
 
 

Σεούλ 

 

Η μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ είναι η πιο πυκνοκατοικημένη στη Νότια Κορέα με πληθυσμό 

περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο. Από την πρώτη 

στιγμή που θα βρεθείτε εδώ θα βιώσετε μια αύρα ανανέωσης και το πάντρεμα των υπέροχων 

αντιθέσεων που θα σας συναρπάσει. Κτήρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, πανύψηλοι 

ουρανοξύστες, παραδοσιακά παλάτια και ναοί. Αυτή είναι η Σεούλ. Αποτελεί πολιτικό, 

πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό κέντρο της χώρας, αλλά και διεθνές κέντρο για πολλές 

οικονομικές κι επιχειρησιακές οργανώσεις. Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Χαν, μοιάζει 

βγαλμένη από μία φουτουριστική εποχή. Ο κορεατικός πολιτισμός, αν και επηρεασμένος σε 

μεγάλο βαθμό από τον κινεζικό, διατηρεί τη δική του μοναδική ταυτότητα. Ο πιο σημαντικός 

τρόπος έκφρασης των Κορεατών των τελευταίων αιώνων είναι ο χορός, ο οποίος κατά την 

παράδοση συνοδεύεται από μάσκες και μαριονέτες. Η Σεούλ, γεμάτη καταπράσινα πάρκα και 

ποδηλατόδρομους, δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο έχετε δει. Τα νέον φώτα 

κατακλύζουν τους δρόμους και δίνουν την αίσθηση πως αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ. 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε τη Σεούλ είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο 

Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Τους ανοιξιάτικους μήνες θα δείτε το έντονο ροζ 

από τα άνθη κερασιάς που κατακλύζουν την πόλη, ενώ το φθινόπωρο το τοπίο ζωντανεύει με 

τα φύλλα να αλλάζουν καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Ακόμη, αυτούς τους μήνες οι 

θερμοκρασίες είναι ήπιες, επιτρέποντας τις περιηγήσεις στην πόλη. 

 

 

 

 Σεούλ – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -6 -4 1 7 13 18 22 22 17 10 3 -3 

Μεγ(°C) 2 4 10 18 23 27 29 30 26 20 12 4 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Περιηγηθείτε στο Gyeongbokgung Palace 

 Απολαύστε τη θέα από το N Seoul Tower 

 Επισκεφθείτε το Korea Furniture Museum 

 Περπατήστε στους δρόμους του χωριού Bukchon Hanok 

 Βιώστε τις βουδιστικές παραδόσεις στο ναό Bongeunsa 

 Χαλαρώστε με μία κούπα τσάι στο Suyeonsanbang 

 Περιηγηθείτε στο Fish Market, μία από τις πιο φημισμένες αγορές της πόλης 

 Ελάτε πιο κοντά στη φύση στο Εθνικό Πάρκο Bukhansan  

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Νότια Κορέα 

 Γλώσσα: Κορεατική 

 Ζώνη Ώρας: +6 

 Νόμισμα: Γουάν Κορέας 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 14 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό και λεωφορεία. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 

πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα γουάν από την 

Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange 

έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την 

πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στη Σεούλ, να προμηθευτείτε μία sim κάρτα 

από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, τα 

περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο.  

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

 

1) Gyeongbokgung Palace 

 

Πρόκειται για το κύριο βασιλικό παλάτι της 

δυναστείας των Joseon και βρίσκεται στο βόρειο 

τμήμα του Σεούλ. Είναι από τις μεγαλύτερες 

κατασκευές της πόλης και αποτελεί εκπληκτικό 

παράδειγμα της κορεατικής αρχιτεκτονικής. Συχνά 

ονομάζεται και Βόρειο Παλάτι. Στεγάζει ένα 

περίπτερο που βρίσκεται στη μέση μιας 

εσωτερικής, όμορφης λίμνης και τρεις πέτρινες 

γέφυρες διάσπαρτες σε όλη την έκτασή του. 

 

 

 

2) N Seoul Tower 

 

Εάν επιθυμείτε να δείτε το γραφικό ορίζοντα της 

Σεούλ, τότε ανεβείτε στο N Seoul Tower, ο οποίος 

προσφέρει εκπληκτική, πανοραμική θέα. Από εδώ 

μπορείτε να δείτε και τον ποταμό Χανγκάνγκ. Την 

πιο εντυπωσιακή θέα θα έχετε κατά τη δύση του 

ηλίου και το βράδυ, όπου θα δείτε τα φώτα της 

πόλης και τις πινακίδες νέον από ψηλά και θα τα 

απολαύσετε χωρίς να σας εμποδίζει ο ήλιος. 

 

 

 

 

3) Bukchon Hanok Village 

 

Ένα ταξίδι στο Bukchon Hanok Village είναι μία 

πολιτιστική εμπειρία ιδανική για ταξιδιώτες που 

θέλουν να εμβαθύνουν στην ιστορία της Κορέας. 

Αυτό το αρχαίο χωριό διατηρεί έναν αστικό οικισμό 

600 ετών, προσφέροντας στους επισκέπτες μια 

πλήρη εικόνα για τις παραδόσεις της δυναστείας 

των Joseon. Αποτελεί το κέντρο του κορεατικού 

πολιτισμού και στεγάζει πολλά παραδοσιακά 

σπίτια κορεατικής αρχιτεκτονικής. 

 

 



4) Bongeunsa Temple 

 

Αυτό το ακμάζον συγκρότημα προσφέρει τη 

δυνατότητα στους τουρίστες να κατανοήσουν τα 

βουδιστικά έθιμα, να συμμετάσχουν σε 

πνευματικές συζητήσεις με τους μοναχούς και να 

απολαύσουν μια τελετή τσαγιού που 

πραγματοποιείται κάθε απόγευμα. Ο ναός 

φημίζεται για τη διοργάνωση του Jeongdaebulsa 

κάθε Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι 

μοναχοί απαγγέλουν από τις αγίες γραφές. 

 

 

 

5) Bukhansan National Park 

 

Αυτό το εθνικό πάρκο είναι ο παράδεισος των 

πεζοπόρων και βρίσκεται στη μητροπολιτική 

περιοχή της Σεούλ. Είναι ένα μέρος πλούσιο σε 

βιοποικιλότητα.  Μόλις ξεκινήσετε την πεζοπορία 

μέσα στο πάρκο θα συναντήσετε κορυφές από 

γρανίτη και γραφική θέα προς το Triangle 

Mountain. Εδώ θα βρείτε περισσότερα από 1.300 

είδη χλωρίδας και πανίδας. 

 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Bulgogi 

 

Αυτό το πιάτο έχει σαν βάση το μοσχαρίσιο κρέας, 

το οποίο τεμαχίζεται σε λεπτά κομμάτια και 

μαρινάρεται με σάλτσα σόγιας, σησαμέλαιο, 

ζάχαρη και τζίντζερ. Συχνά σερβίρεται με ρύζι, 

μαρούλι, κρεμμύδια κι άλλα λαχανικά. 

Εναλλακτικά, αυτό το φαγητό μπορεί να το βρείτε 

ψημένο ή τηγανισμένο. 

 

 

 



 Jeon 

 

Το όνομά του στηn κυριολεξία σημαίνει αλμυρή, 

κορεατική τηγανίτα και συχνά τρώγεται ως ορεκτικό 

ή σνακ. Μπορεί να περιέχει κρέας, θαλασσινά, 

λαχανικά κι αυγά, τα οποία αναμιγνύονται όλα μαζί 

με αλεύρι και τηγανίζονται. Ανάλογα με τα 

συστατικά της επιλογής σας, αυτό το φαγητό έχει 

και διαφορετική ονομασία. 

 

 

 

 

 Namdaemun Market 

 

Επισήμως η μεγαλύτερη αγορά στην Κορέα, η 

Namdaemun Market φιλοξενεί περισσότερα από 

10.000 καταστήματα. Εδώ μπορείτε να βρείτε 

καθημερινά προϊόντα πρώτης ανάγκης, τοπικά 

προϊόντα, εκθέσεις κι οικονομικά κορεατικά σνακ. 

Είναι μία στάση που δεν πρέπει να παραλείψετε, 

καθώς οι περισσότεροι τουρίστες ψωνίζουν από 

εδώ τα σουβενίρ και τα δώρα τους. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Αν και οι κάτοικοι της Σεούλ δουλεύουν το 

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους, ξέρουν 

σίγουρα να διασκεδάζουν. Η πρωτεύουσα της 

Νότιας Κορέας φημίζεται για τη νυχτερινή 

διασκέδαση που διαθέτει. Φορέστε τα πιο άνετα 

ρούχα σας και ξεκινήστε για μια μοναδική βραδιά 

με τους ντόπιους.  


