Gijang-

gun vào tháng 4 hàng năm. Cá cơm, đồ
ăn tiêu biểu cho mùa xuân của Cảng
Daebyeonhang, nổi tiếng trên toàn quốc.

Ga Osiria tuyến Donghae (Lối ra 1) ▶ 10 phút đi bộ (481m)
051) 722-6002

adventurebusan.lotteworld.com/

134-7, Jukseong-ri, Gijang-eup, Gijang-gun

Information

Information
Tuyến
Donghae

Xuống tại trạm dừng

1661-2000

Đường hải đăng Gijang ·
Nhà thờ Jukseong(Trường quay giấc mơ Jukseong)

sunnfun.haeundae.go.kr

392-2, Sirang-ri, Gijang-eup, Gijang-gun

Ga Songjeong tuyến Donghae (Lối ra 1) ▶ Đi xe buýt số 139 ▶

ssunnfun.haeundae.go.kr

Tuyến
Donghae

	Ga Gijang, Tuyến Donghae(Lối ra 1) ▶ Di chuyển 230m ▶ Chuyển sang Xe buýt Làng số 6
Gijang-gun ▶ Xuống tại bến xe buýt Duho ▶ Đi bộ khoảng 400m (mất 6 phút)
051) 709-4000

gijang.go.kr

Đền Haedong Yonggungsa

86, Yonggung-gil, Gijang-eup, Gijang-gun

Mã vùng 051

Ở Đền Haedong Yonggungsa, kể câu chuyện về niềm hy vọng rằng ‘Nếu cầu nguyện
với cả trái tim mình, một điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực’. Chúng ta hãy nguyện
cầu một điều ước trong lòng mình trước tượng Phật chứa đựng từng điều ước, chẳng
hạn như Phật cầu sinh con trai hay tượng Phật cầu thành tích trong học tập. Màu xanh
vô tận nơi cực nam biển Đông sẽ khiến ước nguyện của bạn thêm tha thiết.

Thông tin chỗ ở

5 Sao
Grand Chosun Busan
Signiel Busan
Hilton Busan
Khách sạn Lotte Busan

922-5000
992-1000
509-1111
810-1000

Khách sạn Paradise Busan
Khách sạn Nongshim
Khách sạn Westin Chosun ở Busan
Park Hyatt Busan

742-2121
550-2100
749-7000
990-1234

Shilla Stay Haeundae
Khách sạn Commodore

912-9000
466-9101

808-5514
749-7777
606-0600
760-7000
808-2000
930-1100

Khách sạn Central Bay
Khách sạn bãi biển Songdo Fairfield của Marriott Busan
Khách sạn Homers
Stanford Inn Busan
Khách sạn Tower Hill

982-9700
260-0000
750-8000
795-7700
250-6100

760-0808
201-3994
727-9991
744-0303
816-4479
757-2500
761-3001
638-1045
759-1011
463-6171
464-8532
702-0090
704-0001
465-4011
867-1100
819-8231
901-1111
815-5252
742-0021
714-0003
971-0093

Khách sạn Gwangjang
Toyoko Inn Ga Busan Chi nhánh thứ nhất
Khách sạn Du lịch La Mer
Khách sạn Bayhound
Toyoko Inn Ga Busan Chi nhánh thứ 2
Khách sạn Ocean The Point Gwangalli
Khách sạn Best In City
Khách sạn Libero
Khách sạn JB Design
Khách sạn G&G
Khách sạn Du lịch Bãi biển Busan
Khách sạn Seattle B
Toyoko Inn Busan Haeundae Chi nhánh thứ 2
H Avenue bãi biển Gwangalli
Khách sạn Best Louis Hamilton Seobusan
Khách sạn Hound Gijang Ilgwang
Khách sạn CL Ocean
Khách sạn Oceanside Mipo
Khách sạn Hound
Khách sạn Lion
Khách sạn Utopia

464-3141
466-1045
634-3001
413-1114
442-1045
929-8600
464-8883
740-2111
750-9000
626-7723
231-0750
852-7685
741-1045
751-5858
660-6900
723-3322
271-8686
801-4300
755-0072
808-3593
757-1100

752-6564
757-7661
753-3288

Khách sạn Du lịch IDEA
Khách sạn Brown Dot Jeonggwan

611-6643
728-8100

4 Sao
Khách sạn Avani Central Busan 791-5800
Khách sạn Asti Busan
409-8888

3 Sao
Khách sạn Titi
Fairfield của Marriott Busan
Khách sạn Haeundae Marianne
Khách sạn Benikea Premier Haeundae
Khách sạn thương gia Busan
ibis Ambassador Trung tâm thành phố Busan

2 Sao

TIP

Thực đơn ba món nổi tiếng gần chùa Haedong Yonggungsa. Chính đó là khay hải sản jjajang, bữa
ăn truyền thống Hàn Quốc và cà phê. Những thực đơn này, đã có từ lâu đời như một nhà hàng
ngon, là một trong những món nhất định phải thử ở gần Đền Yonggungsa.

Information
Tuyến
Donghae

	
Ga Songjeong tuyến Donghae (Lối ra 1) ▶ Đi xe buýt số 139 ▶ Xuống
tại trạm dừng của Viện Nghiên cứu Thủy sản Quốc gia Yonggungsa
051) 722-7744

yongkungsa.or.kr

Khách sạn Best Louis Hamilton Gwangan
Khách sạn Brown Dot Hadan
Khách sạn Suối nước nóng Dongbusan
Khách sạn Society S Haeundae
Khách sạn Shinshin Busan
Khách sạn AG405
Khách sạn Ocean Two Heaven
Toyoko Inn Seomyeon
Khách sạn 1
Khách sạn Foret Chi nhánh Ga Busan
Khách sạn No.25 Chi nhánh Daecheong
Khách sạn Brown Dot Songjeong
Khách sạn Ola
Khách sạn du lịch Prime
Khách sạn du lịch Diamond
Khách sạn TRT Busan
ibis Budget Ambassador Busan Haeundae
Khách sạn South Vandeco
Khách sạn du lịch Suntree
Khách sạn Laon
Khách sạn Air Sky

1 Sao
Khách sạn Du lịch Premium V
Khách sạn Two Heaven
Khách sạn Brown Dot Bãi biển Gwangan
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Things to do ở đây

Nơi mua sắm Busan
2
Busan với biển

Tận hưởng 200% du lịch
bằng du thuyền mê hoặc

Things to do ở đây

Nơi mua sắm Busan
Shinsegae Simon Premium Outlets –
Lotte Premium Outlets chi nhánh Dongbusan –

Mẹo để có một chuyến đi Busan đặc biệt hơn!
Bạn đến Busan với một chiếc ba lô đấy.
Chúng tôi đã chuẩn bị một MẸO đặc biệt sẽ cho bạn thấy khía cạnh mát mẻ
và vui vẻ của Busan.
Biển xanh, hải sản tươi sống, hoa trà và chim mòng biển tượng trưng cho Busan
và thiên nhiên xanh tươi mà bạn nhìn thấy ở khắp mọi nơi đã khiến Busan trở thành
một thành phố được mọi người trên thế giới yêu thích.
Busan, nơi dẫn dắt bước chân của mọi người với sự thay đổi rõ rệt
của bốn mùa và hương thơm của mỗi mùa,
được mọi người ghi dấu là 'nơi muốn đến một lần nữa'.
Một thời gian vui vẻ ở Busan, có thể ăn uống, thưởng thức và tận hưởng.
Tôi hy vọng rằng những thông tin thú vị được giới thiệu từ bây giờ
sẽ giúp ích nhiều hơn cho chuyến đi đến Busan của bạn!

Cửa hàng bách hóa Shinsegae Centum City / Cửa hàng
bách hóa Lotte –
/ Cửa hàng bách hóa Hyundai chi nhánh Busan
Cửa hàng miễn thuế Lotte / Cửa hàng miễn thuế
Shinsegae /Cửa hàng miễn thuế sân bay Gimhae
Trung tâm mua sắm dưới lòng đất
Seomyeon (Daehyeon Free Mall) IKEA chi nhánh Dongbusan –
Chợ đêm Bupyeong
Kkangtong -
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Cửa hàng miễn thuế·Khu mua sắm·Chợ đêm

Cửa hàng miễn thuế Lotte / Cửa hàng miễn thuế Shinsegae / 		
Cửa hàng miễn thuế sân bay Gimhae

Things to do ở đây

Nơi mua sắm Busan

Một thiên đường mua sắm nhỏ cho du khách, cửa hàng miễn thuế. Bạn có thể sử dụng các cửa hàng Lotte,
Shinsegae và cửa hàng miễn thuế ở sân bay Gimhae. Có thể được nhận các mặt hàng mua tại mỗi cửa hàng
miễn thuế sau khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay hoặc cảng.

Cửa hàng miễn thuế Lotte Địa điểm tầng 8, Cửa hàng bách hóa Lotte Chi nhánh Busan, 503-15 Bujeondong, Busanjin-gu Liên hệ 051) 810-3880

Cửa hàng miễn thuế Shinsegae Địa điểm B1/1F, Trung tâm mua sắm Shinsegae Centum City, 15 Centum
4-ro, Haeundae-gu Liên hệ 1661-8778
Cửa hàng miễn thuế sân bay Gimhae Địa điểm 2350, Daejeo 2-dong, Gangseo-gu Liên hệ 051) 970-2701

Outlets·Cửa hàng bách hóa

Cửa hàng miễn thuế Lotte, Sân bay Gimhae Liên hệ 051) 979-1900

Shinsegae Simon Premium Outlets

Dufres Thomas Julie Hàn Quốc, Sân bay quốc tế Gimhae Liên hệ 1899-3819
Cửa hàng miễn thuế Busan, Yongdusan Liên hệ 051) 460-1900

Khoảng 180 thương hiệu được lựa chọn cẩn thận, bao gồm

Cửa hàng miễn thuế Busan, Cảng Busan Liên hệ 051) 460-0900

như các thương hiệu đại diện trong nước như KUHO và Objet,
phẩm bị chuyển mùa, nhưng đây là một trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm dưới lòng đất Seomyeon
(Daehyeon Free Mall)

ngày trong tuần và đến 21:00 vào các ngày cuối tuần, ngày lễ.

mua sắm dưới lòng đất tiêu biểu ở Busan với khoảng 570 cửa

các thương hiệu nước ngoài như Armani và Marc Jacobs, cũng

đang có mặt tại cửa hàng. Mặc dù đây là một cửa hàng có sản
Premium với chất lượng cao. Nó mở cửa đến 20:00 vào các
Địa điểm 1133 Jeonggwan-ro, Jangan-eup, Gijang-gun
Liên hệ 1644-4001

Trung tâm mua sắm dưới lòng đất Seomyeon là một trung tâm
hàng. Bạn có thể gặp các mặt hàng theo mùa nhắm đến những

người trẻ ở độ tuổi 20~30, chẳng hạn như quần áo phụ nữ, mỹ
phẩm và phụ kiện. Xin lưu ý rằng toàn bộ trung tâm mua sắm
dưới lòng đất đóng cửa vào thứ Ba đầu tiên hàng tháng.

Lotte Premium Outlets chi nhánh Dongbusan

Đây là một không gian thỏa mãn cả mua sắm và văn hóa, bao

Địa điểm Trung tâm mua sắm dưới lòng đất Seomyeon, 786
Jungang-daero, Busanjin-gu

gồm cả outlets. Khai trương vào mùa đông năm 2014, Lotte
Premium Outlets là một trung tâm mua sắm phức hợp chứa

IKEA chi nhánh Dongbusan

đựng sự lãng mạn của Santorini. Ngoài các trung tâm mua

Có trụ sở chính tại Thụy Điển, IKEA chi nhánh Dongbusan là nhà

sắm, quảng trường đài phun nước, đài quan sát trên ngọn hải

bán lẻ đồ nội thất, hàng hóa linh tinh và nhu yếu phẩm hàng ngày

đăng và vườn hoa hồng mang đến một sự lãng mạn khác với

lớn nhất thế giới. Nó bao gồm một tầng hầm và bốn tầng trên

nội thất mang cảm xúc Hy Lạp.

mặt đất, mở cửa từ 10:00 đến 22:00 các ngày trong tuần, cuối

Địa điểm 147 đường bờ biển Gijang, Gijang-eup, Gijang-gun

tuần và ngày lễ. Cùng lên kế hoạch mua sắm liên kết với Lotte Mall

Liên hệ 051) 901-2500

chi nhánh Dongbusan ngay bên cạnh nhé.

Địa điểm 17, Dongbusangwangwang 3-ro, Gijang-eup, Gijang-gun
Liên hệ 1670-4532

Cửa hàng bách hóa Shinsegae Centum City / Cửa hàng bách hóa Lotte / 		
Cửa hàng bách hóa Hyundai chi nhánh Busan
Cửa hàng bách hóa Shinsegae Nó được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới là cửa hàng bách hóa lớn nhất trên thế
giới vào năm 2009. Ngoài trung tâm mua sắm, còn có nhiều tiện ích khác nhau để bạn có thể thư giãn như khu spa, sân
trượt băng, công viên trên cao và rạp chiếu phim CGV. Liên hệ 1588-1234

Cửa hàng bách hóa Lotte Cửa hàng bách hóa Lotte, có bốn chi nhánh ở trung tâm thành phố Busan bao gồm chi

nhánh Centum City, nơi được hình thành khu thương mại ở Centum City lần đầu tiên, đang hoạt động, cũng như Cửa
hàng chính Busan, Cửa hàng Dongnae và Cửa hàng Gwangbok. Lotte Cinema cũng có sẵn tại các cửa hàng bách hóa.
Liên hệ 1577-0001

Cửa hàng bách hóa Hyundai Cửa hàng bách hóa Hyundai duy nhất ở Busan nằm ở Beomil-ro, Dong-gu. Có thể sử

dụng đến tầng 9 và có các cơ sở vật chất để tạo sự thuận tiện cho khách hàng bao gồm phòng khách cho em bé và
quán cà phê. Liên hệ 051) 667-2233

Chợ đêm Bupyeong Kkangtong

Chợ Kkangtong Bupyeong-dong hình thành chợ đêm du lịch và

văn hóa truyền thống đầu tiên trên cả nước. Nó được thắp sáng
quanh năm từ 18:00 đến 24:00 để đón khách vào ban đêm. Bạn

không chỉ có thể thưởng thức món ăn trong nước mà còn có

thể thưởng thức món ăn truyền thống của các nước láng giềng
như Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines. Nơi này tràn ngập niềm vui sướng
miệng suốt 365 ngày trong năm.

Địa điểm 39, Bupyeong 1-gil, Jung-gu
Liên hệ 051) 243-1128
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Busan với biển
Tận hưởng 200%

du lịch bằng du thuyền mê
hoặc
Có nhiều cách để thưởng thức Busan.

Tuy nhiên, cách tốt nhất để tận hưởng trọn vẹn thành phố biển Busan chắc chắn là

Busan với biển
Tận hưởng 200%

du lịch bằng du
thuyền mê hoặc
Yachttale –
Câu lạc bộ du thuyền Vịnh 101 –
Du thuyền Taejongdae –
Du thuyền Haeundae Thuyền khám phá sinh thái sông Nakdong –
Du thuyền Jagalchi –
Du thuyền Panstar –

một chuyến du thuyền. Từ Haeundae, Cảng Busan đến Taejongdae.
Hãy bắt đầu hành trình du thuyền từ địa điểm bạn chọn.

Yachttale

#102, Tòa nhà chính, Sân vận động Du thuyền Vịnh Suyeong, 84, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu

Dịch vụ cho thuê du thuyền đầu tiên tại Hàn Quốc, Yacht Stay! Hãy thuê một chiếc du thuyền sang trọng
và tạo nên những kỷ niệm đặc biệt với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trên biển. Bạn có thể lựa chọn
nhiều loại du thuyền bao gồm du thuyền gia đình và du thuyền hạng sang.
T. 1599-1789 H. www.yachttale.com
•Ga Dongbaek, tuyến 2(Lối ra 3) ▶ Đi thẳng 450m ▶ Rẽ trái tại ngã ba Seungdang ▶ Đi thẳng 300m
Hướng dẫn lộ trình
• [Tham quan du thuyền công cộng] Sân vận động Du thuyền Vịnh Suyeong ▶ Marine City ▶ Đảo
Dongbaek ▶ Vịnh 101 ▶ Bãi biển Haeundae ▶ Cầu Gwangan ▶ Bờ biển Gwangalli ▶ Sân vận động
Du thuyền Vịnh Suyeong
Lịch trình Ban ngày 12:00, 14:00, 16:00 / Đêm 18:00, 19:00, 20:00 (cuối tuần)

• [ Tham quan du thuyền riêng] Sân vận động Du thuyền Vịnh Suyeong ▶ Marine City ▶ Đảo
Dongbaek ▶ Bãi biển Haeundae ▶ Cầu Gwangan ▶ Bờ biển Gwangall ▶ Vịnh 101 ▶ Sân vận động Du
thuyền Vịnh Suyeong
Lịch trình Ban ngày Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều / Đêm Từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối
※ Có thể chọn thời gian và lộ trình bạn muốn, để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ qua điện thoại.

Câu lạc bộ du thuyền Vịnh 101
52, Dongbaek-ro, Haeundae-gu

Câu lạc bộ du thuyền Bay 101 là cơ sở du thuyền công cộng chất lượng cao có trang

thiết bị giải trí hàng hải tốt nhất ở Hàn Quốc, chẳng hạn như du thuyền catamaran cỡ
lớn 46 foot, thuyền phản lực cao tốc, thuyền cao tốc và ván trượt phản lực.
T. 051) 726-8855 H. http://www.thebay101yacht.com

•Ga Dongbaek, tuyến 2(Lối ra 1) ▶ Về phía ngã tư Dongbaek ▶ Khoảng 285m đến
Vịnh 101(5 phút đi bộ)

52

Hướng dẫn lộ trình

Hướng dẫn lộ trình

• T ham quan công cộng (Thời gian tiêu chuẩn khoảng 60 phút)		
Ban ngày) 13:00, 15:00

Đêm) 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 (cuối tuần)

•Tham quan riêng (Thời gian tiêu chuẩn khoảng 60 phút)			
Có thể khởi hành bất cứ lúc nào từ 10:00 đến 22:00

※ Đóng cửa: Thứ sáu, bảy và chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, các ngày nghỉ lễ khác, v.v.
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• Chuyến tham quan biển Oryukdo trong tuần(Lộ trình 70 phút)
	Haeundae Mipo (bến tàu) ▶ Đảo Dongbaek ▶ Cầu Gwangan ▶ Igidae ▶ Oryukdo ▶ Bến tàu trở lại
	Chi phí Tối thiểu 130.000 won ~ Tối đa 350.000 won (thay đổi theo phòng)
Giờ hoạt động Từ 11 giờ sáng 16:40

• Chuyến tham quan ban đêm trên cầu Gwangan(Lộ trình 50 phút)
	Haeundae Mipo (bến tàu) ▶ Đảo Dongbaek(Nurimaru) ▶ Cầu Gwangan ▶ Bãi biển Gwangalli ▶
Quay trở lại bến tàu

Giờ hoạt động Từ hoàng hôn đến 20:30 tối
※ Mọi chi tiết khác, vui lòng gọi điện thoại
※ Lịch trình và giá vé trên có thể thay đổi, vui lòng liên hệ hãng tàu liên quan để biết thông tin chi tiết.

Vịnh 101 52, Dongbaek-ro, Haeundae-gu

Du thuyền Taejongdae

※ Lịch trình và giá vé trên có thể thay đổi, vui lòng liên hệ hãng tàu liên quan để biết thông tin chi tiết.

Bên trong Vườn chơi Taejongdae, Dongsam-dong

Đây là một lộ trình khứ hồi từ bến du thuyền đến Taejongdae và Jodo (Đảo Achi), nơi có Đại
học Hàng hải Hàn Quốc. Mất khoảng 40 phút. Bạn có thể thưởng thức các loài chim di cư
đến thăm Taejongdae mỗi mùa và vùng biển rộng lớn trên một con tàu du lịch.
T. 051) 405-3989 H. taejongdae.bisco.or.kr
•Ga Nampo, tuyến 1(Lối ra 6) ▶ Chuyển sang Xe buýt số 8, 30, 66, hoặc 88 ▶ Xuống tại
Trạm dừng Xe buýt Taejongdae ▶ Về phía Vườn chơi Taejongdae
Hướng dẫn lộ trình
1. Bến tàu Deungdae Jagalmadang (ĐT. 051)405-1700) Bến tàu> Jodo> Trên biển Taejongdae > Bến tàu
2. Bến tàu Taewon Jagalmadang (ĐT. 051)403-9098) Bến tàu> Jodo> Trên biển Taejongdae > Bến tàu
3. Bến tàu Nhà của Konpo (ĐT. 051)405-2900) Bến tàu> Jodo> Trên biển Taejongdae > Bến tàu
4. Bến tàu Bãi biển Gamji (ĐT. 051)405-3989) Bến tàu> Jodo> Trên biển Taejongdae > Bến tàu

Du thuyền Haeundae

33-1, Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu

Vào ban ngày, bạn có thể tận hưởng chuyến tham quan biển đảo Oryukdo vừa ngắm nhìn phong cảnh
ven biển xinh đẹp trong nháy mắt. T. 051) 742-2525 ※ Mang theo CMND

•Ga Jungdong, tuyến 2(Lối ra 7) ▶ Đi thẳng 600m ▶ Rẽ phải tại Giao lộ Mipo về hướng Du thuyền
Haeundae ▶ Đi thẳng 200m

Thuyền khám phá sinh thái sông Nakdong

Bến Eulsukdo: Trong Công viên Sinh thái Eulsukdo, 1233beon-gil, Nakdongnam-ro, Saha-gu (Hoạt động từ tháng 4 đến tháng 10)
Bến Hwamyeong: Trong Công viên Sinh thái Hwamyeong, Gangbyeon-daero, Deokcheon-dong, Buk-gu (Hoạt động t ừ tháng 11 đến tháng 3)

Lộ trình này bắt đầu từ Eulsukdo, đi qua Hwamyeong và quay trở lại Yangsan Mulgeum. Nó
còn được gọi là ‘Hồ sinh thái sông Nakdong’. Bạn có thể tận hưởng thời gian hòa mình vào
thiên nhiên trong khi chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
T. 051) 294-2135 H. bto.or.kr/eco
Hướng dẫn lộ trình
• [Tháng 4 ~ Tháng 10] Thứ 4 / Thứ 5 Giờ khởi hành 9:30, 10:30, 13:30, 16:00, 17:00
Lộ trình [Eulsukdo - Ilungdo (30 phút) / Eulsukdo - Daedong (2h)]

• [Tháng 4 ~ Tháng 10] Thứ Sáu / Thứ Bảy Giờ khởi hành 9:30, 10:30, 13:00, 14:10, 15:00
Lộ trình [Eulsukdo - Ilungdo (30 phút) / Eulsukdo - Daedong (2h)/ Eulsukdo - Mulgeum (4h)]
• [Tháng 4 ~ Tháng 10] Chủ nhật Giờ khởi hành 9:30, 10:30, 14:30, 17:00		
Lộ trình [Eulsukdo - Ilungdo (30 phút) / Eulsukdo - Daedong (2h)]

• [Tháng 11 - Tháng 3] Thứ Ba~Chủ Nhật Giờ khởi hành 9:20, 10:20, 11:20, 14:00, 16:00
Lộ trình [Hwamyeong-Mulgeum (1h 20- 1h 40 phút)]
※ Đóng cửa vào thứ Hai hàng tuần. ※ Vui lòng liên hệ trước qua điện thoại.
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Du thuyền Jagalchi
60, Jagalchihaean-ro, Jung-gu

Du thuyền Jagalchi với sự lãng mạn và kỷ niệm! Bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh biển
Busan tuyệt vời vào ban ngày và hoàng hôn đỏ rực vào buổi tối. Hãy tận hưởng Busan với
Busan Jagalchi Cruise!
T. 051) 241-0909 H. jagalchi-cruise.com
Hướng dẫn lộ trình
Chợ Jagalchi> Songdo (Công viên Amnam)> Taejongdae> Chợ Jagalchi, khoảng 90 phút

Du thuyền Panstar

15-3 Jungang-dong 4-ga, Jung-gu

Bạn có thể thưởng ngoạn đường bờ biển của Busan và cảnh đêm tuyệt đẹp, và có thể thưởng thức màn

trình diễn pháo hoa con thuyền với hàng nghìn thêu trên bầu trời đêm, cũng như các sự kiện và buổi
biểu diễn khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể gặp một chuyến du ngoạn đặc biệt vừa ngắm nhìn biên giới

của eo biển Hàn Quốc và thưởng thức các sự kiện trên tàu đa dạng hơn vừa mua sắm miễn thuế, đây là
đặc quyền của các chuyến du thuyền quốc tế.
T. 1577-9996 H. www.panstarcruise.com

•Lối ra 14 của Ga Jungang-dong, tuyến 1 - Sử dụng xe buýt chạy liên tục
Hướng dẫn lộ trình
•Du thuyền 1 đêm ở cảng Busan (2 ngày 1 đêm) (Ngắm cảnh đêm và bờ biển Busan, sự kiện pháo
hoa, buổi biểu diễn
Lộ trình chính : Ga hành khách quốc tế Cảng Busan> Jodo> Taejongdae> Oryukdo> Đảo Dongbaek>
Gwangalli(Cầu Gwangan)> Haeundae> Ga hành khách quốc tế Cảng Busan
Giờ hoạt động : Thứ 7 hàng tuần(khởi hành 17:00)
Chi phí : Tối thiểu 130.000 won ~ Tối đa 350.000 won (thay đổi theo phòng)
•Du thuyền 1 đêm ở eo biển Hàn Quốc (2 ngày 1 đêm) Có thể nhìn cận cảnh Tsushima(Hatakatsu)
qua eo biển Hàn Quốc, Mua sắm miễn thuế, các sự kiện trên tàu, các ngày thứ Bảy của tuần thứ ba(khởi
hành lúc 15:00)
•Thuê tàu du lịch (tư vấn lịch trình) Tất cả các chuyến du lịch đều có sẵn cho thuê(Jeonse).
※ Liên hệ qua điện thoại về lệ phí, v.v.

Du thuyền Panstar 15-3 Jungang-dong 4-ga, Jung-gu Du thuyền Taejongdae Bên trong Vườn chơi Taejongdae, Dongsam-dong
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