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Ngày phát hành Ι Tháng 10 năm 2018

Nơi phát hành ΙTổng công ty du lịch Busan

Địa chỉ ΙTầng 18, Centum Science Park 79, Centum jungang-ro,


Haeundae-gu, Busan,

ĐT Ι051-780-2111

Website Ιwww�bto�or�kr

※ BảnquyềnsáchnàythuộcvềTổngcôngtydulịchBusan�Khôngđược
sửdụngcâuchữ,tranh,ảnhtrongsáchnàykhichưanhậnđươcsựchophép�
※ Thông tin trong sách có thể được thay đổi tùy theo tình hình thực tế�
※ Cung cấp thông tin về quán ăn - Thông tin ẩm thực
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Trung tâm thông tin du lịch tổng hợp Busan

522�0303
231�2052

Quầy hướng dẫn du lịch quận Dongnae
Quầy hướng dẫn du lịch quận Seo

347, đại lộ Chungryeol, quận Dongnae, thành phố Busan
100, đường Songdohaebyeol, quận Seo (Bãi tắm Songdo)

Trung tâm đón tiếp khách Yeongdo

79, đường Bongnaenaru, quận Yeongdo, thành phố Busan
(Bongnaedong 1-ga)

419�4048, 4042

Trung tâm thông tin du lịch Gwanganli U

192-20, phường Gwangan 2, quận Suyeong, thành phố Busan

610�4216

Trung tâm dịch vụ người nước ngoài Busan

38, đường số 243, đường Daeyeong, thành phố Busan

Quầy hướng dẫn du lịch quận Jung

8, đường Taejong, quận Jung, thành phố Busan (Nampodong
1-ga)

Trung tâm thông tin làng văn hóa 203, Gamnae 2-ro, Saha-gu, Busan
Gamcheon

254�5504
220�5914

Q uầy h ư ớ ng d ẫ n du l ị ch Đ ư ờ ng
San 197-4, phường Yongho, quận Nam, thành phố Busan
Haeparang, Đảo Oryuk

607�6395

Trung tâm thông tin du lịch sân bay
108, Gonghangjinip-ro, Gangseo-gu, Busan
Gimhae (ga nội địa)
Quầy hướng dẫn du lịch Bến xe buýt
2238, Jungang-daero, Geumjeong-gu, Busan
tổng hợp Busan
62, đường Songjeonghaebyeon, quận Haeundae, thành phố
Trung tâm thông tin du lịchSongjeong
Busan
Trung tâm thông tin du lịch con
190, Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan
đường Dalmajji
Quầy hướng dẫn du lịch Nhà ga hành 206, đại lộ Chungjang, quận Dong, thành phố Busan (Tầng 2,
khách quốc tế Cảng Busan
phòng 2A19)
Trung tâm thông tin du lịch sân bay
108, đường Gonghangjinip, quận Gangseo thành phố Busan
Gimhae (ga quốc tế)
Quầy hướng dẫn du lịch Haeundae
264, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan
Trung tâm thông tin du lịch ga Busan 206, Jungang-daero, Dong-gu, Busan
Trung tâm hướng dẫn tổng hợp du
787, đại lộ Gaya, quận Busanjin, thành phố Busan
lịch và y tế Busan (Seomyeon)
Trung tâm thông tin du lịch Changseon 3, đường Gwangbok Jungang, quận Jung, thành phố Busan
Quầy hướng dẫn du lịch tổng hợp
31, Gudeok-ro, Jung-gu, Busan
Busan (Phường Nampo)
Trung tâm thông tin du lịch Taejongdae
Phường Dongsam 2, quận Yeongdo, thành phố Busan
Quầy hướng dẫn du lịch Đài quan sát
167, đường Cheongsapo, quận Haeundae, thành phố Busan
Cheongsapo Daritdol

973�4607

Người hướng dẫn du lịch văn hóa

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giới thiệu do người
hướng dẫn du lịch văn hóa trình bày, giới thiệu
một cách thú vị và dễ hiểu về các di sản văn
hóa, nguồn lực du lịch của địa phương.

441�3121

502�7399

749�5800
749�5710

465�3471
973�2800

749�5700
441�6565
818�1330
242�8253
253�8253
860�7876
749�5720

Đặt tour và hỏi đáp

Tổng công ty du lịch Busan
051~780~2177
Phòng Chính sách du lịch 051~ 888~5186

Dịch vụ hướng dẫn� phiên dịch du lịch 24 giờ 1330

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hướng dẫn đa ngôn ngữ với các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng

Trung Quốc để quý khách có thể sử dụng khi cần phiên dịch đơn giản trên taxi hay trong nhà hàng.
Chi phí � bằng cước phí điện thoại

Thời gian sử dụng � 24 giờ

Cách sử dụng � khi ở Busan, chỉ cần bấm gọi 1330

• VD: khách ở Mỹ muốn tìm hiểu thông tin về Busan thì ấn 82+51+1330

• Khi muốn tìm hiểu thông tin về khu vực khác khi đang ở Busan thì ấn mã vùng +1330
(VD: khách ở Busan muốn tìm hiểu thông tin về Seoul thì ấn 02+1330)

1330
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START:

Lập kế hoạch du lịch Busan

Busan ‒ cửa ngõ của đại lục châu Á� Cuối cùng đã đến được
thành phố biển Busan, thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc.
Hãy cùng bỏ chút thời gian tìm hiểu về nơi này trước khi bắt
đầu cuộc hành trình chứ� Hãy gặp gỡ Busan với trái tim phập
phồng trong lồng ngực�

Gặp gỡ Busan

Thành phố Busan ‒ thành phố lớn thứ 2 và cũng là thành phố cảng thương mại số 1 Hàn Quốc. Thành
phố Busan được hình thành từ thời chiến tranh Hàn Quốc khi là nơi vận chuyển hàng hóa và là nơi cư trú
của nhiều nạn dân di tản, hiện là thành phố du lịch đang được yêu thích.

Xin chào Busan
Quy mô

Thời gian
Điện
Mã quốc gia

Số điện thoại
vùng

Tổng diện tích � 765�9㎢

GMT+9
Thời gian chuẩn của Hàn Quốc là KST
thời gian chuẩn của Nhật Bản là JST
Trên toàn khu vực � điện 220V, 60Hz
Chung loại với Pháp, Đức, Úc,
Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ
+82

Busan 051
Khi gọi từ nước ngoài, bỏ số 0
và chỉ bấm 51

Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ Hàn Quốc là Won. Các loại tiền xu
bao gồm 10 won (Dabotap), 50 won (cây lúa),
100won (tướng quân Lee Sun Shin), 500 won (con
hạc). Tiền giấy có 1,000won (màu xanh dương),
5000won (màu nâu), 10,000won (màu xanh lá),
50,000won (màu xanh da trời đậm)

Nơi đổi tiền

Sân bay quốc tế Gimhae
Ngân hàng Hana, Ngân hàng Busan ở Sảnh đến
tầng 1, Sảnh đi tầng 2

Tháng 6~9 nhiệt độ trung bình của tháng 8 là

Tháng 10~11 là thời điểm khí hậu ôn hòa, biển

Tháng 12~2 Mùa đông của Busan dù lạnh thế

nào nhưng cũng không dễ nhìn thấy tuyết. Nhiệt
độ trung bình của tháng 1 là khoảng 3 độ. Lượng
mưa ít nhất trong năm, nhưng gần đây do thay
đổi khí hậu nên lượng mưa cũng có thay đổi.

Cách sử dụng wiﬁ miễn phí tại Busan

ND

Giải
thích
chi tiết

Thiết bị
iPhone

Cách sử dụng

Tại màn hình nền,
vào Cài đặt→WIFI→
DynamicBusan→phím
Home→ Sử dụng Internet

PLAN

tĩnh lặng nhất. Nhiệt độ trung bình khoảng 19oC,
thời tiết se lạnh vừa đủ nên rất thuận tiện cho các
hoạt động

•Thông tin về những nơi có wifi tham khảo tại
trang web http://tour.busan. go.kr/kor/wiﬁ.jsp

THEME

25.7oC. Tháng 6 là mùa mưa rào, tháng 7 và tháng
8 khí hậu chịu ảnh hưởng của bão. Đặc biệt vì
mùa thu thuộc mùa mưa nên hãy ghi nhớ tháng 9
dễ gặp mưa hơn tháng 8.

Tại những địa điểm có nhiều khách du lịch và
người dân, để tạo sự thuận tiện chúng tôi cung
cấp dịch vụ wifi miễn phí để phục vụ cho điện
thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính
xách tay.

ACTION

Tháng 3~5 nhiệt độ trung bình 17oC, sang tháng
4 nhiệt độ dần tăng lên. Từ tháng 4, lượng mưa
tăng lên nên nên mang theo ô. Vì là mùa mưa nên
dễ đặt phòng khách sạn

Hướng dẫn sử dụng wifi miễn phí tại Busan

START

Khí hậu hàng tháng của Busan

Tại màn hình nền, vuốt
Điện thoại dọc từ trên xuống,WIFI→
Android DynamicBusan→phím
Home→ Sử dụng Internet

Cách sử dụng wiﬁ với điện thoại dạng mở

ND

Thiết bị

Giải

Tất cả thiết

thích

bị

Cách sử dụng

WIFI →PublicWIFIFree→
Ấn vào �sử dụng wiﬁ miễn
phí tại nơi công cộng� trên
màn hình nền� →Sử dụng
Internet

Địa chỉ liên lạc khẩn cấp khi đi du lịch
Lãnh sự quán Trung Quốc

47, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu
051~743~7990

busan�china�consulate�org�kor

18, Gogwan-ro, Dong-gu

051~ 465~5101

www�busan�kr�emb�japan�go�jp

Tầng6LotteGoldRose,993,Jungang-daero,Busanjin-gu,

korean�busan�usconsulate�gov
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Lãnh sự quán Mỹ

Đuổi bắt Busan

Lãnh sự quán Nhật Bản

Đến Busan � Sân bay

Sân bay quốc tế Gimhae

Là sân bay quốc tế đón hơn 17 triệu khách du lịch trong và ngoài nước
mỗi năm, nằm ở Daejeo 2 dong - Gangseo-gu, Busan. Tại sân bay có
cung cấp các dịch vụ tiện nghi cho khách hàng như Quầy thông tin,
quầy giao dịch tài chính, hàng miễn thuế, quán ăn... Tại ga quốc nội,
tuyến Busan- Jeju và Busan - Gimpo được sử dụng nhiều nhất.
108 đường vào sân bay Gangseo-gu
www�airport�co�kr�gimhae

1661~2626

Thủ tục nhập cảnh

Tất cả khách nhập cảnh đều phải có hộ
chiếu. Người nước ngoài được cấp Giấy
phép nhập cảnh (thị thực) tại các cơ
quan lãnh sự tại những nước đã thiết
lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc
có thể nhập cảnh. LAISSEZPASSER
được cấp bởi Liên hiệp quốc (UN) được
coi như hộ chiếu có hiệu lực.

Sử dụng tàu vận tải hạng nhẹ địa chỉ ga tàu Busan : Gimhae tại số 165 đường vào sân bay Gangseo-gu

•Lên tàu tại ga Busan - Gimhae, xuống tàu tại ga Sasang (khoảng 10 phút)
Ngày

Thứ Bảy

Chủ nhật và Ngày lễ
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Chuyến cuối

Ga cuối

ACTION

Chuyến đầu

START

Sử dụng phương tiện giao thông tại sân bay quốc tế Gimhae

Sử dụng xe buýt

•Lên xe bus nội thành số 307 tại bế xe bus - xuống xe tại trạm Quận ủy Buk-gu
(mất khoảng 35 phút)
※Nếu muốn đổi xe, đến trạm xe buýt phụ cận hoặc ga tàu Mora

Hướng dẫn sử dụng xe limousine của sân bay
Tuyến
đường

Seomyeon/
Ga Busan

Sân bay quốc
tế Gimhae↔
Chungmudong
(Quận ủy Seogu)

Sân bay quốc
tế Gimhae↔
Haeundae

(Shinshigaji)

Quãng đường

Khoảng
cách xe

Thời gian

Ga quốc tế-Ga quốc nội-Khách sạn Lotte
07:00
Seomyeon-Khu số 1 Seomyeon- Trung
(Sân bay quốc tế Gimhae)
tâm TM Hyundai-Ga Busanjin-Ga Busan- 40phút
21:50(Theo tiêu chuẩn Sân
Khách sạn Toyoko Inn-Jungang-dong-Bến
bay quốc tế Gimhae)
xe Yeonan-Nampodong- Chungmudong

10●11

Ga quốc tế-Ga quốc nội-Namcheon-dongGwangan-dong-Ga Gwangan- Nút giao SuyeongChung cư Suyeong Hyundai - Khách sạn Centum Bexco - nút giao Olympic - chung cư Gyeongnam
06:50
Marina- Khách sạn Park Hyatt - Resort Hanhwa(Sân bay quốc tế Gimhae)
Hyperion- Khách sạn Chosun Beach-Khách sạn 30phút
22:00(Theo tiêu chuẩn Sân
Grand-Bãi biển Haeundae- Khách sạn Novotel
bay quốc tế Gimhae)
Ambassador-Khách sạn Paradise-Cổng vào đường
Mipo, Munten- Laemian Haeundae@-Chung cư
Hyundai- Ga Jangsan-Bệnh viện đa khoa-Chung
cư Dongbu-Chung cư Daerim 1- Trường PTTH

Đuổi bắt Busan

Haeun
dae

Khu vực chạy

Đến Busan � Tàu thủy

Bến tàu quốc tế

Ngoài khu vực xuất nhập cảnh còn có các không gian tiện ích,
trung tâm hội nghị, phòng tuyên truyền… Đây là cửa ngõ của
thành phố biển Busan, là bến tàu quốc tế tiêu biểu của Busan thành phố trung tâm của Đông Bắc Á.
206, Chungjang-daero, Dong-gu, Busan

Nhập cảnh

Khi thuyền đến Busan, quý khách
xuống thuyền theo thứ tự khách
VIP - người già và người yếu - khách
thông thường và ra ngoài qua khu
vực nhập cảnh tầng 2.

www�busanpa�com�bpt

Trung tâm hỗ trợ khách hàng 051~ 400~1200, 1201

Xe buýt chạy quanh của bến tàu

Quãng đường xe chạy Bến tàu quốc tế Cửa sau ga Busan Trước cửa Cục thuế Busan (bến tàu Yeonan)
Ga đường sắt đô thị Jungang Khách sạn Crown Habour Cửa chính ga Busan Ga đường sắt đô thị
Choryang (cửa ra số 4) Cửa sau ga Busan (lối vào bến tàu quốc tế) Bến tàu quốc tế
Giá vé



Khác

Người bình thường 1.000won/thanh thiếu niên (12~18 tuổi) 800won/ trẻ nhỏ (5~11 tuổi) 300 won

Trẻ nhỏ đi cùng khách (dưới 6 tuổi, tối đa 2 trẻ) được miễn phí Có thể được giảm giá khi sử  
dụng thẻ giao thông để đổi chuyến

051~ 465~9782

Tuyến đường

Busan -> Osaka

Busan → Fukuoka
Busan → Izuhara
Busan → Hitakatsu

Goryeo Ferry
T�051~ 466~7799
www�koreaferry�co�kr

Công ty cổ phần JR KYUSHU
JET FERRY
T�051~ 469~0778
www�jrbeetle�co�kr

Công ty cao tốc tương Kobee
T�051~ 441~8200
www�kobee�co�kr
Công ty vận chuyển tốc độ cao Daea
Busan → Tsushima
T�051~ 465~1114
(Izuhara, Hitakatsu)
intlkr�daea�com

11 tiếng

Mỗi tuần 3 lần
(Chủ nhật, thứ Ba,
thứ Năm)
Hàng ngày
(Thứ Hai 1 lần, nghỉ
ngày thứ Bảy)

19 tiếng
Vào cảng 6 tiếng
Rời cảng 8 tiếng

Hàng ngày

Fukuoka 2 tiếng 55 phút
Hitakatus 1 tiếng 10 phút

Tham khảo website

Fukuoka 2 tiếng 55 phút
Izuhara 1 tiếng 55 phút
Hitakatsu 1 tiếng 10

Tuần 7 lần

PLAN

Busan → Fukuoka
Busan → Hitakatsu

Công ty cổ phần Panstar
T�051~ 469~8801
www�panstar�co�kr

Hàng ngày

THEME

Busan → Fukuoka

Công ty cổ phần Bukwang Ferry
T�051~ 463~3161
www�pukwan�co�kr

Hình thức vận chuyển Thời gian vận chuyển

ACTION

Busan ->
Shimonoseki

Tên tàu
Website

START

Thông tin vận chuyển của bến tàu

Hitakatsu 1 tiếng 10 phút
Izuhara 2 tiếng 10 phút

※ Lịch trình vận chuyển trên có thể thay đổi do các lý do khí tượng hoặc lý do riêng của công ty vận tải.
※ Có trường hợp tạm thời dừng cập cảng Tsushima. Trong trường hợp này, thời gian xuất phát và tới nơi
có thể thay đổi, rất mong quý khách thông cảm.
Thông tin hướng dẫn về vận chuyển (ARS) 1688~7677

Thông tin vận chuyển của bến tàu Yeonan
Tuyến đường

Busan -> Jeju

Jeju -> Busan

Busan -> Jeju

Jeju -> Busan

Tàu chở

Tàu Blue Star
ENA BLUE STAR
Tàu Red Star
ENA RED STAR

Hình thức vận

Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu

Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy

Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy
Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu

Thời

19:00

19:00

19:00

19:00

Thời gian

07:00 ngày tiếp theo

07:00 ngày tiếp theo

07:00 ngày tiếp theo

07:00 ngày tiếp theo

ENA CARFERRY 1661~9559 / Hướng dẫn thông tin vận chuyển, tên tàu 051~ 400~3399

Đuổi bắt Busan

※ Khi thời tiết xấu, thời gian xuất cảng - cập cảng có thể thay đổi, rất mong quý khách thay đổi (tháng 7/2016)
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Đến Busan � KTX

Ga Busan

Phương tiện giao thông được sử dụng nhiều
để di chuyển từ Seoul hay địa phương khác tới
Busan chính là KTX. Ga Busan - nhà ga đóng vai
trò là ga đầu và ga cuối của tàu cao tốc tuyến
Gyeongbu và tàu hỏa thông thường, nằm ở vị
trí trung tâm của Busan, rất dễ tiếp cận và cũng
có rất nhiều phương tiện giao thông để đi tới
các địa điểm của thành phố Busan. Bên trong
ga, có nhiều dịch vụ tiện ích để đảm bảo sự
thuận tiện cho quý khách như foodcourt, tiệm
cắt tóc, tiệm thuốc, cửa hàng tiện lợi, nơi nghỉ.
206, Chungjang-daero, Dong-gu, Busan
www�letskorail�com
1544~7788

Hướng dẫn mua vé
•Mua vé tại ga

•Sử dụng máy bán vé tự động

•Trang web (có thể sử dụng đa ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng
Nhật Bản, tiếng Trung Quốc)
•Ứng dụng Korail Pass

1577~9956

www.kobus.co.kr
www.bxt.co.kr

1688~9969

www.dbterminal.co.kr

Bến xe buýt ngoại thành phía tây

1577~8301

051~322~ 8301~2
www.busantr.com

Bến xe buýt ngoại thành
Haeundae

1688~0081
1688~7645

2238,
JungangCao tốc,
Tuyến số 1
daero,
nội thành
(Ga Nopo)
Geumjeonggu, Busan

Ngoại
thành

Ngoại
thành
Ngoại
thành

201, SasangTuyến số 2
ro, Sasang(Ga Sasang)
gu, Busan

630, HaeunTuyến
daero,
số 2 (Ga
HaeundaeHaeundae)
gu, Busan
565, HaeunTuyến
daero,
số 2 (Ga
HaeundaeDongbaek)
gu, Busan

Tuyến

Xe buýt cao tốc
Seoul, Dongseoul, Cheongju,
Daejeon, Gyeongju,
Seongnam, Incheon,
Uijeongbu, Jeonju, Gwangju
(Yeonra), Yeosu, Suncheon,
Daegu, tuyến đường tốc độ
cao Daegu, Yongin, Sejong
xe buýt liên tỉnh
Donghae, Gangneung,
Sokcho, Hyeokseok, Jinjin,
Uljin, Jukbyeon, Bugu,
Cheongsong, Masan,
Changwon, Jinju, Jinhae,
Gwangyang, Yeosu,
Tongyeong, Iksan, Gunsan

Xe buýt cao tốc
Yeongnam � Geochang,
Goseong, Namhae, Masan,
Miryang, Sancheong, Euryeong,
Jinju, Tongyeong, Hadong,
Haman, Hamyang, v.v.
Honam � Gangjin, Goheung,
Gwangyang, Gurye, Mokpo,
Boseong, Sunchun, Yeosu,
Haenam, Namwon, Jeonju,
Jeongeup

Ulsan, Changwon, Gimhae,
Nammae, Tongyeong, Jinha,
Bangeojin
Đông Seoul, Suwon, Ansan,
Bucheon, Osan, Goyang,
Gwangju (tỉnh Gyeonggi)

Đuổi bắt Busan

Bến xe buýt ngoại thành
Haeundae đi thủ đô

Đường

PLAN

Bến xe buýt phía đông

Vị trí

THEME

Bến xe buýt cao tốc Busan

Cụ thể

ACTION

Tên bến

START

Hướng dẫn sử dụng xe buýt cao tốc�
xe buýt nội thành
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Giao thông công cộng tại Busan

Giá vé và cách đổi chuyến khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Giá vé (Thanh thiếu niên13~18tuổi /Trẻ nhỏ5~12tuổi )
Đường sắt đô thị
Vé ngày
Vé lần

Thanh
Người lớn thiếu
niên

Khu vực 1 1,400won 1,150won

Khu vực 2 1,600won 1,300won
Xe buýt

Người lớn
1,300won

Xe buýt nhanh
Người lớn
1,800won

Đường sắt đô thị

Vé 7 ngày 21,000won

Trẻ nhỏ

700won

800won

Thanh thiếu niên
900won

Trẻ nhỏ
400won

Thanh thiếu niên
1,700won

Trẻ nhỏ
1,300won

Busan Đường sắt đô thị

Xe buýt

Phải lên xe
khác trong
vòng 30
phút sau khi
xuống xe

Tư vấn khách hàng

Xe buýt chạy
trong làng

1544~5005

www.humetro.busan.kr

Hướng dẫn đổi chuyến

•Trong vòng 30 phút sau khi xuống xe, quý khách
có thể sử dụng cùng loại phương tiện hoặc khác
loại, đổi chuyến được 2 lần
•Chỉ áp dụng với người sử dụng thẻ giao thông (bao
gồm cả thẻ tín dụng tích hợp thẻ giao thông)

•Không thể đổi chuyến đối với tàu đi cùng tuyến
đường hoặc cùng số xe buýt

START

Taxi du lịch

Taxi du lịch www�ddcall�co�kr

cùng những lái xe đã tốt nghiệp khóa đào tạo taxi du lịch của Deungdae-call

Phải hẹn trước Phải đặt trước giờ xuất phát ít nhất 2 tiếng. Sử dụng dịch vụ sau khi được tư vấn


Giá vé

tiền phí taxi thuê trọn gói trong ngày 20.000won/giờ / 80.000won/buổi (5 tiếng) / 

150.000won/ngày (10 tiếng)



※Không bao gồm phí cầu đường và tiền bến bãi

051~600~1004

THEME

Trả lời hỏi đáp

ACTION

Du lịch Busan

p dụng mức giá khác nhau cho các tuyến taxi du lịch theo chủ đề

※Mức giá có thể thay đổi tùy theo điểm xuất phát và điểm kết thúc(bao gồm phí cầu đường, bến bãi)

Triển lãm bờ biển(Thời gian di chuyển toàn tuyến � 4tiếng/70,000won)

PLAN

Tuyến1

Haeundae ❶Viện mỹ thuật dân lập tp Busan
❸Cheongsapo Haeundae

❷Gallery mũi Dalmaji

Trở thành nhân vật chính trong phim(Thời gian di chuyển toàn tuyến �  
5tiếng30phút/90,000won
Haeundae ❶Taejongdae ❷Phòng truyền thống thủ đô tạm thời ❸Quảng trường
PIFF ❹Con đường Choryang Sanghae Haeundae
Tuyến2

Tuyến3 Đi theo bộ phim �Hồn ma� (Thời gian di chuyển toàn tuyến � 

4tiếng30phút/75,000won
Haeundae ❶Haedong Yonggungsa ❷Viện gốm sứ Gijang ❸Jangansa



Haeundae

Tuyến4

Thiền và thư giãn(Thời gian di chuyển toàn tuyến � 4tiếng30phút/75,000won)

Tuyến5



Công viên UN duy nhất trên thế giới và hòa bình(Thời gian di chuyển toàn tuyến�
5tiếng30phút/80,000won)

Tuyến6

Sự trở về của rồng(Thời gian di chuyển toàn tuyến � 8tiếng/120,000won)

Haeundae

❶Beomeosa

❷Heosimcheong

Haeundae ❶Công viên kỷ niệm UN tại HQ
❹Chungryulsa
Haeundae
Haeundae ❶Nhà APEC Nurimaru
❹Công viên Yongdusan, Chợ quốc tế

Haeundae

❷Bảo tàng Busan

❷Haedong Yonggungsa
Haeundae

❸Chợ Jagalchi

Night view
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•Riverside
Đài quan sát Amisan Đài phun nước Dadaepo Chợ quốc tế
Tháp Busan
•Green Walking Đường đi bộ đảo Dongbaek
Con đường Moontan Bãi biển Songjeong
Công viên Songjeong jukdo

•Marine City
Đài quan sát Yigidae Dongsaengmal Núi Hwangnyeongsan Bãi biển Gwanganli

Đuổi bắt Busan

Hướng dẫn tuyến du lịch ngắm cảnh đêm

❸Dongnae Hyanggyo

Du lịch bằng xe buýt quanh Busan
Địa điểm

•Bến xe ga Busan � trước cửa khách sạn Du lịch Arirang quảng trường Ga Busan Ì(tàu điện ngầm: tuyến 

1, ga Busan, cửa ra số 8/tàu hỏa: ga Busan, cửa ra số 1)

Ngày nghỉ

•Thứ Hai hàng tuần(nếu thứ Hai là ngày nghỉ lễ thì hoạt động bình thường)

Giá vé

•Người lớn 15,000won / Người lớn và trẻ em hơn 15 người 12.000

•Trẻ nhoỏ à thanh thiếu niên(5 tuổi ~ học sinh cấp 3) 8,000won / Đoàn trẻ nhỏ(trên 10 người) 6,000won
•Đổi chuyến � người lớn 5,000won/trẻ nhỏ: 3,000won

Nơi đổi chuyến và cách đổi chuyến

•Chỉ với 1 tấm vé cho tuyến màu đỏ - màu xanh dương - màu xanh lá cây có thể sử dụng tự do cả ngày
•Khi đổi từ tuyến Haeundae sang tuyến Taejongdae : (Người lớn 5,000won/Trẻ nhỏ3,000won)

※Hãy xuất trình vé cho tuyến màu đỏ - màu xanh dương - màu xanh lá cây để mua vé đổi sang tuyến 
Taejongdae

Hướng dẫn đặt tour

•Phải đặt tour online hoặc qua điện thoại (tham khảo phía bên phải)
•Chỉ có thể sử dụng 1 lần sau khi mua tour cho mỗi tuyến
•Người đặt vé nhận vé từ lái xe khi lên xe

•Người đặt vé sau khi lên xe, nếu còn chỗ trống thì có thể mua vé từ lái xe theo thứ tự ưu tiên

Xe buýt BUTI

(Tuyến đi theo hướng
Haeundae)

Xe buýt JUMBO

(Tuyến đi theo hướng
Taejongdae)

Tuyến đường

START

•Trả lời hỏi đáp về việc đặt tour online tuyến đi hướng Haeundae � www.citytourbusan.com / 051~ 464~9898
※Mua vé theo thứ tự ưu tiên từ lái xekhi lên xe

ACTION

Đường màu đỏ Ga Busan▶Cầu cảng Busan(đi qua)▶Công viên kỷ niệm UN ▶Bảo tàng Busan
▶Bến tàu cảng Yongho▶Bãi biển Kwanganli▶Văn phòng Tổng công ty Du lịch Busan
▶Marine City▶Đảo Dongbaek ▶Bãi biển Haeundae▶Centum City ▶Quảng trường
phim ảnh ▶Triển lãm mỹ thuật dân lập�Bexco▶Cầu Kwangan(đi qua)▶Công viên
hòa bình
▶Cầu cảng Busan(đi qua)▶Kwangbok-ro
Đường màu xanh dương Bãi tắm biển▶Đường Dalmaji-gil▶Cheongsapo▶Viện Văn hóa ASEAN▶ 

THEME

Bãi tắm biển Songjeong ▶Viện khoa học thủy sản�Chùa Haedong Yonggung▶Osiria▶TViện Khoa học
quốc gia Busan▶Ga Songjung ▶Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Busan�BEXCO
Đường màu xanh lá cây Bến tàu cảng Yongho▶Oryuk-do

PLAN

Đường màu vàng Viện khoa học thủy sản▶Chùa Haedong Yonggung▶Ananti Cove (Hilton Busan)▶
Đảo Juk (Làng Yeonhwa)▶Cảng Daebyeon/ Quảng trường chủ đề cá cơm▶Chợ Gijang
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02
ACTION:

Đi tới địa điểm du lịch Busan

Chuyến du lịch đáng mong chờ tới Busan đã bắt đầu. Bước
chân loạt xoạt trên những con đường, đùa vui trên bãi biển, đi
trên chiếc xe buýt đưa bạn tới từng ngóc ngách của những con
đường tươi đẹp, thưởng thức cảnh đẹp về đêm, đi thuyền trên
biển… Quãng thời gian thú vị tại Busan, với rất nhiều thứ để
làm, nhiều điều để thưởng thức. Hãy bắt đầu ngay thôi�
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Nampo� Gwangbok� Chungang
Công viên Yongdusan (Tháp Busan)

Nhắc đến địa điểm đặc trưng của Busan thì không thể
nào bỏ qua được núi Yongdusan-là một trong 3 ngọn núi
nổi tiếng của Busan. Là một trong những điểm tham quan
nổi tiếng của Busan, địa danh nổi tiếng không chỉ người
dân Busan mà cả các khách tham quan cũng thường
xuyên tìm đến. Những ổ khóa sặc sỡ nhiều màu được
trang trí ở lan can phía trước đài quan sát tháp Busan mà
mỗi ổ khóa đều cất giữ một câu chuyện của những người
đã tìm tới nơi đây. Tầm nhìn có thể thấy toàn cảnh Busan
đẹp nổi tiếng, đặc biệt tầm nhìn ban đêm với cầu Cảng
Busan được nhiều người yêu thích.
37-55, Yongdusan-gil Jung-gu
yongdusanpark�bisco�or�kr
051~860~7820

Con phố thời trang Gwangbokdong

Nếu không nhắc đến con phố này thì không thể nào luận bàn
về �nét quyến rũ� của Busan. Phố thời trang Gwangbok-dong
kéo dài từ lối vào đường Gwangbok, Daecheong-dong, Junggu, phía Bảo tàng lịch sử cận đại Busan cho đến lối vào chợ
quốc tế, từ năm 1970 là nơi đầu tiên có thể xem được thời
trang mới nhất của Nhật Bản, không chỉ ở Busan nơi đây còn
nổi tiếng là phố thời trang hàng đầu của Hàn Quốc. Hiện nay
bắt đầu từ bách hóa ở lối vào của Gwangbokro, ở hai bên
đường xe chạy là các cửa hàng thời trang đa dạng xếp thành
hàng, và khắp nơi cũng có các quán cafe đa dạng. Gần đây
những shop tổng hợp các thương hiệu mang đậm cá tính cũng
xuất hiện nhiều và biến nơi đây là thành con phố mua sắm
đúng như tên gọi. Nếu như chịu khó đi quanh đây, chắc bạn sẽ
có những khoảnh khắc hạnh phúc vì tìm thấy một� món hời�.
Bạn hãy thử mở to mắt và tìm thử những �item hot� xem.
Jung-gu, Gwangbok-dong 2

051~253~8253

Quảng trường BIFF

Những người yêu thích phim hãy tìm đến Busan� Nhà hát
Busan, rạp chiếu phim Daeyoung, Mega Box đều quy tụ nơi
đây, khu trung tâm phim của Busan.Từ năm 1996 Liên hoan
phim Quốc tế Busan�BIFF� được tổ chức hàng năm, vùng này
được gọi là quảng trường BIFF. Có thể tìm thấy được dấu in
tay �hand printing� của các diễn viên phim và đạo diễn trên
toàn thế giới ở nơi đây và việc chụp ảnh xác nhận đặt bàn
tay của mình lên dấu in tay của những người nổi tiếng không
phải là một xu thế mà đã trở nên cần thiết. Những món ăn
của Busan góp phần cho chuyến du lịch của bạn thêm phần
thú vị cũng được bày bán ở xung quanh quảng trường BIFF.
Nếu sau khi ăn bánh ho-teok nhân các loại hạt, há cảo rán
và chả cá Busan, canh há cảo, đi vòng quanh chợ quốc tế
và chợ Kkangtong ở gần đó thì coi như là bạn có thể hoàn
thành một tour du lịch phong phú.
36 Quảng trường BIFF Jung-gu

1688~3010

www�jagalchimarket�or�kr

Chợ�Gukje����Đường 1, Chợ quốc tế quận Jung

051~245~2594

THEME

Chợ�Jagalchi���52 Đường ven biển Jagalchi Jung-gu

ACTION

Hình ảnh đặc trưng nhất của Busan nằm giữa khu vực
Nampotong và Gwangbok-dong có thể tìm thấy ở chợ
Jagalchi�chợ Gukje. Hai chợ này là nơi in đậm dấu ấn quá khứ
của Busan, và là nơi có thể cảm nhận một cách sinh động về
sinh lực của con người Busan. Câu nói �Oiso, Boiso, Saiso� �Hãy
đến, hãy xem, hãy mua� nổi tiếng ở chợ Jagalchi chính là biểu
tượng của Busan và nơi đây nổi tiếng là chợ hải sản lớn nhất
Hàn Quốc, chợ Gukje- địa điểm trở nên quen thuộc thông
qua những bộ phim được trình chiếu, là nơi có thể tìm được
rất nhiều sản phẩm đa dạng và được rất nhiều người lui tới.

START

Chợ Jagalchi� chợ Gukje

051~245~7389

PLAN

Hẻm sách Bosudong

051~253~7220

www�bosubook�com

Nếu bạn đến cửa ra số 13 ga Chungangdong
line số 1 tàu điện ngầm thì một thế giới mới
sẽ mở ra trước mắt bạn. Con phố quen thuộc
mà lạ lẫm được trưng bày với những bức
ảnh đen trắng phai màu. Con đường dài 450
m này có một sự pha trộn độc đáo của quá
khứ và hiện tại, các quán ăn ngon lâu đời tự
hào về lịch sử và truyền thống của mình, các
vật điêu khắc đa dạng tái hiện lại lịch sử sinh
hoạt từ những năm 1950 và 1960, cùng nhiều
quán cà phê dễ thương xinh đẹp, và các tác
phẩm đa dạng của các nghệ sĩ địa phương
hòa hợp một cách diệu kì với nhau.
Số 27 �53 4ga Jungang-Dong Jung-gu
40stair�bsjunggu�go�kr
051~600~ 4041~ 4
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8 Hẻm sách Jungbu

Phố chủ đề về Du lịch Văn hóa 40 bậc

Đuổi bắt Busan

Nơi gây chú ý với những tháp sách được xếp chồng nghiêng ngả từ
đầu ngõ là một hẻm sách không phải đại điện cho Busan mà trên
toàn quốc, nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người. Những
người lánh nạn trong chiến tranh 6�25 kéo đến sống ở Bosudong,
những ngôi trường lều lán dựng tạm cũng mọc lên, ngõ hẻm này
là con đường đi học của các học sinh, tại đây một vài cửa hàng
bán sách được dựng lên và hình thành nên hẻm sách này. Ở mỗi
góc của con hẻm hẹp dài khoảng 200 mét này những cuốn sách
cũ có lịch sử dài đang chờ đợi chủ nhân mới. Nếu bỏ qua các cửa
hàng này vì cho rằng chúng nhỏ bé thì thật đáng tiếc. Nếu bạn đi
vào bên trong thông qua lối vào của những hiệu sách hẹp xuống
tầng hầm, không gian nối liền với không giác gác mái thì sẽ thấy
cuốn sách đã được xếp chồng lên nhau. Ưu điểm ở đây là chúng ta
có thể mua được sách cũ với mức giá rẻ 40-70% so với giá gốc và
và 10-20% đối với sách mới. Nếu may mắn, bạn có thể tìm thấy bộ
sưu tập sách cổ cá nhân quí hiếm hoặc có giá trị, bạn hãy thử một
lần tìm kho báu xem sao.

Khu vực xung quanh ga Busan
Phố vàng

Hơn 500 cửa hàng tập trung san sát, tất cả đều mua bán,
sửa chữa, giám định giá cả, làm thủ công và thiết kế kim
loại quý. Đặc biệt nơi đây chuyên môn giám định giá cả
kim cương. Không nhất thiết là phải mua hàng, bạn cũng
có thể đến đây để ngắm nhìn các sản phẩm được gia công
một cách bóng bẩy. Thiết kế của các mặt hàng cũng khác
biệt. Bạn có thể tìm thấy các sản phẩm đá quý với thiết kế
đa dạng phù hợp với sở thích của cá nhân mỗi người. Hàng
năm vào tháng 10 tổ chức � Đại lễ hội phố vàng�, ngoài ra
còn có các sự kiện văn hoá như giảm giá kim loại quý, buổi
biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng, biểu diễn văn nghệ vvv.
Ở đây cũng gần với các cửa hàng bách hóa và chợ truyền
thống nên bạn có thể đi tham quan một vòng
134 Bumil-ro Busanjin-gu �Bumcheon-dong�
www�goldthemest�com
051~633~3275

Cửa hàng chế tác Ebagu

Đây là một nơi đáng để đi dành cho những ai muốn thấy cuộc sống thường ngày thực sự của Busan, đó chính là con
đường Sanbok. Con đường Sanbok với ý nghĩa là ngang qua lưng chừng núi, đây là một địa điểm điển hình để tận mắt
thấy được bản chất của thành phố Busan với lịch sử dân tộc như chiến tranh Hàn Quốc 25.6 và giải phóng năm 1945,
lịch sử thành phố công nghiệp cận đại vvv. Đặc biệt ở đây có cửa hàng chế tác Ebagu là cứ điểm của khu vực dự án
phục hưng, là nơi cư dân thành phố đến giao lưu trò chuyện. Nơi bắt đầu của con đường Sanbok là ga Busan nhưng
thay vì đi lên bạn nên đi theo lộ trình đi xuống bắt đầu từ địa điểm này sẽ có thể quan sát toàn cảnh Busan một cách
thoải mái hơn. Nếu bạn đi theo những con hẻm rối rắm như mê cung thì có thể sẽ có những trải nghiệm đặc biệt tận
mắt cảm nhận được quá khứ và hiện tại của Busan.
14-13, Mangyang-ro 486beon-gil, Dong-gu

www�ebagu�or�kr

051~ 442~0289

START

Chợ Busanjin

051~646~7041

THEME

24 Jinsijang-ro Dong-gu

ACTION

Nếu muốn cảm nhận điểm đặc trưng của khu vực này thì không thể
nào bỏ qua được chợ truyền thống Busan. Là chợ bán buôn quần
áo được hình thành từ triều đại Joseon, bạn có thể mua mọi thứ
như hanbok, vải lanh và vải cotton,âu phục, quần áo, giầy dép và
các loại vải ở nơi này. Hầu hết các người bán hàng ở đây đều kinh
doanh cửa hàng gia truyền, nên bạn có thể tìm được sản phẩm có
chi phí thấp, vải chất lượng cao và thiết kế tuyệt vời. Với hơn 1.500
cửa hàng chật kín nên bạn rất dễ dàng để so sánh các sản phẩm
khác nhau. Đặc biệt bạn có thể đặt may hanbok- bộ hanbok chỉ có
một duy nhất trên thế giới, hoặc có thể mượn hanbok phù hợp với
cơ thể mình, ở đây có nhiều khách hàng tìm loại vải lụa đẹp để mặc
vào những ngày đặc biệt.
www�busanjinmart�co�kr

Phố Thượng Hải

051~ 440~ 4061~6

14 Con đường phía trên Yongcho
26beongil Dong-gu

051~ 440~ 4342

26●27

Khu vực 1, Jungang-daero 179beon-gil, Dong-gu �Choryangdong�

Nếu bạn đi theo 168 bậc thang thì có thể lên được
đài viễn vọng được xây dựng để chờ đợi nhà thờ Kim
Min-bu- tác giả của bài thơ � Trái tim đợi chờ�. Trên đài
quan sát chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành
phố Busan, đặc biệt thật thú vị khi nhìn xuống những
con ngõ ngoằn nghèo như mạch máu, bãi biển xanh
trải dài cùng với cảng Busan. Tin vui dành cho những
du khách đã từng phải leo lên những con đường núi
khó khăn để đi du lịch ở đây là thang máy đã được lắp
để đưa khách tham quan lên đến đài quan sát.Những
người lớn tuổi hoặc gặp bất tiện trong di chuyển có
thể sử dụng một cách dễ dàng. Ngoài ra, xe điện 8 chỗ
cũng sắp được vận hành sẽ giúp cho chuyến đi du lịch
của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Đuổi bắt Busan

Hãy trải nghiệm Trung Quốc tại Busan. Con đường này được trang trí
theo màu sắc đặc trưng của Trung Quốc, là một nơi mà bạn có thể trải
nghiệm Trung Quốc giữa lòng Hàn Quốc mà không có điểm gì khuyết
thiếu. Việc tình cờ nghe được tiếng nước ngoài ở đây không có gì là
lạ lẫm, những tấm biển tiếng Trung được trao thành hàng mang đến
cảm giác hoàn toàn khác biệt, nơi đây được hình thành nên do thế hệ
Hoa Kiều đầu tiên đến định cư ở Choryang.Vào thời kì chiến tranh 25.6
trường học Hoa kiều, hiệp hội Hoa kiều, làng Hoa kiều được dân Hoa
kiều tụ tập trên khắp cả nước xây dựng ở đây, và nơi này là nơi hai
thành phố Busan và Thượng Hải đã kết nghĩa anh em và ở Thượng Hải
cũng đã hình thành con phố Busan. Bạn có thể thưởng thức những
món ăn được làm hợp khẩu vị người Trung Quốc cho đến trải nghiệm
văn hóa đặc thù của Trung Quốc trong lòng Busan mà không thiếu
thốn điều gì. Hàng năm thông qua � Lễ hội văn hóa Khu Chinatown
Busan đặc biệt�, du khách có thể có những trải nghiệm đa dạng để
hiểu về văn hóa truyền thống Trung Quốc.

PLAN

Đài viễn vọng Kimminbu

Yoengdo

Taejongdae

Những vách núi dựng đứng và những hòn đá có hình thù kỳ quái gợi nhớ đến một hòn đảo nào đó không tên ở nước ngoài,
đó chính là Taejongdae. Đây là nơi vua Taejong Muyeolwang �Thái Tông Vũ Liệt Vương� thời Silla thường đến để bắn cung,
nên nơi này được đặt tên là Taejongdae, nơi đây mang đến một bầu không khí khác lạ với rừng rậm và những vách núi hùng
vĩ, cùng với bãi biển xanh ngút ngàn mở rộng trước tầm mắt. Nếu đến đây bạn nhất định phải mang giầy thể thao vì hàng
loạt các đoạn dốc nối tiếp nhau không dứt. Sau khi đi tàu điện Danubi và xuống ở bến Đài quan sát, bạn hãy đi dạo dọc
theo con đường có các ngọn đèn hải đăng, đây là lộ trình thường được mọi người lựa chọn.
316 Jeonmang-ro Yeongdo-gu

www�taejongdae�or�kr

051~ 405~2004

*Hướng�dẫn�sử�dụng�tàu�điện�Danubi*

Khoảng�cách�giữa�các�chuyến���Ngày
Ngày thường - 20 phút �từ 15� 00-17� 00 15 phút một chuyến� / Thời�gian�
hoạt�động����Mùa đông �09�20 � 19�00�, Mùa hè �09� 20 � 20� 00� / Thời�gian�bán�vé���Mùa Đông �09�00 �
18�30�, Mùa hè �09�00 � 19�00� / Tiền�vé��tập�thể��tiền�vé�gia�đình��� Người lớn 2000 won �1600 won�, Thanh
thiếu niên 1500 won �1200 won�, Trẻ em 1000 Won �800 won�

START

Con đường sửa chữa tàu bè

ACTION

Mùi sắt, mùi dầu, mùi biển trộn lẫn tạo nên
một sự hòa hợp lạ kì giữa công nghiệp và biển,
nơi này cũng là nơi có thể chiêm nghiệm được
hiện trạng cuộc sống khốc liệt. Nơi đây nổi
tiếng với câu nói nếu không tìm thấy linh kiện
tàu thủy ở Yongdo thì không thể tìm thấy ở bất
cứ nơi đâu trên toàn quốc. Hiện nay bây giờ
vẫn còn những bà lão �kangkangee �làm nghề
cạo sạch sơn bị rỉ sét, và nơi đây cũng được gọi
đùa là �con đường kangkangee�

Suối nước nóng Taejongdae

Sau chiến tranh những người dân tị nạn kéo đến đây
sống và từ đó ngôi làng này được hình thành nên. Đây
là một nơi có vị trí thuận lợi có thể nhìn được cả cảng
Busan và cảng Namhang. Đây là bối cảnh của bộ phim
�Người luật sư�, ngoài ra bộ phim �Găng-tơ vô danh� cũng
được quay phim ở đây. Hình ảnh đại dương trải dài xung
quanh là vách núi dựng đứng thật ấn tượng. Nơi đây tự
hào với tầm nhìn ngoạn mục có những ngôi nhà mọc lên
san sát thể hiện đủ 2 đặc trưng của Busan đó là � biển� và
các �ngôi làng nghiêng triền dốc�. Gần đây xung quanh
ngôi làng, nhiều quán cà phê, studio, nhà khách mọc lên,
các du khách bị thu hút đến đây.

PLAN

Làng văn hoá Huinnyeoul

Suối nước nóng ở gần bãi sỏi Taejongdae là suối
nước nóng muối được đào lên từ độ sâu 600m, nổi
tiếng với chất lượng nước tốt. suối nước nóng không
những có quy mô lớn mà phòng tắm xông hơi cũng
thuộc loại rộng rãi nên nhiều người thích đến đây để
ngủ qua đêm. Ở đây có nhiều bồn tắm chức năng
đa dạng như bồn tắm sức khỏe, phòng xông hơi
truyền thống, phòng tắm hơi germanium, phòng
xông hơi khô, bồn tắm kim tự tháp, bể tắm ngoài
trời, nơi đây chính là nơi có đầy đủ điều kiện tối ưu
để làm nơi nghỉ ngơi cho các du khách � Mở cửa 24h�

THEME

Daepyeong-ro Yeongdo-gu

808 Taejong-ro Yeongdo-gu
www�tjdspa�co�kr
051~ 404~9001

Daepyeong-ro Yeongdo-gu

58-1, 13 beon-gil Jeoryeong-ro Yeongdo-gu

051~ 415~1001
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Con đường này, được đặt theo tên cũ của Yeongdo- �Jeolyoungdo�, là đường đi bộ ven biển
nơi bạn có thể tận hưởng được không khí của biển. 8 điểm nổi tiếng của Yeongdo, nơi đây
tự hào với cảnh quan ngoạn mục, là một trong những con đường men dọc theo bờ biển
đại diện của Hàn Quốc, đặc điểm của nơi đây là bạn có thể cảm nhận được bản đồng
ca của gió, sóng biển và sỏi khi bạn leo dốc men theo dọc bờ biển. Trên quãng đường
khoảng hơn hai giờ đi bộ, có những điểm tham quan hấp dẫn như Jangseung, ngôi chùa
đá, cây cầu đá, đường hầm hoa hồng, quảng trường sóng biển và đài phun nước cầu vồng

Đuổi bắt Busan

Đường đi bộ dọc bờ biển Jeoryeong

Quán lòng nướng Beakhwa (Nampo)

Lòng nướng tươi ngon tẩm muối và lòng nướng cay tẩm sốt gia vị đỏ là menu
chính ở đây.Lòng nướng tẩm muối được nướng trên than tổ ong, nhưng nhân viên
của quán sẽ trực tiếp nướng cho bạn nên bạn có thể yên tâm thưởng thức. Lòng nướng muối là
món ăn được ưa thích hơn là lòng nướng tẩm gia vị. Lòng nướng tẩm gia vị sẽ được thêm với mỳ
udon. Sau khi ăn lòng nướng bạn có thể gọi thêm cơm rang cũng là một món ngon đặc biệt.

Các quán
ăn ngon

Điện thoại 051~245~ 0105 Địa chỉ 6 23-beongil Junggalchi-ro Jung-gu Menu được ưa
thích Lòng nướng �gia vị, muối� 300g 25,000 Won/Cơm chiên 2 đĩa 12,000 won Thời
gian mở cửa 12:00-22:00

Pizza Lee Jae Mo

Đây là một nhà hàng đặc sản pizza sử dụng phô mai
Imsil trong nước và nổi tiếng nhất ở Busan. Mì pasta
bulgogi rắc phô mai với lớp trang trí thịt bên trên món
ăn và pizza crust cheese với phô mai kéo dài chính là
menu đại diện ở đây.

Leegane Tteokbokki

Điện thoại 051~245~1478 Địa ch 31 Gwangbok Jungangro Jung-gu Menu được ưa thích Pizza crust cheese Lee
Jae Mo M 22,000 won/Pizza khoai tây M 18,000 won
Thời gian mở cửa 11:00-22:00�Nghỉ ngày chủ nhật�

Đây là một quán bán tteokbokki ngon nổi tiếng ở chợ Kkangtong Busan, trong tập bánh
gạo tteokbokki Sam Chun Wang chương trình nấu ăn của Baek Jong-won, quán ăn này
đã dành chiến thắng. Quán ăn này sử dụng nguyên liệu tự nhiên, trực tiếp làm tương ớt và
có gia vị thơm ngon. Không sử dụng nước mà hấp cách thủy bằng nồi lớn, sử dụng nước
ép từ củ cải để làm bánh gạo. Gia vị cơ bản rất ngon nên dù là rán hay trộn đều ngon.
Điện thoại 051~245 ~ 0413�Điện thoại đặt hàng� Địa ch 40, Bupyeong 1-gil, Jung-gu,

Busan Menu được ưa thích Tteokbokki một suất 3000 won/Đồ rán một suất 3000 won/
Hotdog 1000 won Thời gian mở cửa 11:00-20:00�Nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần�

Gà rán nguyên con khổng lồ

Một trong 3 quán gà rán nguyên con nổi tiếng của
Busan nằm ở chợ Bupyeong. Món ăn đại diện ở đây

là gà rán giòn khổng lồ được rán trong chảo lớn.
Món gà rán giòn với hương vị cà ri rất giòn dù chỉ
cần ăn lớp da ngoài cũng đủ thấy ngon.

Điện thoại 051~246~6079 Địa ch 34, Junggu-ro 43beon-gil Jung-gu Busan Menu được ưa

thích Gà rán nguyên con 18000 won/Gà rán tẩm gia vị 19000 won Thời gian mở cửa

12:00 -22:00�Nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần�
Cung�cấp�nguyên�liệu
Siksin

Sysin là một ứng dụng cung cấp thông tin nhà hàng trong nước và nước ngoài dựa
trên 2,5 triệu người dùng đánh giá dữ liệu lớn và 120 triệu lượt truy cập dữ liệu.

Nơi đây chào đón khách
hàng với bát canh nóng
hổi. Món ăn chính, được
ưa thích ở đây là mì lúa mì
�milmyeon� và há cảo vua
đầy thịt và rau thái nhỏ. Món
há cảo được nhiều người gọi
đặt hàng và gói mang về. Món canh lạnh với lớp đá mỏng, cùng với
dược liệu đông y được sắc lên tạo hương vị, chỉ cần một lần nếm thử
sẽ để lại cho bạn cảm giác khó quên.
Điện thoại 051~ 462~1575 Địa ch 225 Jungangdae-ro Dong-gu
Menu được ưa thích Mì milmyeon nước, mì milmyeon trộn 小
4,500 won/ há cảo vua 4,500 won Thời gian mở cửa 10:00-22:00

Osteria Bubu (Cặp vợ chồng người Úc)

Một loạt các thực đơn của Ý, bao gồm funghi pasta và bít
tết nấu với rượu vang, do cặp vợ chồng đầu bếp trình bày.
Nếu bạn gọi menu đặc biệt dành cho buổi trưa thì có thể
thưởng thức được nhiều món với giá thấp hơn. Bạn có thể
tận hưởng các món ăn và dịch vụ cao cấp của khách sạn
trong một bầu không khí ấm cúng và tuyệt vời. Nhà bếp ở
đây được mở cửa cho khách tham quan nên mang lại sự
tin tưởng. Ngoài ra nếu bạn đặt trước thì bạn có thể thưởng
thức được suất ăn đặc biệt.

PLAN

Choryang Milmyeon

Điện thoại 070 ~ 8877~ 5468 Địa chỉ 206
Jungangdae-ro Dong-gu �Ga Busan tầng 1� Menu
được ưa thích Chả cá korokke 1200 won /1 hộp
6900 won Thời gian mở cửa 06:30-22:30

THEME

Điện thoại 051~256~3340 Địa chỉ 52 Jagalchihaean-ro Jung-gu Menu được
ưa thích Set đồ ăn bào ngư 1 người 35,000 won Thời gian mở cửa 9:00-22:30

Menu được ưa thích là bánh chả cá korokke với
6 vị phô mai, tôm, cà ri, ớt cay, khoai tây, khoai
lang. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn và gói mang
đi các chủng loại chả cá khác nhau được bầy
trên kệ. Và đặc biệt bạn có thể trực tiếp xem
quá trình chế biến và rán chả cá thông qua cửa
thủy tinh từ bên ngoài. Ở đây còn bán chả cá
làm bằng tay, há cảo miến thích hợp để làm
quà, và ngoài ra còn bán cả canh chả cá và chả
cá xào.

ACTION

Với 30000 won mỗi người, bạn có
thể thưởng thức được đầy đủ cả
cháo bào ngư, gỏi bào ngư, bào
ngư nướng chảo, gỏi cá, gỏi bạch
tuộc. Bạn có thể thấy được những
con bào ngư béo ngậy vẫn còn tươi
sống, chuyển động. Bạn sẽ được phục
vụ một bàn ăn với bạch tuộc sống, cá sống giòn dai, bào ngư
nướng mềm. Và ngoài ra thực đơn được yêu thích ở đây còn
là món lươn rán. Lươn được rán cùng với ớt cay nên bạn sẽ
không thấy ngấy mà rất vừa miệng.

Chả cá Samjin (Quán ở ga Busan)

START

Cửa hàng cá dalbonge

Điện thoại 051 ~ 466 ~ 6190 Địa chỉ 10-22
Jungangdae-ro 209 beongil Dong-gu Menu được
ưa thích Suất ăn trưa �Chỉ dành cho ngày thường�
8�000�won/Suất ăn trưa cuối tuần loại A 25,000
won Thời gian mở cửa Trong tuần 11�30� 23�00/
Ngày cuối tuần 11� 30-22� 00 �nghỉ giải lao 13� 2017� 00, đóng cửa vào các ngày thứ hai�

Jang Seong Hyang
Cơm canh thịt lợn boncheon

Điện thoại 051~ 467~ 4496 Địa ch 29 DaeYong-ro
243 Dong-gu Menu được ưa thích Há cảo rán 小
6,000 won Thời gian mở cửa 12:00-21:00
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Điện thoại 051~ 441~2946 Địa ch 3-8 Jungangdae-ro 214 beongil Dong-gu
Menu được ưa thích Cơm canh thịt lợn 7000 won Thời gian mở cửa 08:00-21:30

Đuổi bắt Busan

Nước dùng trong và bùi không hề có mùi hôi, hành lá được thái và thả
vào tạo nên một hương vị dễ chịu và mát, cùng với rất nhiều thịt lợn
mang đến cho thực khách sự phong phú của món cơm canh thịt lợn
Boncheon. Không thể thiếu được trong món ăn này là kimchi, thức ăn
kèm được phục vụ là kimchi bắp cải cay cay cùng với kimchi lá hẹ, rất
hợp vị khi ăn cùng với món cơm canh thịt lợn.

Đây là nơi quay phim của bộ phim �Oldboy� ở
khu phố Tàu �China Town� Choryang Busan. Món
ăn được yêu thích nhất ở đây là món há cảo
rán có kích cỡ lớn. Vỏ dày nhưng lại giòn và bên
trong thì có nước súp tạo nên một hương vị sắc
nét. Món há cảo rán được ăn kèm với món phụ
là củ cải muối cay kiểu Trung Quốc. Món mì đen
được chế biến cùng rau, thịt và tôm thái miếng
to tạo ra một cảm giác khác biệt.

Seomyeon

Công viên dân chủ Busan

Nơi đây thu hút người dân địa phương cũng như khách du lịch và đang trong quá trình phát triển trở thành một không gian được
nhiều người ưa thích. Công viên bao gồm 5 chủ đề hoạt động� �trí nhớ�, �văn hoá�, �niềm vui�, �tự nhiên� và �cùng tham dự�, mỗi không
gian mang đến cho du khách một khoảng thời gian đặc biệt. Diện tích rộng lớn khoảng 520.000 ㎡ được hình thành từ các con
đường rừng, lối đi bộ, thác nước và vườn mê cung và bãi cát trắng nhỏ trong công viên. Đặc biệt đài phun nước � Thác nước xanh
sắc trời� có độ cao 25 m, kết hợp với ánh sáng đèn và laser nhiều màu tạo nên một khung cảnh ban đêm mới lạ. Khu vườn mê cung
nhỏ được thêu dệt nên từ những cây Sơn trà Nhật Bản nhỏ đặc biệt được các đôi lứa yêu nhau rất ưa thích tìm đến, nếu các bạn là
một cặp tình nhân thì hãy thử đến cảm nhận thú vi tìm đường mê cung. Quảng trường bãi cỏ trở thành một không gian nghỉ ngơi
thư giãn nhờ được chiếu sáng ngay cả ban đêm, ngoại trừ thời gian nghỉ thì nơi đây mở cửa từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.
Ngoài ra, bạn có thể đến phòng trải nghiệm 4D, trò vui chơi cho trẻ em, quán cà phê sách trong rừng, và làng văn hóa- nghệ thuật.
Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm trang web của Công viên dân chủ Busan.
73 Đường công viên dân chủ, Busanjin-gu
051~850~6000

citizenpark�or�kr

*�Thời�gian�hoạt�động�của��Thác�nước�xanh�sắc�trời�*

Phân�loại

�Thác nước
xanh sắc trời�
�Đài phun
nước�

Thời�gian�
hoạt�động
Tháng
4�10

Thời�gian�hoạt�động

Ngày�nghỉ

10�00, 12�00
14�00, 16�00
18�00, 20�00

Ngày�thường
12�00, 15�00
18�00, 20�00

※Vào tháng 4
không phun nước

Thời�gian�
phun�nước

60 phút
� Đài phun
nước 5 phút�

Ghi�chú

Vào tháng 2 hàng
tuần do phải kiểm
tra nên không vận
hành

START
ACTION

56 Seomyeon-ro Busanjin-gu

PLAN

Phố mua sắm dưới lòng đất bắt đầu ở ga điện ngầm Seomyeon của thành phố. Ở đây chính là một Dae-hyun Freedom
Mall � bách hóa mua sắm tự do Dae-hyun� của Busan ngoài ra còn tìm thấy cửa hàng của 5 vùng khác nhau bao gồm Seoul,
Cheongju, Changwon và Daegu. Có khoảng 330 cửa hàng của Busan, hàng ngày có khoảng 200.000 người đến đây mua sắm
tham quan. Đây là ga tàu điện ngầm trung chuyển trong thành phố, với bách hóa và các medical street �khu tham quan y
tế�, nhờ vào lợi thế địa hình, khu mua sắm dưới lòng đất Seomyeon sôi động trong suốt 365 ngày. Đặc biệt các cửa hàng bán
quần áo cho phụ nữ độ tuổi 20-30, trang sức, mỹ phẩm chiếm tỉ lệ lớn ở đây, nên có rất nhiều thanh niên đến đây mua sắm.
Tuy nhiên ở đây nghỉ vào thứ 3 tuần đầu tiên trong tháng. Thời gian mở cửa là 10h30 phút sáng đến 10h30 phút đêm.

THEME

Khu mua sắm dưới lòng đất Seomyeon

primall�co�kr

Học viện gukak quốc gia Busan
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56 Seomyeon-ro Busanjin-gu
busan�gugak�go�kr
051~811~0114

Đuổi bắt Busan

Nơi đây đã được mở ra vào năm 2008 để phát triển nghệ
thuật biểu diễn truyền thống của Busan. Nằm liền kề Công
viên Công dân Busan và là một nơi có thể mang lại được
cùng một lúc không gian sinh hoạt văn hóa và nghỉ ngơi.
Ở đây lựa chọn ra các tác phẩm độc đáo và có chất lượng
cao để mang lên sân khấu, Học viện đóng vai trò quảng bá
văn hóa truyền thống Hàn Quốc không phải chỉ ở Busan
mà còn ra Châu Á và vươn ra toàn thế giới. Bao gồm rạp
lớn 698 chỗ, rạp hát nhỏ 276 chỗ và rạp chiếu phim ngoài
trời 300 chỗ, ngoài ra còn có các chương trình trải nghiệm
như đào tạo giáo viên gukak , lớp học gukak, trường học
văn hóa gukak Hàn Quốc, và trải nghiệm âm nhạc truyền
thống Hàn Quốc.Nhà hát chuyên dụng cho tác phẩm tiêu
biểu của Học viện gukak quốc gia Busan là � Bữa tiệc của
nữ hoàng� là khách sạn Haeundae Grand Hotel, buổi biểu
diễn được yêu thích đến nỗi mỗi lần biểu diễn đều chật kín
khán đài. Nhà hát chuyên dụng cho �Bữa tiệc của nữ hoàng�
được cung cấp thông tin ở bên dưới.

Mì HwaJeon

Ở đây bán mì với giá rẻ chỉ khoảng 2000
won. Tất cả các menu đều không quá giá
3000 won. Món ăn được ưa thích là mì
nóng và canh cơm thịt bò. Bạn có thể ăn
cùng với kimchi và củ cải muối rất vừa
miệng. Món cơm canh thịt bò với nước
dùng nóng sốt, hương vị tuyệt hảo rất tốt
để giải rượu nên vào buổi sáng rất nhiều
người tìm đến đây. Một bát đầy đủ gồm
thịt bò, giá đỗ, và hành thái trình bày bên
trên.

Các quán
ăn ngon

Điện thoạ 051~ 804 ~1110 Địa ch 27-4
Jungang-daero 702 beon-gil Busanjingu Menu được ưa thích Mì nóng 2500
won/Cơm canh thịt bò 4000 won Thời
gian mở cửa 11:00-21:30�Nghỉ vào chủ
nhật thứ nhất và thứ 3 trong tháng�

Thủ công nghiệp gia đình vito theo phong cách phương Tây

Một nhà hàng Ý có tên �thủ công nghiệp gia đình� vì họ làm thức ăn bằng tay và các
dụng cụ thay vì làm bằng máy. Nếu bạn gọi pasta thì sẽ được phục vụ bánh khai vị,

Bruschetta và súp, cùng với trà thảo dược. � Ở đây có mì pasta kiểu mới mà không một
nhà hàng nào có như món �Ravioli sò huyết�,�Truﬄe Garpachio tajarin� �mì nấm cà chua�,

đây là nơi rất đáng để giới thiệu cho những ai đã chán ngấy đồ ăn Ý thông thường. Món
ăn được ưa thích ở đây vongole phong cách cổ điển và mì ống sốt kem nấm.

Điện thoại 051�806�5868 Địa ch 77 Jungang-daero 680beonga-gil Busanjin-gu
Menu được ưa thích Lasagna 22�000 won/Gorgonzola Pasta 15�000 won Thời gian
mở cửa 12:00-22:00�Thời gian nghỉ 15: 30-17: 00, đóng cửa vào các ngày thứ hai�

Songjeong Samdae Gukbap

Ở đây là quán ăn lâu năm của ngõ
bán cơm canh thịt lợn Seomyeon
Busan, cung cấp các menu đa dạng
như cơm canh thịt lợn, cơm canh
sundae, cơm canh lòng lợn, thịt lợn
luộc và món sundae gạo nếp. Món hẹ
trộn và kim chi ở đây cũng có hương
vị rất ngon. Thịt lợn luộc ở đây có
dính một chút mỡ nên tạo nên một
hương vị rất mềm đặc trưng, nếu như
bạn không thích ăn mỡ có thể yêu
cầu lọc mỡ ra và chỉ cho phần nạc
vào mà thôi.
Điện thoại 051~806~5722 Địa ch 29 Seomyeon-ro 68 boengil Busanjin-gu Menu được ưa thích
Cơm canh thịt lợn.sundae. Lòng lợn 6500 won/Thịt lợn luộc 8500 won Thời gian mở cửa 24 giờ

Nhân viên ở đây sẽ nướng thịt trực tiếp trên tấm chảo đá. Đặc biệt nhân viên sẽ sử dụng torch phun lửa để làm chín đều thịt,

cuối cùng bạn sẽ được thưởng thức một màn biểu diễn với lửa. Món ăn được ưa chuộng là thịt thăn và thịt nạc sườn có độ
hanwoo Hàn Quốc với bên ngoài thì chín, còn bên trong thì ướt với nước sốt thịt mềm tan chảy.

Điện thoạ 051~ 804~3886 Địa ch 46 1gil Jungang-daero 69beon Busanjin-gu Menu được ưa thích Thịt thăn
hanwoo 19,000 won/Thịt thăn bò Hàn Quốc 22,000 won Thời gian mở cửa 17:00-02:00
Ở đây chỉ cung cấp hải sản sống và cá sống, khi bạn gọi món thì cửa hàng sẽ chế biến và mang ra luôn. Bạn có

thể thưởng thức món cá sống đầy đặn với giá cả phải chăng ở nơi đây. Món ăn kèm khi uống rượu là canh trai
và bạn sẽ tự lấy rau cuốn ăn kèm. Ở đây cũng có món cơm trộn cá ống và mì hải sản với nước dùng rất dễ chịu.
thái lát tổng hợp 大 35,000 won Thời gian mở cửa 17:00-05:00

Nhà hàng Jogae Meogneun Toeji (Lợn ăn
ngao) chi nhánh Seomyeon

PLAN

Điện thoạ 010~3560~ 6904 Địa ch 39 Jungang-daero 692beon-gil Busanjin-gu Menu được ưa thích Cá sống

THEME

Heosawon

ACTION

dày như steak. Bạn có thể ăn kèm cuốn với rau và hành trộn. Bạn có thể thưởng thức một hương vị mềm và bùi của thịt bò

START

New York Sanghoe (Quán Seomyeon)

Món ăn ưa thích ở đây là lẩu ngao được nấu với nhiều loại hải
sản như ngao, ốc, tôm, cua, mực. Khi lẩu được nấu xong thì nhân
viên sẽ cắt thành từng miếng vừa ăn. Mực và ngao được chấm với
tương ớt trộn dấm và bào ngư, sò trai được chấm với mù tạt và
nước tương. Sử dụng vỏ của con trai hình cánh quạt để đặt ngao
lên trên để khách hàng tiện dùng.
Điện thoạ 051~ 808 ~3555 Địa ch 36 Dongcheon-ro 85beon-gil

Busanjin-gu Menu được ưa thích Lẩu hải sản 小28,000 won Thời gian

mở cửa 14:00-02:00

Geupaengjang

Điện thoạ 051~ 806 ~ 6832 Địa ch 56 Seomyeon-ro
Busanjin-gu Menu được ưa thích Mì Kalguksu được
làm bằng tay 4,500 won/Mì Kalguksu trộn được làm
bằng tay 5,000 won Thời gian mở cửa 09:00-21:00

34●35

Điện thoạ 051~809~2100 Địa ch 4 Seomyeonmunhwa-ro, Bujeon-dong, Busanjin-gu

Menu được ưa thích Thịt bò đặc biệt tổng hợp 32,000 won Thời gian mở cửa 10:30-22:00

Món kalguksu làm bằng tay với nước dùng
được đun sôi dậy mùi cá cơm, gia vị tự tay chế
biến,cho vào bột ớt, tỏi và rau cải cúc, lá hẹ
được bày biện bên trên là món ăn đặc trưng ở
đây. Sử dụng cây đập Hongduggae cán qua cán
lại nhiều lần làm cho sợi mì trở nên dai hơn.
Bề mặt vẫn còn thô, độ dày có hơi khác thông
thường một chút nhưng sợi mì dai rất hợp với
món mì kalguksu làm bằng tay này. Và quán sẽ
cho thêm mì miễn phí nếu bạn cần thêm.

Đuổi bắt Busan

Quán bán thịt sườn bò của Hàn
Quốc tồn tại lâu đời ở Busan.
Trong số thịt bò Hàn Quốc loại 1
thì chỉ sử dụng thịt bò cái, hàng
ngày luôn có bản đánh giá loại
thịt nên những thực khách đến
đều có thể kiểm tra. thịt ức bò
đậm vị bùi và dai, thịt bò sống
mềm được tẩm ướp gia vị đậm
đà mang đến một hương vị đặc biệt khác với những nhà hàng khác. Nếu
bạn gọi món thịt bò tổng hợp đặc biệt thì sẽ có thể thưởng thực được thịt
thăn, diềm thăn bò, nạc vai bò trên, ức bò.

Mì kalguksu làm bằng tay Gijang

Đông Busan

Haeundae + Marine City�Haeundae + Songjeong� Gijang + Gwangalli + Tae Yeon

Haeundae

Bãi biển Haeundae

Nói đến biển không ai là không nhắc tới

Busan. Busan không chỉ nổi tiếng với
khách du lịch trong nước mà còn là địa

danh được nhiều khách nước ngoài yêu

thích. Cảnh quan bãi biển chật kín khách
du lịch mỗi mùa hè đã không còn xa lạ ở

Busan. Mùa thu có liên hoan phin quốc
tế và mùa đông có lễ hội bơi gấy bắc cực

khiến cho Busan bốn mùa luôn tấp nập
khách du lịch dừng chân.

Bexco

264 Haeundae haebyeon-ro
Haeundae-gu
sunfun�haeundae�go�kr
051~749~7611~7

Tòa nhà 1 tầng hầm và 7 tầng chính được xây dựng làm
trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế. Đặc biệt là khu triển

lãm có diện tích lớn gấp ba lần sân bóng đá luôn được tổ
chức nhiều sự kiện đa dạng suốt cả năm. Sự kiện tiêu biểu

là triển lãm game quốc tế, thu hút game thủ trên cả nước.

Đảo Dongbeak �Công viên Dongbaek�
Đảo Dongbeak không gian tự nhiên trong
lòng thành phố với rừng cây dongbaek và
cây thông. Đi bộ dọc đường gỗ trên đảo đến
cuối con đường có thể ngắm cảnh Haeundae
hoàng hôn. Du khách cũng có thể thử sức
tìm tượng hình cá trên đảo. Nơi đây gắn với
truyền thuyết về công chúa Hoàng Ngọc,
người đêm đêm nhìn lên bầu trời gửi nỗi nhớ
quê hương. Đứng trên đảo ngắm trời đêm,
một lúc nào đó các trên bầu trời sẽ hiện lên
gương mặt của người bạn mong nhớ.
Ikdae Dongbaekseom U-dong Haeundae

Ngoài ra còn có các chương trình lớn khác như triển lãm du
lịch quốc tế Busan, triển lãm tín dụng quốc tế Busan. Ngoài

khu triển lãm, sân khấu đa dụng và khu triển lãm ngoài trời
và phòng thính nhạc mới hoàn thiện năm 2012 vừa rồi cũng

được sử dụng tổ chức nhiều buổi biểu diễn khác nhau. Đặc
biệt là phòng thính nhạc là nơi thường xuyên diễn ra nhiều
concert âm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng.

246 Haeundaehaebyeon-ro Hawundae-gu
bexco�co�kr

051~740~7300

START

Được xây dựng trên đảo Dongbaek vào năm 2005

để kỉ niệm hội nghị thượng đỉnh APEC. Nơi đây được

đánh giá cao với kiến trúc phòng hội nghị kết hợp
giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc truyền thống của

hội nghị APEC cũng như các đồ lưu niệm của APEC.
Tòa nhà cũng có vị trí thuận lợi để đi ngắm cảnh đảo

Dongbaek. Có thể thấy được cầu Gwangan và cảnh
đêm ở đây cũng rất cuốn hút.

ngoài trời. Có sẵn các tiện nghi như trải nghiệm đi

thuyền, máy bay phản lực và du thuyền tại cửa hàng tự

chọn cũng như sử dụng các dịch vụ như quán cà phê,
pob, nhà hàng. Có lẽ một trong những điều tuyệt vời

nhất khi đến với Busan là được ngắm cảnh vịnh dần về
đêm bên cốc bia cùng bạn bè và người thân.
52 dongbaek-ro Haeundae-gu

www�thebay101�com

PLAN

Hàn Quốc. Hiện nay ở đây có trưng bày hình ảnh của

điểm là vịnh có cả khu nghỉ ngơi giải trí và khu ăn uống

THEME

Nurimaru APEC house

Vịnh ven biển thu hút thập khách bốn phương với đặc

ACTION

The bay 101

051~726~8888

93 Suyeonggangbyeon-ro Haeundae-gu
051~744~3140

Suối nước nóng Haeundae

Suối nước nóng có vị trí gần biển có kết hợp với
hồ bơi nên du khách có thể dễ dàng sử dụng để

thư giãn sau thời gian bơi lội. Giao thông thuận
tiện vì ở gần ga tàu và bến xe buýt. Được kiểm
định là nước có lượng nhỏ radium nên có tác

dụng hồi phục tốt cho người bệnh. Từ xưa nơi đây
đã được sử dụng là nơi an dưỡng của tầng lớp

quý tộc, hãy tới đây để có phút giây thư giãn sau
chuyến du lịch dài.

www�haeundaespa�com
051~740~7000

Được khánh thành năm 2011, gồm 3 phòng chiếu phim, cine
moutain, sân khấu ngoài trời và khu Biﬀ Hill. Đây là nơi tổ
chức chiếu phim và nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Hằng
năm có hoạt động chiếu phim miễn phí theo chủ đề, từ
tháng 5 đến tháng 9 có nhiều concert tổ chức tại sân khấu
ngoài trời. Từ sau khi khánh thành, trung tâm được sử dụng
để tổ chứ lễ khai mạc, bế mạc của liên hoan phim quốc thế
Busan, sự kiện thảm đỏ thu hút nhiều chú ý trong dịp liên
hoan phim. Vào ban đêm, màu sắc rực rỡ bắt đầu xuất hiện
trên mái tòa nhà, đủ đẹp để khiến bạn nhớ về �Dome of
Light� của đường sắt thành phố Kaohsiung. Hãy mang theo
máy ảnh để ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ ở đây.
www�dureraum�org
051~780~6000
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120 Suyeonggangbyeondae-ro Haeundae-gu

Đuổi bắt Busan

16 Jungdong 2 ro Haeundae-gu

Trung tâm phim điện ảnh

Marine city� đường Dalmaji
Bãi đua thuyền buồm Suyeongman

Bãi đua thuyền buồm Suyeongman nằm giữa Gwangalli
và Haeundae. Được biết tới là nơi tổ chức đua thuyền

trong Asia game và Olympic. Với sức chứa khoảng 1,400

thuyền buồm, hằng năm nơi đây thường được sử dụng

để tổ chức các cuộc thi đua thuyền lớn nhỏ khác nhau, là

điểm đến của số đông dân đua thuyền (Yachties). Thêm
vào đó, Busan có hiệp hội đua thuyền, là cơ quan đào tạo

trường học đua thuyền đạt tiêu chuẩn giáo dục quốc tế.
Vì đã được hiệp hội đua thuyền quốc tế công nhận nên

vận động viên hoàn thành khóa học có thể được cấp hộc

chiếu mang tên �Logbook�. Đây chính là khu thể thao hot
nhất của thành phố biển Busan.

84 Haeundaehaebyeon-ro Haeundae-gu
051~741~6440

Phố đồ gỏi sống Cheongsapo

Cảng Cheongsapo nằm giữa Haeundae và

Songjeong thuộc vị trí cực đông của biển nam,
điểm giao giữa hai dòng hải lưu nóng - lạnh nên

tự nhiên rất đa dạng. Hải sản đánh bắt có hương

Con đường điện ảnh

Điểm đến nối liền bãi đua thuyền và đảo Dongbaek chính là
con đường điện ảnh. Con đường dài khoảng 800m với chủ
đề phim điện ảnh. Trên nền đường có hình ảnh minh họa

các hoạt cảnh từ các bộ phim nổi tiếng bằng trick art khiến

bất cứ ai đi qua đường đều có thể thử làm nhân vật trong
phim điện ảnh mình yêu thích. Không những thế con đường

còn chia ra nhiều khu khác nhau như khu phim điện ảnh,
phim hoạt hình, phim lấy bối cảnh Haeundae để tạo tính

hấp dẫn. Ở quảng trường Santhorini còn có dấu in tay của
các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng. Qua kính viễn vọng có thể

ngắm cảnh cầu Gwangan, đỏa Oryuk-do nên có nhiều du
khách tìm đến đây vào buổi tối để ngắm cảnh biển đêm.
U-dong Haeundae-gu

vị đặc biệt mang đậm chất biển. Do đó mà ở

đây dần xuất hiện nhiều cửa hàng gỏi cá sống
trở thành khu phố đồ gỏi sống Cheongsapo nổi

tiếng. Đặc biệt, khu vực này gần các cửa hàng
ngao nướng nên còn được gọi là làng ngao

nướng. Du khách đến đây có thể thưởng thức
hải sản tươi sống với giá cả hợp lí.
Jung-dong Haeundae-gu

START
ACTION

Dalmaji gogae

Núi Wa-u nằm giữa Haeundae và Songjeong. Đường ven
Tên đường có nghĩa là địa điểm đẹp để ngắm trăng trên

biển. Nhiều nghệ sĩ tìm đến đây để tận mắt chứng kiến
và ghi lại vẻ đẹp ấy. Có lẽ vì thế mà gần khu vực có nhiều

phòng triển lãm. Kéo theo đó là con đường dài với hàng
đường đi ô tô đẹp nhất của Busan. Ở đây cũng tập trung
nhiều quán cà phê và nhà hàng ăn cao cấp.
Jung 2 dong Haeundae-gu

Nếu ban ngày tận hưởng ánh nắng mặt trời �suntan�

thì ban đêm hãy tận hưởng ánh trăng dịu mát
�moontan�. Tên của con được được đặt theo từ trái

nghĩa với �suntan� là �moontan� với ý nghĩa hãy tự

thả mình trong phút giây thư giãn dưới ánh trăng.

PLAN

cây anh đào, thông nối liền khiến nơi đây trở thành con

Moontan road� con đường văn hóa

THEME

biển nối hai bãi biển này chính là đường Dalmaji gogae.

Cái tên được gọi từ năm 2008, đến nay đã quen
thuộc với một cái tên khác là Dakmaji (đường ngắm

Mipo

Bến phà nhỏ nằm dưới
chân núi Wa-u, cũng là
nơi có nhiều quán hải

sản tươi sống. Là nơi

thích hợp với những

người thích không gian biển còn hoang sơ, tự nhiên, chưa có
nhiều thay đổi. Đây cũng là nơi ghi hình của nhiều bộ phim nổi
tiếng. Sau khi con đường nối liền Donghaenambu - Haeundae -

Songjeong thì đây cũng được nhiều người dân địa phương lựa
chọn là điểm đi dạo ngắm biển

Jung-dong Haeundae-gu

Ildae Marine city 1 ro Haeundae-gu

cần sự tập trung nhất định để trở về đúng điểm xuất

phát. Vừa tản bộ vừa ngắm cảnh sẽ mất khoảng 1
tiếng.

Ngoài ra, mỗi cuối tuần ở đây đều tổ chức �chợ
nghệ thuật ngắm trăng� thường từ 2h chiều đến 9h
tối. Là dịp có thể ngắm và mua những tác phẩm

nghệ thuật, đồ trang sức, túi xách, v.v. Hãy cùng để
lại những kí ức đẹp giống như ánh trăng kia.

Sanchekro Jung-dong 2 ga 11 Haeundae-gu

moontan�haeundae�go�kr

051~749~5700(Nơi hướng dẫn du lịch Haeundae)
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Cũng không biết từ bao giờ ở đây tập trung nhiều quán cà phê
làm nên �phố cà phê Marine city�. Là nơi được nhiều người yêu
thích không chỉ bởi có nhiều quán cà phê đẹp mà còn vì có tập
trung nhiều nhà hàng ăn ngon. Phía trước khu phố là con đường
điện ảnh nên tới đây du khách còn có thể chiêm ngưỡng một
cảnh đêm khác của Haeundae.

km, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. KHi đi bộ

Đuổi bắt Busan

Phố cà phê Marine city

trăng). Đặc trưng là con đường đi bộ hai chiều dài 2.5

Sojeong�Gijang

Bãi biển Sojeong

Đi bộ dọc theo đường Dalmaji có thể thấy được
Haewoljeong. Đi tiếp đến hết đường hoa anh đào, mở

ra trước mắt bạn sẽ là cảnh biển rộng lớn. Đó chính
là bãi biển Songjeong. Đây là nơi nổi tiếng với nhiều

hoạt động đa dạng như thu hút đông đảo khách du
lịch và khách lướt ván vào mùa hè, nơi tổ chức nhiều
lễ hội (lễ hội rong biển, lễ hội biển Songjeong, lễ hội

văn quá Songjeongjukdo, v.v) cũng như là nơi tổ chức

MT của sinh viên đại học, chụp ảnh cưới. Là điểm đến
tuyệt vời cho những ai muốn thả mình vào làn sóng
biển thoát để khỏi sự ồn ào của thành phố lớn.
712-2 Songjeong-dong Haeundae-gu
sunnfun�haeundae�go�kr

051~749~5800

Chợ Gijang

Chợ có lịch sử lâu đời, được thành lập từ năm

1944, nằm gần Busan, là nơi mua bán hải sản
tươi sống. Thời kì đầu, chợ mở cửa 5 ngày 1 lần,

dần dần người đến ngày một đông, chợ đổi dần

sang chợ hằng ngày. Hải sản của các cô haenyeo
lặn bắt, rau củ từ những cánh đồng lân cận làm

nên nét ấm cúng của khu chợ. Ưu điểm là có thể

thưởng thức gỏi sống ngay tại các cửa hàng hải
sản. Đặc biệt, ở đây nổi tiếng với đặc sản cua

daegae và gomjangeo, có dịch vụ chuyển phát
nhanh trong cả nước.

16 Eupnae-ro Gijang-eup Gijang-gun
051~721~3963

Haedong yonggungsa

Ở đây có lời đồn rằng nếu xoa bụng tượng Phật Di

Lặc trước lối vào chùa có 108 bậc thang thì sẽ sinh

được con trai khiến chùa trở thành nơi thu hút đông

đảo du khách thập phương. So với các chùa khác
thường có vị trí trên núi, chùa Haedongyonggung

nằm trên vách đá hướng ra biển đông. Trước điện
Haedong là cảnh biển đông hùng vĩ lôi kéo bước
chân nhiều khách du lịch không phải là phật tử,
trước chùa cũng có bán nhiều món ăn đa dạng.

Haedong yonggungsa Yonggung-gil 86 Gijangeup Gijang-gun
www�yongkungsa�or�kr

051~722~7744(jongmuso)

Cảng Daebyeon

Là nơi sản xuất hơn 60% cá myeolji trên cả nước.

ACTION

Nước sạch cùng với dòng nước chảy mạnh là yếu tố

tốt tạo nên nguồn cá myeolji sạch và ngon. Myeolji có
thể ăn sống ngay khi vừa đánh bắt. Vào tháng 4 hằng

năm có lễ hội Myeolkji, những người ngư dân vui nhộn
nhảy múa bên những đôi cánh mòng biển là hình ảnh

THEME

đặc trưng của lễ hội.

Gijanghaean-ro Gijang-eup Quận Gijang

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

PLAN

Nơi đây thu hút nhiều du khách với nhiều ngọn hải đăng cạnh
cảng Daebyeon Gijang. Trong đó nổi bật nhất là ngọn hải đăng
xây dựng năm 2003 kỉ niệm world cup. World cup năm 2002
đánh dấu mốc son trong lịch sử thể thao của Hàn Quốc khi Hàn
Quốc lọt vào vòng tứ kết trong chung kết World cup, quốc kì của
các nước lọt vào vào chung kết và thành tích thi đấu cũng được
ghi lại tại đây. Hình ảnh quả bóng World cup Fifanova cũng thu
hút sự chú ý. Tên gọi khác của ngọn hải đăng nằm ngoài cảng
Daebyeon Nambangpaje là hải đăng Majingga Z. Có ý nghĩa cầu
nguyện an toàn cho tàu ra khơi. Ngọn hải đăng có hình dánh
bình sữa mang ý nghĩa khuyến khích tăng tỉ lệ sinh có tên gọi
chính thức là Seonamhang Nambangpaje. Phía đối diện ngọn hải
đăng này là hải đăng xương gà vì có hình dáng giống với xương
gà, cũng có tên gọi khác là Hải đăng Trò chơi xe điện. Ngoài ra
còn có hải đăng bóng chày (Chiramhang Nambangpaje), hải
đăng hình vuông đỏ (Woljeonhang Bangpaje), v.v.

START

Đường hải đăng Gijang

www�gijang�go�kr�kjtour

051~709~ 4000
(Tòa thị chính quận Gijang)

Bãi biển Imnyang

Gần bãi biển có chùa Changan và đường đi

bộ thích hợp khi kết hợp du lịch nhiều địa
điểm. Ngoài ra còn có thể lái xe dọc bờ biển
ngắm mặt trời lặn, v.v.

Gijang-eup Gijang-gun

Bảo tàng khoa học quốc gia Busan

hòng triển lãm thường trực, phòng trình chiếu, phòng
nghiệm khoa học dành cho cả người lớn và trẻ em. Giờ

thăm quan từ 9h30 đến 17h30, giờ vào cửa cuối cùng
là 16h30, có thể kết hợp thăm quan các địa điểm du
lịch lân cận như khu du lịch núi Dongbu, Oulet, v.v.
www�sciport�or�kr

051~750~2300

Bãi biển dài 1.8 km thu hút nhiều du khách đặc
biệt là khách du lịch đi cùng gia đình. Vào mùa

hè hằng năm thường có tổ chức lễ hội diễn kịch
trên sân bùn� ở Seongwangni với các màn biểu
diễn âm nhạc truyền thống, kịch, v.v.
Ilgwang-myeon Gijang-gun

051~723~2219
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59 Dongbusangwangwang 6 ro Gijang-eup Gijang-gun

Bãi biển Ilgwang

Đuổi bắt Busan

thiếu nhi có bán vé ra vào riêng. Chương trình trải

051~709~5176

Ops �chi nhánh Haeundae�

Gần đây chi nhánh Myungdong của
quán đã đi vào hoạt động. Món ăn

tiêu biểu được ưa thích là bánh su
kem cỡ lớn. Bánh su kem có vỏ ngoài

Các quán
ăn ngon

giòn, bên trong mềm ngọt dịu vị su

kem, nổi tiếng với nhiều khách du lịch.
Món bánh hakwon cũng là menu đặc

biệt của quán với ý nghĩa �bánh mẹ làm cho con mang đi hakwon học thêm�.
Điện thoại 051~747~6886 Địa chỉ 31 Jung-dong 1 ro Haeundae-gu

Menu được ưa thích Su kem 2,300 won/Bánh hakwon 1,300 won
Thời gian mở cửa 08:00-22:00

Cá nóc Geumsu �chi nhánh chính�

Nhà hàng chuyên về cánh cá nóc

với 46 năm kinh nghiệm. Tất cả các
loại món ăn kèm đến gia vị đều

được nhà hàng chế biến trực tiếp.

Cá nóc vẫn được đảm bảo độ tươi
ngon cũng như canh có vị thanh
mát, có thể thêm gia vị tùy ý thích

người dùng. Nếu chọn menu bàn

ăn cá nóc sẽ được phục vụ thêm salad, cá nóc kho, da cá rán, cá nóng chiên.

Điện thoại 051~742~3600 Địa chỉ 23 Jung-dong 1 ro 43 gil Haeundae-gu Menu
được ưa thích Món cá nóc 10,000 won � 35,000 won/ Gỏi cá nóc (nhỏ) 60,000 won
Thời gian mở cửa 24 giờ

Sườn Amso Haeundae

Thưởng thức sườn Haeundae trong
không gian nhà Hanok. Quán chuyên

chee biến thịt bò cái và món ăn tiêu biểu
là sườn bò nướng. Sườn bò thường bán
hết trong giờ trưa nên nếu muốn thưởng

thức món ăn của nhà hàng thì nên đi
sớm. Sườn ướp gia vị cũng có hương

vị đặc trưng vì không trộn quá nhiều gia vị đảm bảo vẫn giữ
hương vị tươi của thịt. Có thể đặt chỗ từ 6 người trở lên.

Điện thoại 051~746~ 0033 Địa chỉ 32-10 Jung-dong 2
ro 10 gil Haeundae-gu Menu được ưa thích Sườn gia vị
36,000 won/Sườn 42,000 won/Sườn 30,000 won Thời
gian mở cửa 11:00-22:00

Canh Daegu

vình 101, điểm ngắm cảnh đêm Haeundae. Thực

thực đơn chính.

Là địa điểm nổi tiếng trên SNH, thuộc khu vực

Canh Daegu là

Canh cá không

and chips dùng cá seoneo. Du khách có thể vừa
thưởng thức bia tươi cùng fish and chips và ngắm
cảnh Haeundae chuyển giao giữa ngày và đêm.
Điện thoại 051~726~8803 Địa chỉ 52 Dongbaek-

khoai tây chiên 17,000 won/Tôm và khoai tây

chiên 19,500 won Thời gian mở cửa 11:00-24:00

Quán lòng bò, nơi có thể thưởng thức món lòng
bò với giá tiết kiệm 8,000 won. Điều chú ý là chỉ

trộn lá vừng. Nhà hàng mở cửa 24/24 nên rất đông
khách. Ai thích Daegu-gon có thể gọi thêm với giá
1,000 won

Điện thoại 051~744~ 0238 Địa chỉ 28 Dalmaji gil 62

Haeundae-gu Menu được ưa thích Canh Daegu
11,000 won/Trứng cá cuộn Thời gian mở cửa 24 giờ

có thể gọi món nướng cho 3 người trở lên, món

Quán cơm Pungwonjang

món tiêu biểu của quán.

bằng xe buýt đến. Các món ăn kèm như cháo bí đỏ,

hấp cho 2 người trở lên. Đây cũng chính là hai

Điện thoại 051~731~3113 Địa chỉ 29 Jung-dong 1

ro 19 Haeundae-gu Menu được ưa thích makjang

bò 8,000 won/Daejang 9,000 won/Lòng hấp
10,000 won Thời gian mở cửa 17:00-03:00

Gijang
gomjangeo

Là nhà hàng
chuyên về

chuyên món ăn Hàn những cũng chuyên đồ gỏi cá.
Bữa chính thường có cơm và canh tương rất ngon.

Điện thoại 051~721~7718 Địa chỉ 5 Dongam 1 gil

Gijang-eup Gijang-gun Menu được ưa thích Thịt lợn
luộc 1 suất 15,000 won/Thịt lợn bulgogi 1 suất

15,000 won Thời gian mở cửa 11:00-21:00

Món ăn được chế biến bắt đầu từ khi gọi món nên

thơm phức hoặc cá nướng tẩm ướp gia vị.

Địa chỉ 70 Gijanghaean-

ro Gijang-eup Gijang-gun Menu được ưa thích cá

dù thời gian đợi khá lâu nhưng cũng lại chính là
chứa đựng tâm sức của người nấu. Mì canh kimchi

được nấu bằng nước seuji, sau khi ăn mì có thể
thưởng thức cơm trộn với nước canh còn lại.

Điện thoại 051~704~0577 Địa chỉ 59 Songjeonggwangeogolro Haeundae-gu Menu được ưa thích Cơm cuốn kim 3,000

won/Bánh bao hấp 4,500 won/Mì canh kim chi 5,000 won

Thời gian mở cửa 12:00-21:00
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nướng 1 kg 60,000 won Thời gian mở cửa 09:00-

Quán cơm nổi tiếng với món cơm và mì gia đình.

Đuổi bắt Busan

cá nướng cháy da để lại bên trong lớp thịt trắng

23:00

than hoa, thịt lợn xào là menu chính của quán. Quán

thứ3. Cá

của nhà hàng. Thực khách có thể thưởng thức

Điện thoại

miến trộn với món ăn chính là thịt vịt, thịt lợn nướng

Quán Songjeong

được nước bằng rơm chính là đặc trưng riêng

051~721~2934

Là quán ăn ngon được nhiều người tìm đến dù phải đi

gong jangeo
nướng đời

PLAN

Haeseong makjang

đáng chú ý nhất.

Món ăn ngon được ưa thích khác là món trứng cuộn

THEME

ro Haeundae-gu Menu được ưa thích Daegu và

cay là đặc điểm

ACTION

đơn chính là các món làm từ hải sản như món fish

START

The bay 101 Fingers and Chat

Gwangalli

Cầu Gwangan

Cầu nối liền Namjeong-dong Suyoung-gu với U-dong Haeundae-gu.
Không chỉ đơn thuần là cầu giao thông, mà nơi đây còn được trang bị
hệ thống đèn với 100 nghìn màu sắc khác nhau chiếu lên bầu trời đêm

tạo nên cảnh đêm đặc sắc trên biển Gwangalli. Do đó mà tên tiếng
Anh của cầu là �Diamond Bridge�. Nếu muốn ngắm cảnh hàng loạt sắc
màu ánh sáng lấp lánh như sao trời của cầu Gwangan thì hãy đến bãi
biển Gwangan vào giờ tối khi mặt trời vừa lặn.
Ildae Gwanganhawbyeon-ro Suyeong-gu
www�gwanganbridge�or�kr
051~780~0077

*Thời gian lên đèn
cầu Gwangan*

tháng 9� tháng 6

(chủ nhật � thứ 5) mặt
trời lặn �12h đêm
(thứ 6 � thứ 7) mặt trời
lặn � 2h sáng

Tháng 7 � tháng 8�
ngày trước ngày nhỉ

(hằng ngày) mặt trời
lặn � 2h sáng

Nơi có nhiều nhà hàng gỏi cá sống bên cạnh bãi biển

nhiều quán gỏi cá sống nhất Hàn Quốc với hơn 300
nhà hàng khác nhau. Năm 2012 đây là con đường
được tổng công ty du lịch Hàn Quốc chọn là con

đường ẩm thực theo chủ đề. Du khách có thể tự
trên hoặc lân cận để chế biến món ăn theo ý thích
với phí sử dụng nhà hàng được tính riêng. Có thể chế
biến đồ và đặt mang đi để có bữa hải sản ngoài trời.

Nói tóm lại đây có thể coi là điểm đến hàng đầu nếu
Millak-dong Sujeong-gu
minrakroad�com

Bãi biển Gwangalli

Bãi biển có cảnh biển đêm đẹp cả 4 mùa trong
năm. Đặc biệt là cảnh biển đêm hòa quyện trong
ánh đèn từ cầu Gwangan là điểm đặc trưng duy

nhất tại đây. Du khách cũng có thể chiêm ngưỡng
nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi

tiếng ở đây. Tiêu biểu là tác phẩm nghệ thuật
ánh sáng của nghệ nhân Baek Nam Jun trên mái
trung tâm văn hóa quận Sujeong cùng nhiều tác

phẩm của các nghệ sĩ khách dọc ven biển. Ngoài

ra còn có không gian tạo hình nghệ thuật tạo
đường cây dừa nhân tạo, �con đường lãng mạn�,

�quảng trường mặt trời mọc�, �con đường của giới

trẻ�. Thêm vào đó quanh đường bờ biển còn có
khoảng 100 các quán cà phê lớn nhỏ tạo nên

nơi đây thực hiện chương trình �đường cuối tuần
không có xe ô tô� và mùa thu có lễ hội pháo hoa
Busan.

gwangalli�suyeong�go�kr
051~622~ 4251

Công viên ven biển Millak

Công viên ven biển nằm giữa Gwangalli và Haeundae.
Công viên với cây cối, ghế đá, chỗ nghỉ mát được làm

tại nơi đã từng là biển tạo nên nét riêng biệt. Sân khấu
ngoài trời được xây dựng phục vụ cho các hoạt động

biểu diễn nghệ thuật, xung quanh là nhiều quán gỏi sống

tạo không gian ẩm thực. Du khách thường mang đồ hải
sản ra công viên để thưởng thức, cách thưởng thức này

không những tiết kiệm mà còn có thể tận hưởng không

khí khác biệt so với trong nhà hàng nên được nhiều người
ưa chuộng. Liệu hương vị hải sản thưởng thức trong gió
biển sẽ thế nào nhỉ� Các bạn hãy thử một lần nhé�

Millak gongwon, Gwanganhaebyeon-ro 361 Suyeong-gu
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219 Gwanganhaebyeon-ro Suyeong-gu

051~752~ 4545
(Hội Gwangalli Millak sanggabyeonyeong)

Đuổi bắt Busan

con đường cà phê Gwangalli. Mùa hè, người dân

PLAN

muốn thưởng thức gỏi cá hay hải sản tươi sống.

THEME

chọn mua hải sản để mang đến các nhà hàng ở tầng

ACTION

Gwangalli tới Millak-dong. Nổi tiếng là con đường có

START

Phố chủ đề gỏi cá Millak

Daeyeon�dong
Đài quan sát núi Hwangryeong

Nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, cũng là con đường tổ chứ lễ hội hoa anh đào Busan, địa danh ngắm
cảnh đêm Busan, có thật nhiều lí do để không thể bỏ qua nơi này mỗi khi đến Busan. Cách vui chơi ở đây

cũng rất lí thú. Có thể đi ô tô lên lối vào núi Hwangryeong nhưng phải đi bộ một chút mới vào tới được đài
quan sát. Tại đây du khách có thể vừa thưởng thức trà, vừa ngắm cảng Busan. Đài quan sát nghỉ vào thứ 2
hằng tuần và thời gian mở cửa là từ 10h�23h. Có thể sử dụng xe buýt tour nội thành để đến đây.
Daeyoeng-dong Nam-gu (391-39 Hwangryeong-ro Busanjin-gu)

070~7542~7080

Công viên UN

Là điểm đến được đề xuất cho những ai đến

với Busan. Vì đây là nơi được Liên Hợp Quốc
chỉ định là nơi tưởng niệm Liên Hợp Quốc.

Trong chiến tranh 6-25, lính của Liên Hợp Quốc

được phái đến Hàn Quốc và đóng binh tại
chính nơi đây. Gồm 2,300 binh lính đến từ 11
quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan,

v.v. Thêm vào đó, đây còn là nơi có đài tưởng
niệm xây dựng năm 1964 và phòng triển lãm,
đặc biệt đài tưởng niệm có ghi danh các chiến
sĩ đã hy sinh theo đặc điểm tôn giáo của từng
người. Trên thế giới chỉ có duy nhất đài tưởng
niệm UN tại Busan. Đây là điểm đến đầy ý
nghĩa cho chuyến du lịch của bạn.

93 UN pyeonghwa-ro Nam-gu
www�unmck�or�kr
051~625~0625

START
ACTION

Oryukdo sky walk

Đây là nơi nổi tiếng với cảnh biển hướng về Haean.

mét so với mực nước biển. Đường đi bộ được

Igitae là nơi có hai kĩ sinh cải trang và nhảy xuống biển.
Công viên tự nhiên thành phố được xây dựng tại đây
thích của dân câu cá. Công viên mở cửa 24 giờ và gần

với các địa danh khác như Taejongdae, Oryukdo, Bãi
đua thuyền Suyeongman. Là điểm ngắm cảnh ấn
tượng với quang cảnh bãi biển Gwangalli, marine city

tới cầu Gwangan, được đề xuất cho những ai thích
ngắm cảnh biển trong yên bình.

68 Igitaegongwon-ro Nam-gu

051~607~6398~9(Trung tâm quản lí công viên Igitae)

ghép từ 24 tấm kính tạo thành hình chữ U trên
mặt nước biển tạo cảm giác ngỡ ngàng khi

trời biển như hợp làm một. Sóng biển vỗ ngay

dưới chân có thể tạo cảm giác đáng sợ nhưng

PLAN

là nơi nổi tiếng để ngắm sóng biển và cũng là nơi yêu

Là nơi ngắm biển qua nền kính với độ cao 37

THEME

Công viên thành phố tự nhiên Igitae

du khách có thể yên tâm vì nền đường được

kê bởi 4 tấm kính 12mm gắn băng chống nước
đặc biệt tạo thành lớp kính chống thấm dày

55mm đã được kiểm chứng an toàn. Để đảm

bảo an toàn, du khách phải sử dụng bao giày
được phát miễn phí trước khi lên đường đi bộ.
137 Oryukdo Nam-gu

Con đường văn hóa Daeyeon

Con đường gần trường đại học, ở quận Nam. Do đó, con đường nổi tiếng với nhiều xu thế đa dạng của giới trẻ với những
nhà hàng, cửa hàng quần áo, sân khấu kịch cỡ nhỏ, pob, v.v. quan trường đại học Gyeongseong, Bugyeong. Đặc biệt

không gian văn hóa phức hợp tạo nên con đường văn hóa đã được nhận giải thưởng kiến trúc Busan, được công nhận
nghệ thuật kiến trúc đặc sắc. Từ sân khấu kịch Yongcheon cho tới các quán rượu vang Bueongi, quán bia Daban, tiếp nối
là các quán rượu kiểu truyền thống, các quán pob mang không khí nhạc sôi động, hiện đại đều có thể tìm thấy tại đây.
36-1 Yongso-ro 13beon-gil Nam-gu

Đuổi bắt Busan

48●49

Cơm canh thịt lợn Ssangdungi

Nhà hàng chuyên về canh thịt lợn nằm ở
quận Daeyoen. Là quán ăn được số đông

người địa phương tìm đến. Canh thịt lợn là

món ăn tiêu biểu của quán, ngoài ra còn

Các quán
ăn ngon

có thịt lợn luộc. Canh được làm hợp khẩu
gia vị khác cũng đều rất thơm ngon.

vị nên ăn với ớt tươi hay kết hợp với các

Điện thoại 051~628~7020 Địa chỉ 2 UNpyeonghwa-ro Nam-gu Menu được ưa thích

Canh thịt lợn 7,000 won/Thịt luộc 8,500 won Thời gian mở cửa 09:00-24:00

Lòng� dạ dày Alcheon

Mỗi khi gọi lòng và dạ dày hấp, bạn sẽ được nếm thử lòng trước. Lòng được quán

làm trực tiếp nên càng mềm và thơm ngon hơn. Lòng và dạ dày đều được rắc
vừng rang ăn rất hòa quyện, nước dùng có thể ăn cùng cơm.
Điện thoại 051~612~5952 Địa chỉ 88 Yongso-ro 7 gil Nam-gu
Menu được ưa thích Lòng, dạ dày hấp 12,000 won/suất
Thời gian mở cửa 11:00-21:50

Gỏi cá Samsam

Giá ăn cho một người khoảng 25,000 won, gồm ba loại gỏi cá sống (chamdom,
Gwangeo, nongeo hoặc milji). Du khách có thể tùy ý thưởng thức gỏi cá sống theo

sở thích cá nhân. Có thể ăn sa si mi hoặc cơm trộn cá sống với gia vị đặc biệt của
quán để thưởng thức hương vị cá sống còn tươi nguyên. Ăn kèm với các món như
rau trộn cũng rất ngon.

Điện thoại 051~753~7333 Địa chỉ 278 Gwanganhawbyeon-ro Suyeong-gu Menu

được ưa thích Gỏi cá 25,000 won/ suất Thời gian mở cửa 12:00-22:00

Tteokbokki Namjeon �chi nhánh chính�

Ttekbokki làm từ tteok để nguyên miếng dài
nên càng dẻo và thơm hơn. Điểm đặc biệt

ở đây là có cho thêm rau cải thảo. Thường

suất 1 người gồm 1 karaetteok, 1 oteng, 1
nửa quả trứng luộc. Các món chiên cũng rất
trực tiếp cũng đều rất ngon.

đa dạng, làm ấm lại bằng lò vi sóng hoặc ăn

Điện thoại 051~625~ 4163 Địa chỉ 33-6 Hwangryeongdae-ro 489 Suyeong-gu Menu

được ưa thích Tteokbokki 2,000 won/Omuk 1,500 won Thời gian mở cửa 24 giờ

Cơm cuộn Daegwol

tương đen và tỏi. Khác với thịt bò xào truyền thống, món

vì rau xanh được sử dụng là rau được lấy từ

Thực đơn chính là món thịt hanu (bò cái) xào gia vị làm từ

mỏng nên rất nhanh chín. Vị gia vị không quá đậm nên có
thể thưởng thức vị tươi ngon từ thịt. Rất ngon khi ăn cùng
với kimchi trắng, canh kimchi ở đây cũng rất ngon.

Điện thoại 051~754~1004 Địa chỉ 8 Namjeonbada-ro

lách, cà rốt, cải thảo, v.v. Món ăn chính được
ưa chuộng nhất của quán là thịt vịt. Ngoài ra

còn có thịt lợn xào, bạch tuộc xào, bulgogi,
bolgogi thịt vịt, thịt ướp gia vị thảo dược, v.v.

Điện thoại 051~754~6160 Địa chỉ 8 Gwangnam-

ro 142 gil Sujeong-gu Menu được ưa thích Cơm
cuộn Daegwol 12,000 won Thời gian mở cửa
11:30-22:00

Món ăn tiêu biểu là tteok dài và mực chiên.
Tteok được luộc trước với nước oteng trước

PLAN

Quán Dari

THEME

33 gil Sujeong-gu Menu được ưa thích Bulgogi 29,000

won Thời gian mở cửa 11:00-22:00

nông trại của quán, gồm 10 loại rau như xà

ACTION

bulgogi ở đây được nướng trên than hoa. Thịt được thái lát

Độ tươi ngon của món cuốn được đảm bảo

START

Eonyang Bulgogi Busan

khi chế biến cùng gia vị. Tteok để nguyên dài

Canh tương jaecheop halmae

Là quá canh tương nổi tiếng từ những năm 1950 cho
tới ngày nay. Món ăn tiêu biểu của quán là cơm trộn với
canh tương nóng. Canh tương jaecheop là canh làm từ
tương đậu nguyên chất. Các món ăn đều có canh tương

jaecheop đi kèm. Canh được làm từ tương đậu có thêm
vị ớt tươi nên có mùi vị đặc trưng rất Hàn Quốc.

khi chế biến nên cần cắt miếng vừa miệng
khi ăn. Gia vị tteok không quá cay và mực
chiên ngon hơn khi ăn với nước sốt.

Điện thoại 051~625~0130 Địa chỉ 7 Sujeong-ro 464

gil Sujeong-gu Menu được ưa thích Tteokbokki 3,000

won/ suất /Mực chiên 3 miếng 3,500 won Thời gian
mở cửa 12:00-21:30

Điện thoại 051~751~7658 Địa chỉ 8 Gwangnam-ro 120
Sujeong-gu Menu được ưa thích Cơm jaecheop 8,000

won/Canh tương jaecheop 11,000 won Thời gian mở
cửa 06:00-22:00

Canh gỏi cá Pohang

Nhà hàng canh gỏi cá sống được các phương tiện truyền thông đánh
món gỏi sống khác cũng được ưa thích. Gỏi cá sống được trộn cùng các

loại rau tươi đặt trên sợi mì somyeon với nước dùng ướp đá lạnh, ngon

hơn khi dùng với cơm. Gọi 1 suất canh cá sống sẽ được miễn phí canh
cá cay nóng, hương vị của sujaebi trong canh cá cay cũng rất đặc biệt.

được ưa thích Canh gỏi cá (nhỏ) 15,000 won hời gian mở cửa 10:00-22:00

bếp với 50 kinh nghiệm chế biến món Nhật và con trai là
người đầu tiên được nhận chứng chỉ chế biến cá nóc đặc

biệt. Nhà hàng có thực đơn đa dạng với các món làm từ
cá nóc như canh cá nóc cay, canh không cay, gỏi cá nóc,

lẩu cá nóc và một số món luộc và hấp khác. Canh cá nóc
với giá đỗ tương cũng là món giải rượu rất được ưa thích.

Điện thoại 051~628~3935 Địa chỉ 30 Hwangryeongdae-ro 492 Namgu Menu được ưa thích Cá nóc, canh cá cay, canh cá không cay
11,000 won/Kachibok 20,000 won Thời gian mở cửa 09:00-21:00

50●51

Điện thoại 051~621~8288 Địa chỉ 15 UNpyeonghwa-ro Nam-gu Menu

Quán cá nóc do hai cha con cùng kinh doanh, cha là đầu

Đuổi bắt Busan

giá cao từ năm 2009. Không chỉ nổi tiếng bởi canh gỏi cá sống mà các

Canh cá nóc Jowon chi nhánh Daeyeon

Seobusan

Songdo + Dadaepo + Gamcheon + Eulsukdo + Gangseo

Songdo

Đường đi bộ ven biển Songdo

Đường đi bộ bên sườn núi ven biển Songdo đưa du khác
đến khám phá vẻ đẹp của biển phía đối diện công viên
Amnam. Đường ven biển được làm men trên sườn núi,

mỗi tầng đều mang nét đẹp riêng bởi hình dáng các lớp

đá triền núi khác nhau được thiên nhiên kiến tạo từ cả
trăm triệu năm trước. Chứng mình rằng con đường đi

Bãi biển Songdo

Là bãi biển với đường bờ biển đẹp lãng mạn được gắn với
tên gọi �Napoli của biển Đông�. Và cũng là bãi biển số 1 của

Hàn Quốc nên có nhiều nét đặc biệt hơn so với các bãi biển

khác. Tên gọi có xuất sứ từ hình ảnh những cây thông già
từ thời xa xưa. Nơi đây có lễ hội mĩ thuật biển và lễ hội âm

bộ này còn mang nhiều ý nghĩa lớn khác ngoài tư cách
là đường ngắm cảnh ven biển. Các đài quan sát hướng

ra biển được đặt giữa chặng đường giúp du khách có thể
dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh biển từ bãi biển Songdo
cho đến công viên Amnam.

nhạc của con người thời hiện đại được tổ chức hằng năm.
Đài nhảy cầu biển được tái xây dựng vào năm 2013 nhân

dịp kỉ niệm 100 năn hình thành bãi biển, từ đó đến nay các
cuộc thi ngày cầu ở biển đều được tổ chức đều đặn.
Amnam-dong Seo-gu
051~240~ 4000

songdo.bsseogu.go.kr

Con đường đi bộ Gureum Songdo

Nếu ở quận Nam có Oryukdo sky walk thì ở

quận Tây có đường đi bộ Gureum� Là nơi có
đường đi bộ gần với đảo Rùa, bãi biển Songdo.

Từ tháng 6 nắm 2015, đường đi bộ hải dương
đi vào hoạt động, mang lợi thế là đường sky
line có dường cong gấp khúc đầu tiên của Hàn

Quốc. Đi theo đường đi bộ có thể ra được đài

Công viên Amnam

Với diện tích khoảng 560 nghìn mét vuông, công viên tự nhiên nối
liền với bãi biển Songdo qua đường đi bộ ven sườn núi Songdo.
Công viên có đài quan sát, cầu mây, đường đi bộ, sân khấu ngoài
trời với đủ không gian để du khách có thể tìm thấy không gian

thư giãn và vui chơi. Cạnh đường bờ biển còn có thể tìm thấy dấu
tích để lại của thời kì đá mới như dấu chân khủng long. Hãy đến
đây để được thả mình trong dòng chảy lịch sử thời cổ xưa.
185 Ammanwon-ro Seo-gu
051~240~ 4538

culture.bsseogu.go.kr

quan sát trên biển, sẽ mang lại cho du khách

cảm giác như được đặt chân lên mặt nước biển.

Buổi tối có thể ngắm cảnh biển đêm trong ánh
đèn kì ảo cũng như có thể ngắm những ánh
đèn lấp lánh từ cầu Namhang hắt về.

Amnam-dong Seo-gu

START

Dadaepo

ACTION

Nằm ở phía Tây Nam của Busan, bãi biển có

Bên cạnh còn có khu đất bùn ven biển, thích
hợp cho các hoạt động quan sát và khám phá

các sinh vật biển như một không gian học tập

về tự nhiên đầy lí thú. Cạnh bờ biển còn là
rừng phòng hộ với hơn 50 nghìn gốc cây lớn
tạo nên hình ảnh biển và rừng hài hòa.
Gamcheongang-ro Saha-gu
tour.busan.go.kr

051~207~6041

được thiết kế đặc sắc với hệ thống đèn màu rực rỡ, kết hợp với làn
sóng phun nước theo nhịp điệu âm nhạc. Du khách có thể đặt trước
bài hát, đăng kí lời nhắn gửi cùng lời hát tới người thân yêu, tổ chức

lễ cầu hôn, v.v góp phần làm cho nơi đây trở thành điểm đến khó
quên đối với nhiều du khách. Có thể đăng kí tổ chức sự kiện 2 ngày
trước đó trên trang chủ. Nghỉ thứ hai hằng tuần.

*Thời gian biểu diễn phun nước nakjo ‒ giấc mơ Dadaepo*
Vui chơi
cùng đài
phun
nước
10�20
phút/ lần

Nhạc
nước
20
phút/ lần

Là đảo có từ thế kỉ 16 mang đặc điểm là thường có
mây và sương mù bao bọc nên được gọi là �Morundae�.

Thời gian biểu diễn

Theo từng
mùa

Ngàythường

tháng 9� tháng 11

19:30

tháng 5 � tháng 8

20:00

Thứ bảy�chủ nhật� Ngày nghỉ

20:00(Phần 1) / 21:00(Phần 2)

19:30(Phần 1) / 20:30(Phần 2)

sẽ mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu cho du khách.
Đặc biệt, cảnh hoàng hôn ở đây nổi tiếng là rất đẹp,
xem giờ mặt trời lặn trước khi đến có lẽ sẽ ghi lại được
khoảnh khắc hoàng hôn đáng nhớ.

051~220~ 4524

Đài quan sát Amisan

Là nơi có thể ngắm được toàn cảnh lạ lưu sông Nakdong. Đặc

biệt, ở đây còn có trung tâm triển lãm giới thiệu về địa lí và địa
hình hạ lưu sông Nakdong. Ngắm cảnh cửa sông Nakdong vào

ban ngày hay lúc hoàng hôn đều sẽ mang lại ấn tượng đẹp cho
du khách về cảnh quan tự nhiên nơi đây.
77 Dadaenakjo 2 gil Saha-gu

051~265~6863

wetland.busan.go.kr

54●55

73 Morundae 1 gil Saha-gu

tour.busan.go.kr

051~207~6041

Đuổi bắt Busan

Đi bộ dọc con đường hai bên là rừng thông nhất định

tour.saha.go.kr

운영시간
11:00(Các trường mầm non, trường học có thể đăng kí khi đến thăm)
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Ngày thường : 1 lần sau khi biểu diễn nhạc nước buổi tối
Cuối tuần : 1 lần sau khi biểu diễn nhạc nước buổi tối

52 Morundae 1 gil Saha0gu

Morundae

PLAN

mực nước nông và ấm thích hợp cho trẻ em.

Là nơi không thể không ghé qua khi đến với Dadaepo, đài phun nước

THEME

Đài phun nước Nakjo ‒ giấc mơ Dadaepo

Bãi biển Dadaepo

Gamcheon

Làng văn hóa Gamcheon

Xuất phát từ nơi cư trú của cộng đồng người dân từ những năm 1950 đến nay ngôi làng đã
phát triển thành điểm du lịch nổi tiếng thế giới của Busan. Mang nét đẹp giống với làng
Machu Picchu của Peru, nét đẹp vừa Hàn Quốc vừa quốc tế chính là nét đặc trưng ghi lại

dấu ấn sâu sắc cho du khách khi tới đây. Hầu như tất cả nhà ở thuộc kiểu nhà riêng, nối

theo ngõ bậc thang, những ngôi nhà nhỏ xinh san sát thúc giục du khách tiến bước tìm
tòi, khám phá.

Qua dự án mĩ thuật, tất cả các bức tường nhà trong làng đều được vẽ lại những bức tranh

nghệ thuật, tranh truyện cổ tích. Có stamp zone và photo zone để du khách có thể trực
tiếp đánh dấu chặng đường đu lịch làng Gamcheon của riêng mình.

177-11 Gamne 2 ro Saha-gu (Gamcheon-dong)
gamcheon.or.kr

070~ 4219~5556

Là nơi chụp ảnh đẹp nhất của làng Gamcheon. Đặc biệt vào cuối tuần còn có những hàng dài du khách

sếp hàng để chụp ảnh. Dù mất thời gian chờ đợi nhưng khoảnh khắc lưu lại cùng hoàng tử bé và sói sa

ACTION

1� Hoàng tử bé và sói sa mạc

START

Đề xuất của người biên tập

mạc sẽ không làm bạn thất vọng. Nơi đây sẽ giúp bạn có giấy phút nhớ lại tác phẩm <Hoàng tử bé>,

2� Hòa mình với Gamcheon

THEME

nhớ lại lời thoại của cậu cùng cảm xúc khi hướng ánh mắt về làng văn hóa Gamcheon.

Toàn cảnh của làng Gamcheon cũng giống với vóc dáng con người. Tùy theo từng
trong làng còn có rất nhiều khu chụp hình đa dạng khác, tất cả đều là không gian
mang ý nghĩa cùng lưu lại kí ức với du khách.

PLAN

góc độ của khung hình mà có thể lưu lại nhiều tấm hình khác nhau. Ngoài ra

3� Gamne Eoulteo
Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng của làng văn hóa Gamcheon, tầng 1 là nơi trải nghiệm văn
hóa với phòng gia công, tầng 2 là phòng triển lãm và quán cà phê, tầng 3 là nhà thờ, thỉnh

thoảng có sinh hoạt lớp học. Tầng 4 là nơi nghỉ của du khách, tầng thượng là nơi có thể
quan sát toàn cảnh ngôi làng. Để tạo tái hiện giống với không gian văn hóa phòng tắm hơi

Taejong, ở cửa ra vào có tượng chủ phòng tắm hơi, trong nhà là tượng ông lão đang tắm
được tạo hình sinh động thể hiện rõ nét cuộc sống sinh hoạt của người dân thời bấy giờ.

Đề xuất của người biên tập
Có rất nhiều chương trình trải nghiệm đa dạng tại làng Văn hóa Gamcheon. Hãy thử tự làm ra một
sản phẩm có một không hai trên thế giới này� Hãy đến và làm thử ở làng Văn hóa Gamcheon��

Đuổi bắt Busan

1� Trải nghiệm làm đồ gốm Cốc, phụ kiện, chậu gốm, vv
2� Chế biến gỗ Đồng hồ, kẹp, hộp đựng bút chì, kẹp tóc giọt nước, vv
3� Nhuộm tóc tự nhiên Khăn tay, khăn choàng, áo thun, túi sinh thái, v.v.
4� Jeonthongshin �Hwahee� Hwahee (Là di sản văn hóa vô hình của Busan số 17) tiến hành ở Viện khoa học
5� Ngoài ra� tác giả trong Làng Văn hóa Gamcheon cũng tổ chức các
hội thảo cá nhân
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Eulsukdo

Du thuyền khám phá sinh thái sông Nakdongkang

Du thuyền khám phá sinh thái sông Nakdongkang chở 30 hành khách bắt đầu

xuất phát từ Eulsukdo đi qua HwaMyeong và quay trở lại Yangsan-Mulkum.
Ngoài ra còn được gọi là �Tàu Eco sông Nakdongkang� . Hãy cùng tàu Eco trải qua

khoảng thời gian đặc biệt cảm nhận một cách trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên
đẹp dọc theo sông Nakdongkang. Sau khi bạn lên tàu, bạn có thể nghe hướng
dẫn giải thích về văn hóa lịch sử và thiên nhiên nơi đây theo hình thức kể chuyện,
và tận hưởng thời điểm tuyệt vời của hoàng hôn trên tàu Eco. Tuy nhiên thứ 2
hàng tuần du thuyền không hoạt động và phải gọi điện thoại để đặt chỗ trước.

Bến tàu Eulsukdo: 1233, Nakdong Namro, Saha-gu, Công
viên sinh thái Eulsukdo

Bến tàu Hwangmyeong: Trong công viên sinh thái
btoeco.or.kr

* Tiền phí *

Cảng Eulsukdo �tháng 4 đến tháng 10�
•Người lớn 5,000 won � 10.000 won

•Người cao tuổi� thanh thiếu niên�
người tàn tật� người có công với
đất nước 3000� 7000 won
Bến tàu Hwamyeong
�hoạt động từ tháng 11 đến tháng 3�
•Người lớn 7,000 won

•Người cao tuổi� thanh thiếu
niên� người tàn tật� người có
công với đất nước 5000 won

Hwamyeong Gangbeondae-ro Buk-gu

051~294~2135

Trung tâm sinh thái cửa sông Nakdongkang

Cửa sông Nakdongkang là một nơi trú ẩn bình yên

cho các loài chim di cư trong suốt bốn mùa. Trung
tâm sinh thái đặt ở đây, cho phép bạn quan sát nhiều
loài chim di cư và tìm hiểu về lịch sử cũng như quá

trình tạo ra cửa sông Nakdong nên đây là một nơi sẽ

mang đến hiệu quả giáo dục. Đối với những du khách
muốn cảm nhận phong cảnh thiên nhiên hoang dã

thì Trung tâm sinh thái cửa sông Nakdongkang chính

Bãi trú đông cho chim di cư Eulsukdo

gian đi dạo trong yên tĩnh dọc theo con đường gỗ ở

Nakdongkang, được chỉ định là một di tích tự nhiên vào tháng 7 năm

là một nơi cần phải ghé thăm� Bạn hãy thử dành thời
trung tâm. Hãy rời khỏi thành phố bận rộn và dành
cho mình một khoảng thời gian tĩnh lặng.

1240 đường Namdong-nam, Saha-gu
wetland.busan.go.kr

051~209~2000

Nơi này được hình thành ở trung tâm vùng châu thổ cửa sông
1966. Mặc dù khi thủy triều xuống và thủy triều lên thì bãi cát này có

sự thay đổi nhưng đây vẫn là một nơi có được diện mạo đa dạng theo
những thay đổi tự nhiên khác nhau. Bãi đất ngập nước um tùm lau sậy
chính là nơi dừng chân quan trọng đối với loài chim nước. Vào mùa xuân
và mùa thu, bạn có thể thấy bầy chim giẽ giun, và mùa đông thì có thể
thấy bầy ngỗng trời bay qua Hàn Quốc. Nếu như bạn một lần quan sát

những cánh chim bay một cách thong thả từ tốn thì bạn sẽ nảy sinh suy
nghĩ mong muốn tạo ra môi trường sạch để làm nơi trú ẩn cho chúng.
1240 đường Namdong-nam, Saha-gu
tour.saha.go.kr

051~209~2000

START

Gangseo

Nơi đây nằm trên một khu vực rộng lớn dọc theo bờ sông
Samrak, ai cũng có thể đến đây để tận hưởng thời gian giải trí
vui vẻ với các máy móc tập thể dục và khu ngắm hoa dại. Địa

ACTION

Công viên sinh thái Samrak

điểm thích hợp để tập môn thể thao yêu thích của bạn như sân

gia đình, mà còn thu hút du khách tập thể như các câu lạc bộ.

Đặc biệt cánh đồng hoa cải trải dài trài gần 57.000m2 gần công
viên từ đằng xa đã có thể nhìn thấy được một màu vàng hùng

THEME

bóng đá, sân bóng rổ, sân bóng chày không chỉ dành cho các

vĩ, khung cảnh đó thật sự rất quyễn rũ lòng người. Bạn đừng
cánh đồng hoa cải trải dài bất tận. Hoa nở từ cuối tháng 3 đến

tháng 4. Nếu bạn đến đây vào thời gian lễ hội hoa cải thì sẽ có

PLAN

quên chụp một bức ảnh kỉ niệm lưu lại khoảng khắc đứng giữa
thể thưởng thức được nhiều chương trình phong phú.
686 Sangak-dong Samrak-dong

LetsRun Park Busan Gyeongnam

051~303~0048

Đây là công viên giải trí chủ đề ngựa lớn nhất trong cả nước và là một không gian giải trí phức hợp,

có nhiều tiện ích như khu triển lãm trải nghiệm cưỡi ngựa và đường đua ngựa. Suốt khu vực Hoth

Story and Hors Island hàng ngày sau khi mặt trời lặn lễ hội ánh sáng Il Lumia được tổ chức với hơn
10 triệu đèn LED cho đến nửa đêm. Thời gian cuối cùng được vào cửa là 22h30 phút.
929 Garakdae-ro Gangseo-gu

park.kra.co.kr

051~901~7114

Đuổi bắt Busan

58●59

Boksung Banjeom

Đây là một trong ba nhà hàng bán mì

Jjambbong lớn ở Busan với đặc trưng là hải

sản phong phú. Để giữ được hương vị của

hải sản tươi ngon, bí quyết của quán là sử

Các quán
ăn ngon

dụng nước dùng từ thịt xương lợn được đun
trong vòng 30 phút. Mực hanchi, thịt ngao

và tôm là những hải sản được cung cấp

trong ngày và được sử dụng để làm món mì Jjambbong nên có được sự tươi ngon khác biệt.

Điện thoại 051~291~7834 Địa chỉ 289 Hasinjungang-ro Saha-gu Menu được ưa thích Jjambbong 7.000
won/Sacheon Jjambbong 8000 Won Thời gian mở cửa 11:00-21:00(Đóng cửa vào mỗi thứ ba hàng tuần)

Hình ảnh được cung cấp http://blog.naver.com/kmarine814/70109094103(Nguồn : Ăn cùng nhau)

Osaka

Nhà hàng mang phong cách Nhật Bản do

chính người Nhật mở. Ở tầng một, bạn có thể
uống rượu izakaya, và trên tầng 2 bạn có thể

ăn ramen, cơm trộn, cà ri, và sushi. Một thực

đơn tiêu biểu là croquette và okonomiyaki làm
bằng khoai tây nghiền. Bạn có thể ăn bánh

croquette với salat bắp cải và nước chấm sẽ

ngon hơn. Món hamburger steak cũng rất được yêu thích.

Điện thoại 051~205~8408 Địa chỉ 324, đường Nakdong, Saha-gu
Menu được ưa thích hamburger steak 7000 won /

Okonomiyaki 5,500 won / Croquette (1 cái) 1.100 Won

Thời gian mở cửa 11:30-22:00(Break Time 15:00-17:00)

Hình ảnh được cung cấp Sikshin

Dongnyeok tonkatsu

Menu tiểu biểu ở đây là thịt lợn rán tonkatsu, katsu

thịt gà rán, katsu khoai lang phô mai, katsu bulgogi
phô mai. Ngoài những menu chính ra thì bạn có

thể lựa chọn hơn 20 loại món katsu đa dạng khác

nhau. Ở đây sử dụng thịt thăn tươi loại 1 trong

nước và khi bạn gọi món họ sẽ chế biến ngay lập
tức nên thịt vừa giòn lại vừa mềm. Khi bạn gọi một

suất thì có thể sử dụng các thức ăn phụ kèm như mì ống, salad, bánh gạo, mì cay không giới hạn.

Điện thoại 051~255~3209 Địa chỉ 43 Chungmudae-ro Seo-gu Menu được ưa thích Thịt heo
tonkatsu 6,500 won Thời gian mở cửa 10:00-22:00(Đóng cửa vào ngày Chủ nhật thứ 2 và 4)

Hình ảnh được cung cấp http://blog.naver.com/eyec0/220408661419(Nguồn: Oro Long)

Các loại mì lạnh trộn kiểu Hamheung được chế biến từ bột khoai lang và mì lạnh kiểu Pyeongyang làm từ bột
kiều mạch là những thực đơn tiêu biểu, ngoài ra bạn cũng có thể nếm thử những món mì sợi kiểu Busan. Đặc
ngấm đều gia vị trộn mà không mặn. Nước dùng mì lạnh hơi ngọt mà lại có vị bùi.
Điện thoại 051~291~ 4841 Địa chỉ 5 Nakdong-daero 324 beon-gil Saha-gu
Menu được ưa thích Mì lạnh Pyeongyang 8000 won/Mì lạnhHamheung

ACTION

biệt, mì được làm từ bột khoai lang đặc trưng bởi sự giòn và vị ngon. Sợi mì mỏng

START

Mì Heoju

9000 won Thời gian mở cửa 11:30-21:00(Đóng cửa vào ngày thứ 2 và thứ 4)

TCC

Daeti mulkkong

với tầm nhìn tuyệt vời. Có rất nhiều thực đơn ở đây, bao gồm

daegu hầm. Món ăn được ưa thích ở đây là cá mặt quỷ hầm cay ăn

Nằm bên bãi biển Songdo, đây là một quán cà phê nổi tiếng
Patbingsu. Trong đó thì churros và chè Patbingsu là hai món

ăn được ưa thích nhất. Tại đây có sân hiên ngoài trời, phù hợp
với thời tiết mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Bạn có thể xem
phim trên màn hình vào ban đêm.

Điện thoại 070~4238~9638 Địa chỉ 143, Songdohaebyeon-ro, Seogu, Menu được ưa thích Americano 4,100 won/Dâu tây smoothie
6.500 won/Sữa Patbingsu 7.000 Won Thời gian mở cửa 09:00-24:00

Quán cá Namhea

với giá đỗ giòn và rau cần thơm ngát. Món cá mặt quỷ hầm cay có
thể điều chỉnh được độ cay. Ngoài ra kimchi muối sổi và món bánh
bột rán, củ cải ngâm muối được đựng trong chén con gọn gang

PLAN

cà phê, đồ uống, trà, thức ăn, nước trái cây, churros và chè

Đây là nhà hàng nổi tiếng với món hầm cá mặt quỷ và món cá

THEME

Hình ảnh được cung cấp http://blog.naver.com/pmho000/40185889762(Nguồn : Sky)

cùng với đá cũng có một hương vị rất ngon. Nếu như vẫn còn nước
sốt thì bạn có thể gọi thêm khoai tây để trộn lên ăn cùng.

Điện thoại 051~203~4425 Địa chỉ 15 Nakdong-daero 135 beonan-

gil Saha-gu Menu được ưa thích Cá mặt quỷ hầm中 33,000 won/
Món cá daegu hầm中 28,000 won Thời gian mở cửa 12:00-22:00
Hình ảnh được cung cấp Sikshin

Baekban cá sống và baekban cá lát là món ăn tiêu biểu ở đây. Sau

khi gói cá sống vào lá rong biển thì sẽ phủ lên lúa mạch xay và để
ướp trong tủ lạnh 6 tiếng, sau đó thì sẽ thêm dấm Halabong vào

và lại ướp lạnh trong vòng 2 tiếng. Vì quá trình như vậy nên món cá
sống ở đây có vị ngon rất khác biệt. Món ngon ở đây là trứng hấp

có rong biển và tôm được xay nhỏ bỏ vào nên rất đặc biệt. Tất cả
đồ ăn, cơm và canh đều có thể gọi thêm miễn phí.

Gà rán World

được ưa thích Baekban cá sống 1 người 20,000 won Thời

một nồi to nên tạo được vị giòn và mềm bên trong. Món

Điện thoại 051~292~8838 Địa chỉ 56-1, Sari-ro, Saha-gu Menu

gian mở cửa 12:00-21:00(Break Time 14:00-17:00)

chính là gà rán giòn và gà rán tẩm gia vị và còn có món dạ

dày gà rán dai cũng rất ngon. Món dạ dày gà rán rất hợp để
làm đồ nhắm bia. Món gà tẩm gia vị rất nhiều cho dù bạn
gọi nửa con nhưng có cảm giác như là nguyên con, có vị
ngọt ngọt cay cay sẽ không làm cho bạn có cảm giác ngấy.

Gà rán giòn 15000 won Thời gian mở cửa 10:00-02:00
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Điện thoại 051~261~9746 Địa chỉ 22 Jangnimbeonyeong-

ro Saha-gu Menu được ưa thích Gà tẩm gia vị 16,000 won/

Đuổi bắt Busan

Hình ảnh được cung cấp
http://blog.naver.cometome56/220474528191(Nguồn: Bures)

Đặc trưng ở đây là sau khi khách gọi món sẽ rán gà trong

Bắc Busan

Dongnae + Sajik + Trường Đại học Busan�Chùa Beomeo

Đại học Busan � Beomeosa
Công viên Geumgang

Nếu bạn muốn có một khoảng thời gian

thoải mái hoà cùng với thiên nhiên hãy
thử đến với nơi này. Năm 1940 được gọi là

�Geumgangwon�, đến năm 1965 trở thành

công viên, ngày nay là nơi để dừng chân
nghỉ ngơi mà nhiều người dân tìm đến.

Nhất định bạn phải thử đi cáp treo có
chiều dài 1.260m bên trong công viên. Bạn

có thể quan sát hết được vẻ đẹp của toàn

bộ công viên từ trên đỉnh núi. Ngoài ra, ở
Bảo tàng lịch sử tự nhiên hải dương Busan

bạn còn có thể xem được tới 20,000 mẫu
sinh vật biển của các quốc gia trên thế giới,

xung quanh vườn bách thảo với sự tươi
mát của 2,300 sinh vật xanh.

155 Woojangchun-ro Dongnae-gu
geumgangpark�bisco�or�kr
051~860~7880

Công viên nhân dân Oncheoncheon

Được mở ra vào năm 2005 thông qua dự án phát triển sông tự nhiên, ngày nay là không gian vui chơi với nước được nhiều người yêu thích.
Ở nơi này bạn có thể cảm nhận được hơi thở của tự nhiên khi đi trên con đường đất và đường đi xe đạp, là những điều khó có thể cảm nhận

được trong cuộc sống bận rộn thường ngày. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng nhiều thiết bị thể dục thể thao như sân trượt băng nội tuyến,
sân bóng rổ, sân cầu lông... Hơn hết, điểm cuốn hút không thể không kể đến ở đây là bạn có thể cảm nhận được hơi thở của từng mùa trong

năm. Phong cảnh được thay những sắc màu khác nhau mỗi mùa, mùa xuân là hoa anh đào, mùa thu là bông cỏ lau... vẻ đẹp tự nhiên này thu

hút nhiều người tìm đến. Mùa hè, sân chơi nước được mở ra với giá 10,000won/ 1 người/ 1 ngày, là nơi nhiều người tìm đến ở Busan. Thêm vào
đó, bạn cũng có thể thưởng thức màn phun nhạc nước dưới ánh đèn đêm.
Yeonsan-dong Yeonjye-gu

oncheon�dongnae�go�kr

Dongnae-gu được xem là cái nôi của lịch sử Busan. Nơi này có Dongnaeeupseong chính là vùng đất diễn ra cuộc chiến Ngoại

loạn Nhâm thìn, là nơi có lịch sử hơn 1000 năm. Ở đây cùng lúc có thể ngắm cảnh từ khu vực Dongnae đến khung cảnh to
Dongnaeeup...làm tăng thêm giá trị của vùng. Hãy nhớ rằng tháng 10 hàng năm ở đây diễn ra lễ hội lịch sử Dongnaeeupseong. Sẽ
rất tuyệt nếu các bạn thử trải nghiệm đi dạo bằng chân trần, đi bộ trong rừng thông...và cảm nhận sự thảnh thơi trong tâm hồn.
Khu vực Anrak-dong, Myeongrun-dong, Bokcheon-dong Dongnae-gu

051~550~6611

ACTION

lớn của Haeundae-gu, Geumjeong-gu. Gần khu vực này có khu triển lãm khoa học, bảo tàng Bokcheon và bảo tàng lịch sử

START

Dongnaeeupseong

THEME
PLAN

Suối nước nóng Heosimcheong
Hotel Nongshim là khách sạn đặc biệt kiểu nghỉ dưỡng được
nhiều khách du lịch và doanh nhân tìm đến.Điều tự hào nhất

của nơi đây là �Heosimcheong�. Được tái tạo ra từ dự án tái phát
triển đô thị thành phố Busan năm 1991, đây là suối nước nóng

bậc nhất của Dongnae, hàng đầu truong nước, đảm bảo cho
khách hàng có thể sử dụng và thư giãn thoải mái. Đặc biệt, toàn
cảnh bên trong mang tính nghệ thuật với mái nhà cực lớn được

thiết kế để cảm nhận được ánh sáng tự nhiên, đây chính là một
trong những nhân tố tạo nên điểm đặc biệt cho Heosimcheong.

có khoảng 40 loại bể tắm như Jangsu-thang, Hwoemok-thang,
Donggul-thang, bồn tắm lộ thiên... các bể tắm sử dụng thuốc trị
liệu tự nhiên và thuốc nam được mở ra theo mùa
Geumgangwon Dongnae-gu

www�hotelnongshim�com

051~550~2200
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Hotel Nongshim 23 20-gil công viên

Đuổi bắt Busan

Với không gian rộng 4,300 ㎡ cho 3,000 người có thể sử dụng,

Sajik

Sân bóng chày Sajik

Chỗ này nằm trong sân vận động tổng hợp Sajik Busan,

nơi được gọi là khu tổng hợp các sân thi đấu thể thao.

Từ năm 1986 được sử dụng làm sân bóng chày của
Lotte Giants. Là không gian vui chơi tiêu biểu của

những người dân Busan đúng như tên gọi với những
trận đấu kịch liệt. Vừa xem thi đấu vừa ăn những món

ăn nhẹ cũng rất thú vị. Bạn còn có thể cảm nhận được

cả văn hoá cổ vũ độc đáo của của Busan như là �báo
cổ vũ�, �túi cổ vũ�. Đối với những người hâm mộ bóng
chày còn có thể thăm quan thêm �bảo tàng bóng chày

Giants� ở tầng 2 của sân bóng chày Sajik, trưng bày
những vật phẩm chứa đựng lịch sử

của Lotte Giants từ quá khứ đến nay.

Năm 2014, văn hoá cổ vũ độc đáo của
đoàn cổ vũ Lotte Giants được giới
thiệu ở New York Times và sự độc

đáo đó đã được công nhận.

45 Sajik-ro Dongnae-gu
051~505~7422

Sân vận động chính Busan Asiad

Là nơi diễn ra trận bóng Woldcup Hàn-Nhật khốc liệt
năm 2002, nơi đây bao gồm Foot Printing, đoàn cầu thủ

tiêu biểu quốc gia, nâng cao thành tích Woldcup thời đó,
trường Sunghwa nơi diễn ra Busan Asian Game. Sân vận

động tổng hợp Busan có vai trò của một không gian đa

mục đích như vừa là sân vận động chính, ngày nay được
sử dụng như sân thi đấu của Busan I-Park và là nơi diễn ra
các trận bóng, cuộc thi điền kinh và các buổi biểu diễn, sự
kiện văn hoá. Vào ngày không có thi đấu, sân cũng được

mở từ 10h sáng đến 5h chiều dành cho người dân. Được

kết nối với đường tàu số 3, trạm sân vận động tổng hợp
nên giao thông cũng tiện lợi.

344 Woldcup-ro Yeonje-gu
stadium�busan�go�kr

051~500~2121

START
ACTION
Vườn thú Seongjigok đóng cửa từ năm 2005, đến năm 2014 thông qua dự án mở rộng đất cải thiện thiết bị, được tái sinh với tên

THEME

Samjung The Park

gọi Samjung The Park. Là vườn thú duy nhất ở Busan có thể gặp được hơn 1,200 con thú thuộc 123 chủng loại, từ những con thú
giản là ngắm thú ra, nơi đây còn cho bạn cơ hội trải nghiệm đặc biệt với nhiều hoạt động. Như là cưỡi ngựa con, rừng mê lộ, Rope

Safari... Ở đó có thể trải nghiệm trực tiếp tiếp xúc với động vật và nghe �Animal Story Telling�- những câu chuyện động vật từ người
nuôi thú, học được sự quan trọng của sinh mệnh qua chương trình �Tôi cũng là tiến sĩ động vật�.
295-1 Saessak-ro Busanjin-gu

Công viên thiếu nhi Busan

www�samjungthepark�com

PLAN

dễ thương như cầy Mê-kát, chó đồng ( Prairie Dogs ), đến những con có tên lạ lẫm như nhím Hover, cầy Măng-gút... Ngoài việc đơn

051~811~8800

Khởi điểm là sân chơi Seongjigok năm 1971, đến nay là công viên

tự nhiên trong thành phố được nhiều người yêu thích. Ở cửa vào
công viên bạn có thể ngắm các loại thú ở vườn thú Samjung The

Park, sau đó bước vào con đường đi bộ làm bằng gỗ thân thiện
với môi trường, con đường xanh. Bạn có thể đi bộ đắm mình trong
thiên nhiên rừng xanh nhờ chất kháng sinh Phytoncide sản sinh ra

từ 50,000 cây gỗ. Nếu đi lên phía trên một đoạn, bạn sẽ thấy nguồn

cung cấp nước chính của Busan - nguồn nước Seongjigok, ở xung

Chùa Samgwangsa

Park có thể chơi các trò chơi nước miễn phí, nơi này dường như có

Tendai Busan. Là ngôi chùa có quy mô lớn với 360,000 phật tử. Khi leo

quanh đây cũng mở ra các cuộc thi đi bộ. Vào tháng 7~8 có Kid Kis�s
thể thoả mãn được ngũ quan của chúng ta trong suốt 4 mùa.
295 Saessak-ro Busanjin-gu
051~860~7848

lên 108 bậc thang sẽ thấy hội quán của chùa, nơi có thể tiếp nhận tới

10,000 phật tử, tòa tháp với chiều dài 30m là một công trình kiến trúc
thu hút tầm mắt. Đặc biệt lễ hội đèn lồng hàng năm, cứ đến tháng 5 lễ
hội đèn lồng với khoảng 40,000 chiếc đèn lồng chứa đựng lời nguyện

cầu. Ánh sáng rực rỡ cùng phát ra từ những chiếc đèn lồng tạo nên một
khung cảnh mà khó có thể tìm thấy được ở bất cứ đâu. CNN cũng bình
chọn cho lễ hội này nằm trong �50 điều nhất định phải nhìn thấy ở Hàn
Quốc�. Các bạn nhớ đừng bỏ lỡ lễ hội đèn này nhé.
www�samkwangsa�or�k

051~808~7111
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29-7 Choeupcheon-ro 33beon-gil, Busanjin-gu

Đuổi bắt Busan

bschildpark�bisco�or�kr

Được xây dựng vào năm 1986 ở núi Baekyang, số 1 của đạo Phật phái

Busandae� Beomeosa
Đường thanh niên trường Đại học Quốc gia Busan

Là một trong những nơi tiêu biểu của Busan với dân số xê dịch nhiều, nằm ngay ga tàu trường Đại học Quốc gia Busan

đường tàu số 1, ở cửa ra số 1 và số 3 có �Đường Thanh niên� nối tiếp tới trường Đại học Quốc gia Busan. Do vị trí tiếp cận với

trường đại học nên thu hút rất nhiều bạn trẻ, từ học sinh cấp 2, cấp 3, đến cả sinh viên đại học. Con đường này tập trung
nhiều cửa hàng từ đồ ăn vặt, quần áo, vật phẩm, là khu phố thời trang và con đường mua sắm này giống như ẩn chứa báu
vật đối với các bạn trẻ. Bạn có thể cảm nhận được cá tính và sức sống của những người trẻ tự do nơi đây.
Khu vực Jangjeon-dong Geumjeong-gu

Giới thiệu của biên tập viên Tip� Thời trang để tận hưởng tuổi trẻ� Hãy thử đến đây�

1� Khu phố thời trang trường Đại học Quốc gia Busan
Là nơi tập trung các cửa hàng giảm giá các thương hiệu nổi tiếng
trong và ngoài nước. Từ khi mở ra, đến nay đã tăng lên tới 100 cửa

hàng cung cấp những trang phục hợp với khách hàng. Là nơi những
người trẻ, những người sành điệu với những mẫu mới nhất có thể so
sánh các thương hiệu đa dạng ở cùng một chỗ và lựa chọn.
49 gil Busandaehak-ro Geumjeong-gu

2� Con đường mua sắm trường Đại học Quốc gia Busan
Con đường mua sắm kích thích trí tò mò với không khí khác nhau của từng cửa hàng.
Có những cửa hàng tự do như chưa được sắp xếp, những cửa hàng phong cách cổ

điển và có hình thức độc đáo. Nơi đây còn thú vị bởi hàng trăm những cửa hàng quần
áo cũ, túi xách, giày dép, vật phẩm...giữa những con hẻm như một mê cung.
68 gil Geumjeong-ro Geumjeong-gu

START
ACTION
Là một trong những tường thành trong núi có quy mô lớn nhất ở Hàn Quốc, sau cuộc Ngoại loạn Nhâm Thìn và cuộc xâm

lược Triều Tiên lần thứ 2 của Mãn Châu được dựng lên để ngăn cản sự xâm nhập của ngoại xâm. Vốn có quy mô to lớn tới
17 km nhưng hiện nay chỉ còn lại bức tường 4 km. Tuy nhiên về giá trị lịch sử vẫn còn nguyên. Nếu đi cáp treo từ công viên

THEME

Geumjeongsanseong

Geumgang có thể dễ dàng tới được cửa nam thành Geumjeong. Hoặc từ Beomeonsa có thể đến trực tiếp thông qua lộ trình
trên đỉnh núi Geumjeong ở Godangbong có thể nhìn xuống thấy tới tận khu vực Gimhae ở xa. Ngoài ra cũng có thể thưởng
thức những món ăn được những người leo núi ưa chuộng như rượu makgeoli, thịt dê, thịt vịt...
452 Sanseong-ro Geumjeong-gu

Beomeosa

tour�busan�go�kr

PLAN

nối tiếp Naewonam, Godangbong, Jeongsanseongbukmun, Sanseongmaeul. Với lộ trình khoảng 3 giờ đồng hồ, khi đứng

051~519~ 4081~ 4

Toạ lạc ở chân núi Geumjeong, nơi này được gọi là 1 trong 3
ngôi chùa của Youngnam cùng với Haeinsa, Tongdosa. Vào

thời vua Moonmu triều Silla (năm 678), là ngôi chùa do Đại
sư Uisang sáng lập nên, là trung tâm Phật giáo mang truyền

thống lâu đời. Tên gọi �Geumjeongsan Beomeosa� ra đời với
ý nghĩa là cá vàng, giếng vàng và núi do trời ban. Ở ngay cửa

vào, những pháp đường với quy mô lớn được bố trí ở bốn phía
như Daewoongjeon, Jijangjeon, Gwaneumjeon... tạo nên vẻ uy
nghiêm của ngôi chùa ngàn năm. Đường bậc thang được chọn

là �100 con đường đẹp ở Hàn Quốc� là lộ trình không thể bỏ qua.
Hãy thử cảm nhận phong cảnh tươi đẹp 4 mùa của ngôi chùa.
250 Beomeosa Geumjeong-gu
www�beomeo�kr

051~508~3122

Vườn bách thảo Geumgang

Có gì có thể làm cho tâm hồn của con người thoải mái
như một chiếc lá xanh� Đây là một nơi lý tưởng để tâm

hồn có thể nghỉ dưỡng, là vườn bách thảo đầu tiên do

tư nhân quản lý. Năm 1969 công ty SeongChang đã
lập nên, nuôi trồng 2,300 loại cây nhiệt đới như cây
có thể chữa trị bằng vẻ đẹp tự nhiên của thực vật. Nơi

đây còn có cả những tác phẩm sử dụng thác nước

nhân tạo, đá tự nhiên. Dù không sặc sỡ nhưng có thể
nghỉ dưỡng trong không gian yên tĩnh.
051~582~3284
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2148 Jungangdae-ro Geumjeong-gu

Đuổi bắt Busan

cọ, cây xương rồng...để cho những người dân Busan

Dongnae Halmae Pajeon

Được nấu theo phương pháp truyền thống là
quét dầu lên trên cái đĩa gang có hình nắp nồi,

cho hành và bột nhào lên, sau đó cho thêm
thịt bò hoặc hải sản lên rồi nướng, thay vì nước

Các quán
ăn ngon

tương thông thường thì sẽ chấm với xì dầu trộn

dấm thì khi ăn sẽ làm dậy lên mùi của hải sản.

Ăn vào có cảm giác mềm xốp như bánh gạo,

khác với loại Pajeon thông thường có cảm giác ăn vào như đồ chiên. Ngoài ra cơm trộn nồi đá và canh
lươn cũng được yêu thích. Tráng miệng có nước gạo bí đỏ và bánh gạo trang trí.

Điện thoại 051~552~0792 Địa chỉ 43-10 94 gil Myeongyun-ro Dongnae-gu Menu được ưa thích
Dongnae Pajeon loại nhỏ 20,000won Thời gian mở cửa 12:00-22:00(Thứ 2 hàng tuần nghỉ)

Thịt lợn Bulgogi

Thật ấn tượng với bảng treo câu �Hãy đặt tình
cảm vào món ăn. Tuyệt đối không được đem

món ăn ra làm trò đùa�. Thực đơn tiêu biểu
là thịt sườn tươi và thịt sườn ướp gia vị. Gia vị
của sườn lợn được làm từ cỏ tự nhiên nên có

vị ngọt của nước trái cây tự nhiên. Nơi đây tự

hào vì không sử dụng gia vị nhân tạo mà có

vị đắng và sạch của loại cỏ đặc biệt để lại dư
vị trong lòng thực khách.

Điện thoại 051~505~0388 Địa chỉ 197 Sajikbuk-ro 28 gil Dongrae-gu Menu được ưa thích Sườn lợn 9,000

won/Thịt lợn ướp gia vị 9,000 won Thời gian mở cửa 12:00-22:00(Nghỉ thứ hai đầu tiên trong tháng)

Cối xay khổng lồ

Đây là một nhà hàng chuyên về các món đậu phụ nằm ở
Oncheon-dong, Dongrae-gu, Busan, nơi đã giữ gìn truyền
thống và hương vị thông qua 25 năm truyền thống và bí
quyết, truyền lại y nguyên quá trình làm đậu phụ từ thời
xưa. Bạn có thể cảm nhận được hương vị thanh đạm và
bùi của món đậu phụ. Ngoài món canh đậu phụ nồi đá
hầm thì còn có canh đậu phụ hầm cay, đậu phụ kimchi
ngải cứu, suất ăn truyền thống bulgogi vỉ nướng đậu phụ
là các món ăn tiêu biểu. Bánh Pajeon rán hải sản yuba, há cảo yuba cũng là những món ăn. Thức ăn phụ do thực khách
tự phục vụ giống dạng buﬀee. Đây là quán ăn mà cả những vị phóng viên nổi tiếng khó tính cũng thường tìm đến.
Điện thoại 051~504~3520 Địa chỉ 124 Minam-ro Dongrae-gu Menu được ưa thích Đậu

phụ mềm 5,500 won/Canh đậu phụ 6,500 won/Thịt bò và đậu phụ jeongsik
12,000 won Thời gian mở cửa 10:00-22:00

START

Gà chiên nguyên con
Nwusukbul

Gà ở đây được chiên trong nồi
một lớp chiên mỏng và giòn.

Gà rán giòn có lớp da bên

ngoài bùi vị tiêu và vị cari. Ngoài ra trên lớp vỏ rán bên ngoài còn có lớp vỏ khoai tây dầy 0.5㎝, món khoai tây

ACTION

áp suất chuyên dụng nên có

chiên giòn này cũng là một món khoái khẩu. Loại gà ở đây có trọng lượng 1.3kg nên một suất rất đầy đặn. Việc
Điện thoại 051~514~3885 Địa chỉ 46 Geumgang-ro 335 gil Geumjeong-gu Menu được ưa thích Gà chiên
17,000 won/Gà gia vị 18,000 won Thời gian mở cửa 16:00-24:00(Nghỉ chủ nhật hằng tuần)

THEME

chế biến khoai tây chiên và gà rán chính là do quán gà Nwusukbul này lần đầu tiên làm ra.

Cung cấp ảnh http://chaokeai.blog.me/220635010025(Nguồn: Bocha)

PLAN

Sườn nướng đựng
trong chậu thau

Món ăn điển hình ở đây
là sườn lợn nướng,

sườn bò nướng sử

dụng thịt lợn và thịt

bò trong nước. sườn

lợn nướng ở đây sử dụng

loại sườn đặc biệt có nhiều thịt. Và

không sử dụng loại nước sốt capsaicin, mà sử dụng gia vị là bột ớt

Cheongyang, nước tương nguyên chất và nước tương chuyên dụng
cho thịt bulgogi. Món sườn nướng đựng trong chậu thau sử dụng gia
vị cay đỏ là món ăn được làm mà không có nước dùng, bạn có thể

chọn loại có vị cay. Sau khi ăn sườn nướng chúng ta hãy cùng thưởng
thức cơm rang. Vì gia vị vẫn còn nên có thể tận dụng để rang cơm.

Điện thoại 051~553~0948 Địa chỉ 47-5 Chungnyeol-daero
181beon-gil Dongnea-gu Menu được ưa thích Sườn lợn

nướng 10,000 won Thời gian mở cửa 11:00-02:00

Nhà hàng Dongwoon

Đây là một trong ba nhà hàng bán mì Jjambbong lớn ở Busan.Món mì
Jjambbong không bị quá gắt mà có nước dùng đậm đà đúng chuẩn vị

Jjambbong cùng với sợi mì làm bằng tay rất hòa hợp. Bạn có thể cảm
nhận được hương vị đậm đà của nước dùng Jjambbong thấm vào trong

từng sợi mì. Ngoài ra ở đây cũng cho rất nhiều thịt lợn vào cùng với hải
sản. Menu tiêu biểu ở đây ngoài mì Jjambbong ra thì còn có cơm rang
và món Tangsuyuk được làm với vị ngọt của nước ép quả thanh yên.

Điện thoại 051~556~9135 Địa chỉ 48 Oncheonjang-ro 119 gil Dongrae-gu Menu được
ưa thích Mì jjambong 6,000 won/Thịt lợn tầm bột chiên (nhỏ) 12,000 won Thời
gian mở cửa 11:00-19:00(Nghỉ thứ hau tuần đầu tiên và tuần thứ 3 trong tháng)

Hakata Donkotsu Ramen Umaido

xá xíu, thịt xá xíu đã nguội khi cho vào mì sẽ trở nên mềm. Món

mì ramen được điều chỉnh độ cay phù hợp với khẩu vị. Bạn có thể

chọn độ cay từ 1~3. Món mì Cheukemyeon với nước dùng đậm đà, mì và

Điện thoại 051~514~8785 Địa chỉ 9 Busandaehak-ro 63 gil Geumjeong-gu Menu được ưa thích Mì Cheukemyeon
đặc biệt 8,500 won/Bánh bao gyoja 3,000 won Thời gian mở cửa 11:00-22:00(Giờ nghỉ 14:30-16:30)
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nước sẽ được phục vụ riêng, bạn có thể lấy mì và nhúng vào nước dùng để ăn.

Đuổi bắt Busan

Sợi mì được làm trực tiếp tại cửa hàng. Bạn có thể gọi thêm thịt

03

THEME:

Du lịch Busan theo chủ đề

Busan là một thành phố nhộn nhịp với nhiều điểm tham quan khiến bạn
không có phút giây nào cảm thấy buồn chán. Nếu bạn muốn dành thời
gian của mình ở đây một chút đặc biệt hơn ở nơi mà có rất nhiều thứ để
ăn, để xem và để tận hưởng này, thì hãy lên kế hoạch đi du lịch theo chủ
đề. Đó sẽ là khoảng thời gian bạn có thể chinh phục một điều gì đó đặc
biệt ở Busan� Khoảng thời gian bạn có thể cảm nhận Busan một cách sâu
sắc hơn� Thời gian sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ.

Bridge
Tour
Tour�những�cây�cầu�với�ánh�sáng�rực�rỡ

Thứ�đã�tạo�nên�sự�hòa�hợp�giữa�khung�cảnh�và�vẻ�đẹp�biển�khơi�của�thành�phố�ven�biển�Busan�chính�là�những�cây�cầu��
Không�chỉ�giữa�vai�trò�là�con�đường�giao�thông�hiệu�quả�bắc�qua�biển��chúng�còn�là�điểm�sáng�góp�phần�tạo�nên�cảnh�
trí�du�lịch�tươi�đẹp�nơi�đây�với�những�góc�nhìn�rực�rỡ��Hãy�cùng�ngắm�nhìn�những�cây�cầu�của�Busan���

Đây�chính�là�trục�trung�tâm�của�con�đường�ven�biển

Vừa�đẹp�vừa�có�hiệu�suất�sử�dụng�cao�

Cây�cầu�mơ�ước�giúp�di�chuyển�từ�Haeundae�gu�đến�

Bãi�biển�Gwanganli�dù�ngày�hay�đêm��bất�cứ�lúc�nào�cũng�mang�dáng�vẻ�tươi�mát��luôn�

Cầu�cảng�Busan�

Yeongdo�gu�chỉ�trong�vòng�15�phút�mà�không�phải�dừng�

chân�đã�được�thông�suốt��Cây�cầu�bắt�đầu�được�sử�dụng�
từ�năm�2014��là�cây�cầu�được�xây�dựng�gần�đây�nhất�trong�

các�cây�cầu�của�Busan��song�có�độ�lớn�vượt�trội�không�
nơi�nào�so�sánh�được��Cây�cầu�cảng�Busan�hình�tượng�

hóa�hình�ảnh�ngựa�chạy��cho�cảm�giác�về�sự�năng�động��
thể�hiện�đầy�đủ�dáng�vẻ�năng�động�của�nơi�cửa�ngõ�cảng�

Busan��Quang�cảnh�hoành�tráng�nhìn�từ�bến�tàu�ra�cầu�
rất�ấn�tượng��song�ánh�sáng�lấp�lánh�nhìn�từ�con�đường�đi�
bộ�Choryangsanbok�nằm�tại�đài�quan�sát�Kimminpu�cũng�
rất�tuyệt�vời��Nơi�này�là�điểm�tựa�vững�chắc�cho�trung�tâm�

thành�phố�Busan�với�nhiều�sắc�màu�sống�động��là�điểm�
không�thể�bỏ�qua�trong�hành�trình�những�cây�cầu�
�www�bukhangbr�com
�1544�3888

Cầu�Gwangan

chào�đón�mọi�người�bằng�vẻ�đẹp�của�mình��Khung�cảnh�ban�ngày�quang�đãng�với�bầu�

trời�xanh�ngắt��phong�cảnh�ban�đêm�khoác�trên�mình�chiếc�áo�sặc�sỡ�với�vô�vàn�hình�sắc�
từ�ánh�đèn�điện��đều�là�những�cảnh�trí�bạn�sẽ�vô�cùng�hối�hận�nếu�bỏ�qua��Vì�vậy��khi�đến�

cầu�Gwangan�hãy�bỏ�chút�thời�gian�để�thưởng�thức�nó��Cây�cầu�với�số�lượng�đèn�LED�với�
quy�mô�lớn�nhất�trên�thế�giới��cùng�hệ�thống�âm�thanh�thiết�bị��được�thể�hiện�hết�giá�trị�
của�mình�vào�mỗi�dịp�Lễ�hội�pháo�hóa�Busan�tháng�10�hàng�năm��Bạn�có�thể�thưởng�thức�
ánh�đèn�điện�ban�đêm�của�cầu�Gwangan�từ�khi�mặt�trời�lặn�đến�24h�vào�ngày�thường��Chủ�
nhật���thứ�Năm��và�từ�khi�mặt�trời�lặn�đến�2h�sáng�vào�cuối�tuần��thứ�Sáu��thứ�Bảy��
�www�gwanganbridge�or�kr���
www�gwanganbridge�or�kr
www�gwanganbridge�or�kr���

�051
051�780�0077

Cầu�Namhang�

Nối�từ�Amnam�dong��Seo�gu�đến�Yeongseon�dong��Yeongdo�gu��giúp�

điểm�của�nơi�này�là�phía�bên�cạnh�của�cầu�có�bố�trí�đường�đi�bộ�với�
chiều�rộng�3m��Thông�thường��các�cây�cầu�chỉ�dùng�cho�xe�ô�tô��song�
cầu�Namhang�có�một�đặc�trưng�riêng�đó�có�bạn�có�thể�vừa�tản�bộ�vừa�
ngắm�nhìn�toàn�cảnh�Namhang��Hàng�năm�đều�tổ�chức�cuộc�thi�đi�bộ�

cầu�Namhang�để�quay�lại�điểm�xuất�phát��tổng�độ�dài�quãng�được�là�
6km��Sự�kiện�này�nhận�được�sự�tham�dự�đông�đảo�của�người�dân��Nếu�
bạn�là�người�mong�mỏi�chuyến�du�lịch�đi�bộ�đặc�biệt�thì�hãy�đến�cầu�
Namhang��Chắc�chắn�nơi�đây�sẽ�trở�thành�một�ký�ức�đẹp�

�Đây�chính�là�nơi�tốt�nhất�để�cảm�nhận�phong�cảnh�được�ban�
tặng��do�ân�huệ�của�đất�trời��

�Cầu�Eulsukdo�

Là�cây�cầu�nối�giữa�Saha�gu�và�Gangseo�gu��với�phong�cảnh�tự�nhiên�

kết�hợp�với�cảng�phía�Nam�song�Nakdong�vô�cùng�ấn�tượng��Xung�
quanh�cầu�là�không�gian�tự�nhiên�gần�gũi�với�đảo�chim�di�cư��ngay�từ�
khi�xây�dựng�cầu�người�ta�đã�rất�nỗ�lực�để�giảm�thiểu�tối�đa�ảnh�hưởng�

tới�cảnh�quan��Phần�đường�cong�được�thiết�kế�để�tạo�nên�cây�cầu�thân�
thiện�với�môi�trường��đây�được�coi�là�một�điển�hình�tiêu�biểu�trong�xây�
dựng�cầu��Nếu�đi�trên�cầu�đúng�thời�điểm�hoàng�hôn�xuống��bạn�sẽ�có�
thể�thưởng�thức�bầu�trời�với�ánh�sáng�đỏ�rực

�051�271�8585

trò�quan�trọng�nối�giữa�Jung�gu�và�Yeongdo�gu�từ�năm�1934��Để�

tàu�thuyền�có�thể�qua�lại��một�bên�cầu�có�thể�nâng�lên��là�được�
vận�hành�một�số�lần�nhất�định�trong�ngày��Hình�ảnh�này�đã�trở�

thành�biểu�tượng�của�lịch�sử�cận�đại�Hàn�Quốc��Cầu�quay�dừng�
hoạt�động�vào�năm�1966�đã�trở�lại�hoạt�động�từ�năm�2013�và�trở�

thành�điểm�tham�quan�nổi�tiếng�tại�địa�phương��Nếu�bạn�muốn�

được�ngắm�cảnh�cầu�quay�trong�vòng�15�phút�từ�2h�chiều�hàng�
ngày�thì�hãy�đến�sớm�một�chút��để�có�thể�chụp�được�những�bức�
ảnh�đáng�nhớ��

��Cây�cầu�nằm�ở�vị�trí�sâu�nhất�trên�thế�giới�

Cầu�Geoga�

Là�cây�cầu�nối�giữa�Busan�và�Geoje��dài�8�2km�và�bắt�đầu�

được�sử�dụng�từ�năm�2010��Cấu�tạo�phần�đường�trên�mặt�

biển�và�phần�đường�hầm�phía�dưới��trong�đó�phần�đường�
hầm�chìm�được�xây�dựng�đầu�tiên�trên�thế�giới�nhằm�

tránh�sóng��gió��tảo…�Không�chỉ�vậy��đường�hầm�được�

xây�dựng�ở�độ�sâu�48m��là�đường�hầm�nằm�ở�độ�sâu�lớn�

nhất�trên�thế�giới�nên�càng�đặc�biệt�hơn��Với�cây�cầu�này��
bạn�có�thể�chỉ�mất�50�phút�di�chuyển�từ�Busan�đến�Geoje
�gklink�com���

�1644�0082
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Đuổi�bắt�Busan

�www�eulsukdobridge�com���

nhất���Cầu�Yeongdo�nối�liền�giữa�đảo�và�đất�liền�đảm�nhận�vai�

PLAN

�051�780�0093

đảo�và�đất�liền��đầu�tiên��của�Hàn�Quốc��và�là�chiếc�cầu�quay��duy�

THEME

cầu�Namhang��xuất�phát�từ�bãi�biển�Songdo��vượt�qua�đảo�Geobuk�và�

Nơi�này�được�đặt�rất�nhiều�cái�tên��Đầu�tiên�là�cây�cầu�nối�liền�

ACTION

tiết�kiệm�hơn�30�phút�di�chuyển�từ�phía�Tây�Busan�đến�Yeongdo��Ưu�

Cầu�Yeongdo

START

�Cầu�quay�duy�nhất�của�Hàn�Quốc��cây�cầu�nối�giữa�đất�
liền�với�đảo�đầu�tiên�

Nơi�duy�nhất�có�thể�tản�bộ�

Tour�
tàu�
thủy
Tất�cả�các�chi�tiết�như�du�lịch�trên�tàu�thủy��tour�du�lịch�thành�phố��vv�có�thể�thay�đổi�

Khoảnh�khắc�kì�thú�trên�biển��Tour�du�thuyền�

Bạn�có�thể�bắt�đầu�tour�tàu�thủy�từ�bất�cứ�nơi�nào�bạn�mong�muốn��dù�là�Haeundae��cảng�Busan�hay�Taejongdae…�
Đây�là�lúc�tạo�nên�những�giờ�khắc�tuyệt�vời�nhất�bằng�việc�lựa�chọn�địa�điểm�mà�bạn�muốn�thưởng�thức�nhất�hay�
một�khoảng�thời�gian�mong�muốn��Niềm�vui�sảng�khoái�trên�biển�sẽ�được�mở�ra�từ�bây�giờ

The�Bay�101

Đây�là�một�cơ�sở�bến�du�thuyền�cao�cấp�với�

thiết�bị�giải�trí�trên�biển�tốt�nhất�tại�Hàn�Quốc�

bao�gồm�thuyền�đôi�lớn�nhất�Hàn�Quốc�dài�
77�feetcho�tới�tàu�jetboat�siêu�tốc�có�thể�quay�
360�độ�hay�tàu�bán�chìm�giúp�bạn�có�thể�nhìn�
thấy�đáy�biển�dưới�đảo�Dongbaek

�52�Dongbaek�ro�Haeundae�gu��
�www�thebay101�com
�051�726�8855

Tháng�7�2016

�Hướng�dẫn�hành�trình�

•Tour�mặt�trời�mọc���1��Tour�phổ�thông�2��Tour�cao�cấp
�Hoạt�động�trong�thời�gian�một�ngày��tùy�thuộc�vào�thời�gian�mặt�trời�lặn�
•Tour�cao�cấp�
�Thuê�toàn�bộ�du�thuyền�và�tận�hưởng�chuyến�du�lịch�một�cách�riêng�tư�

•Tour�thú�vị�Tour�thú�vị��Speedboat��Tàu�bán�chìm��Semi�Submarine�Boat���Banana�boat…�
•Tour�phổ�thông�10�30�13�30�15�30�17�30
Tên�tàu

Leopard�44

�Hoạt�động�vào�cuối�tuần�trong�mùa�cao�điểm�

Số�người�thấp�nhất�
cần�để�xuất�phát
10�người

Người�lớn
Trẻ�nhỏ

Cơ�bản

60�000
40�000

※�Giá�vé�các�tàu�khác���Trả�lời�hỏi�đáp�qua�điện�thoại

START

Tiﬀany�số�21�

�Hoạt�động�hàng�tuần�

ACTION

Tàu�du�lịch�trên�biển�giúp�bạn�có�thể�thưởng�thức�toàn�bộ�khung�cảnh�
tuyệt�đẹp�của�biển�Busan��Ngoài�điểm�đến�của�hành�trình��bạn�cũng�
có�thể�sử�dụng�không�gian�sự�kiện�trên�thuyền�để�tổ�chức�các�lễ�kỷ�
niệm�hay�bức�tiệc�như�hội�nghị��workshop��lễ�cưới��lễ�sinh�nhật…�để�
tạo�nên�những�giây�phút�đặc�biệt�nhất
Khoảng�1�tiếng�10�phút

•Hành�trình��11�00���13�30���15�30�
�Hoạt�động�về�đêm�
•Hành�trình��19�00�

THEME

Bến�đỗ�của�Tàu�Tiﬀany�số�21�� �Đảo�Dongbaek��Nurimaru�� �Cầu�Gwangan� �
Euigeedae� �Oryukdo� ��Du�lịch�ngắm�cảnh�trên�tàu�khứ�hồi�Tiﬀany�số�21
Khoảng�1�tiếng�40�phút

Bến�đỗ�của�Tàu�Tiﬀany�số�21�� �Đảo�Dongbaek��Nurimaru�� �Haeundae� �
Cầu�Gwangan� ��Du�lịch�ngắm�cảnh�trên�tàu�khứ�hồi�Tiﬀany�số�21
Hoạt�động�
về�đêm

Giá�vé

PLAN

Nội�dung

Hoạt�động�
hàng�tuần

Người�lớn���27�500원�����Trẻ�nhỏ���17�000원

Chung
Bữa�tối

Người�lớn���35�000원�����Trẻ�nhỏ���25�000원
Người�lớn���99�000원�����Trẻ�nhỏ���69�000원

�1439�Woodong��Haeundae�gu�����
�Hỏi�đáp�đặt�trước��1899� 4841��
Hỏi�đáp�tại�cảng�051�743�2500

�tiﬀany21�co�kr

Cảng�Samju�Diamond�

Đây�là�nơi�bạn�có�thể�tạo�ra�những�kỷ�niệm�quý�

giá�bằng�cách�thưởng�thức�âm�nhạc�và�giải�trí�trên�
tàu��và�cảm�giác�đi�thuyền�đặc�biệt�chỉ�có�ở�thuyền�
buồm���Ngoài�vịnh�Busan�Yongho��bạn�còn�có�thể�
sử�dụng�tại�Club�house�Galjeolgot��Ulsan�
�Hướng�dẫn�hành�trình�

60�phút �14�00���16�00�
�
•�Tour�M� 60�phút ��18�30���20�00���21�10
�Xuất�phát�từ�7�1�8�31�đến�21�10��

• Tour�R�

• Tour�S� 80�phút ��19�30
�Hoạt�động�từ�thứ�Hai���thứ�Sáu��cung�cấp�bữa�ăn��Hỏi�đáp�hẹn�trước�
Hành�trình�

Giá�vé

50�000
70�000
90�000�

�101��Bunpo�ro��Nam�gu��Busan
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�www�diamondbay�co�kr

Đuổi�bắt�Busan

Tour�R
Tour�M
Tour�S

Tàu�Pan�Star�

Thời�gian�đặc�biệt�chỉ�có�ở�nơi�này�với�các�tiết�mục�biểu�diễn�và�sự�kiện��Được�chia�
làm�khu�vực�dành�cho�tàu�thủy�và�khu�vực�cho�phà��giúp�thỏa�mãn�nhanh�chóng�
nhu�cầu�du�lịch�nhanh�chóng�và�cao�cấp��Khách�hàng�sử�dụng�khu�vực�phà�cũng�
có�thể�nâng�cấp�lên�dịch�vụ�của�khu�vực�tàu�thủy�ngay�tại�thuyền�
�Hướng�dẫn�hành�trình

�Bến�tàu�quốc�tế�Jungang�dong� �Judo� �Taejongdae� �Oryukdo� Đảo�����
Dongbaek� �Gwanganli�Cầu�Gwangan�� ��Bến�tàu�quốc�tế�Jungang�dong
•Tàu�One�Night���Có�thể�thưởng�thức�bờ�biển�và�cảnh�đêm�rực�rỡ�của�Busan
Giá�vé

Thấp�nhất�130�000won���cao�nhất�350�000won
��Giá�khác�nhau�tùy�theo�loại�phòng�

•u�thủy�cung�cấp�bữa�trưa�và�bữa�tối���bạn�có�thể�thương�thức�
bữa�tiệc�cao�cấp�trên�tàu
•Tàu�thủy�cho�thuê�với�gói�sản�phẩm�thuê�tàu��bạn�có�thể�sử�
dụng�tất�cả�dịch�vụ
※�Điện�thoại�hỏi�đáp�về�giá�vé�sử�dụng�các�loại�tàu�khác

�Bến�tàu�quốc�tế�15�3�4ga�Jungang�dong�Jung�gu
�www�panstar�co�kr
�1577�9996

Thuyền�du�ngoạn�Taejongdae

Hành�trình�khứ�hồi�mất�khoảng�35�phút�xuất�

phát�từ�bến�tàu��đi�một�vòng�quanh�Taejongdae��

Jodo��đảo�Achi��với�trường�Đại�học�Hàng�hải�Hàn�

Quốc��Trên�tàu��bạn�có�thể�thưởng�thức�trọn�

vẹn�cảnh�biển�cả�mênh�mông�khoáng�đạt�cùng�
những�loài�chim�di�trú�theo�mùa�tới�Taejongdae
Hướng�dẫn�hành�trình�

Bến�đỗ�của�tàu� �Jodo� �Trên�biển�
Taejongdae� �Bến�đỗ�của�tàu
①�Bến�đỗ�tàu�Gamji��051� 405�3989��

②�Bến�đỗ�tàu�nhà�của�Gonpo��051�405�2900��

③��Bến�đỗ�tàu�sân�sỏi�Taewon��051� 403�9098�

④�Bến�đỗ�tàu�sân�sỏi�Deungdae��051�405�3434�
Nội�dung

Cá�nhân

Từ�2�12�tuổi

6�000

Trên�13�tuổi

10�000

Theo�đoàn

Giảm�giá�
10%

�Trong�sân�chơi�Taejingdae�Dongsam�dong
�www�taejongdae�or�kr
�051� 405�2900

Hướng�dẫn�hành�trình�

•Tuyến�chính�cảng�Busan���Bến�tàu�Yeonan� �Cầu�Bukhang�
�Cập�cảng�Bảo�tàng�Hàng�hải�Quốc�gia��Yeongdo�� �Bến�tàu�Yeonan

•Tuyến�ngắm�cảnh�đêm�cảng�Busan��khứ�hồi��
��Bến�tàu�Yeonan� �Cầu�Bukhang� �Bảo�tàng�Hải�
dương� �Bến�tàu�Yeonan

※�Nghỉ�thứ�Hai�hàng�tuần���
※�Gọi�điện�thoại�để�được�tư�vấn�trước�khi�sử�dụng

Hành�trình�

Người�già��trên�65�tuổi�
Người�
Thời�gian� Ghi�
Thanh�thiếu�niên��dưới�19�tuổi�
lớn
vận�chuyển chú
Người�khuyết�tật�Người�có�công

Eulsukdo�Ilungdo��Khứ�hồi��Thứ�
5�000
Bảy��Chủ�nhật

3�000

Eulsukdo�Mulgeum��Khứ�hồi��Thứ�
10�000
Sáu��thứ�Bảy

7�000

Eulsukdo�Hwamyeong��Khứ�hồi��
7�000
Chủ�nhật��thứ�Ba��thứ�Tư��thứ�Năm

Eulsukdo�Ilungdo��Khứ�hồi��Chủ�
5�000
nhật��thứ�Ba��thứ�Tư��thứ�Năm�

Mulgeum�Hwamyeong��Khứ�hồi��
7�000
Thứ�Sáu��thứ�Bảy

5�000

3�000
5�000

09�30���10�00

10�30���12�00
14�00���15�30
13�00���17�00

16�00���16�30
17�00���17�30�

Tháng�
4���
tháng�
10

14�30���15�30

�Thời�gian�vận�hành��5�00�chiều�‒�Tour�ngắm�cảnh�ban�ngày���7�00�tối�‒�Tour�
ngắm�cảnh�hoàng�hôn�&�ban�đêm���8�00�tối�‒�Tour�ngắm�cảnh�ban�đêm

Private�Yacht�Rental��Dịch�vụ�cho�thuê�thuyền�buồm�cá�nhân�Bãi�đua�thuyền�buồm�

Suyeongman��� �Marine�City� �The�bay�101� �Đảo�Dongbaek��Nurimaru�� �Bãi�tắm�

Haeundae� �Igidae��Đảo�Oryuk� �Cầu�Gwangan��đi�qua�� �Bãi�tắm�Gwangalli� �Bãi�

đua�thuyền�buồm�Suyeongman

�60��đường�Jagalchihaean��quận�Jung��thành�phố�Busan

Tàu�tham�quan�Haeundae

Vào�ban�ngày��du�khách�có�thể�thưởng�ngoạn�khung�
cảnh�bờ�biển�tuyệt�đẹp�và�thưởng�thức�chuyến�du�lịch�
trên�biển�đến�đảo�Oryuk��Vào�ban�đêm��du�khách�có�
thể�ngắm�nhìn�cảnh�đêm�hoa�lệ�của�cầu�Gwangan�và�đi�
tham�quan�khu�vực�bờ�biển�Gwangalli��
�33�1��đường�số�62��đường�Dalmaji��quận�Haeundae
�051�742�2525��

�
Hướng�dẫn�lộ�trình

•Tham�quan�khứ�hồi�đảo�Oryuk�vào�ban�ngày��khoảng�
1�tiếng����Haeundae��Mipo�� �Đảo�Dongbaek��Nurimaru��
�Cầu�Gwangan� �Igidae �Đảo�Oryuk
�Thời�gian�vận�hành��10�sáng���đến�khi�hoàng�hôn��khoảng�
cách�50�phút���1�tiếng��

�Thời�gian�vận�hành��Sau�bình�minh���đến�9�giờ�tối��mùa�cao�
điểm�thì�đến�10�giờ�tối��khoảng�cách�50�phút���1�tiếng�

�� ��

•Tham�quan�khứ�hồi�cảnh�đêm�Gwangalli��Cầu�
Gwangan���Khoảng�50�phút����Haeundae��Mipo�� �Đảo�
Dongbaek��Nurimaru�� �Cầu�Gwangan �Bãi�tắm�Gwangalli
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Hướng�dẫn�lộ�trình�
Jagalchi� �Công�viên�Amnam� �Taejongdae� �Bến�tàu�ven�
biển� �1�ngày�5�chuyến�tàu��vận�hành�4�chuyến���mỗi�chuyến�
90�phút

muốn��Bình�minh��hoàng�hôn��ban�ngày��ban�đêm��đêm�muộn��

Đuổi�bắt�Busan

Chuyến�du�lịch�tàu�biển�Jagalchi�nơi�đong�đầy�sự�lãng�mạn�và�kỷ�niệm�
Du�khách�có�thể�thưởng�ngoạn�toàn�cảnh�biển�Busan�tươi�đẹp�vào�
ban�ngày�và�cảnh�biển�Busan�nhuốm�ánh�hoàng�hôn�đỏ�rực�vào�buổi�
chiều�tối���Hãy�cùng�thưởng�thức�Busan�cùng�chuyến�du�lịch�tàu�biển�
Jagalchi�Busan�
�1833�5880

�www�yachttale�com��� �1599�1789��
�
Hướng�dẫn�lộ�trình
Public�Yacht�Tour��Tour�thuyền�buồm�ghép�đoàn��Bãi�đua�
thuyền�buồm�Suyeongman �Marine�City� �The�bay�101� �Đảo�
Dongbaek��Nurimaru�� �Bãi�tắm�Haeundae� �Igidae��Đảo�Oryuk�
�Cầu�Gwangan��đi�qua�� �Bãi�tắm�Gwangalli� �Bãi�đua�thuyền�
buồm�Suyeongman

Thời�gian�vận�hành��Thời�gian�và�lộ�trình�vận�hành�mà�du�khách�mong�

Chuyến�du�lịch�tàu�biển�Jagalchi�

�jagalchi�cruise�co�kr���

�B ã i � đ u a � t h u y ề n � b u ồ m � S u y e o n g m a n � � 8 4 � � đ ư ờ n g�
Haeundaehaebyeon��quận�HaeundaePhòng�102��Tòa�nhà�chính

PLAN

�Bến�đỗ�Eulsukdo��1233�Nakdongnam�ro�Saha�gu��
trong�sân�chơi�công�viên�Eulsukdo
Bến�đỗ�tàu�Hwamyeong��Trong�công�viên�sinh�
thái�Hwamyeong��Gangbyeong�daero��Bukgu
�btoeco�or�kr����� �051�294�2135

Dịch�vụ�cho�thuê�thuyền�buồm�đầu�tiên�trên�cả�nước�
Yachttale��Hãy�thuê�một�chiếc�thuyền�buồm��yacht��cao�
cấp�trên�biển�và�cùng�tạo�nên�những�kỷ�niệm�đặc�biệt�
với�gia�đình��bạn�bè��đồng�nghiệp��Du�khách�có�thể�trực�
tiếp�lựa�chọn�nhiều�loại�thyền�buồm��yacht��đa�dạng�như�
loại�thuyền�gia�đình��thuyền�hạng�sang���v�v����

THEME

•Tuyến�đi�vòng�quanh�Oryukdo����Bảo�tàng�Hải�
dương� �Oryukdo� �Bảo�tàng�Hải�dương

Yachttale�

ACTION

Hành�trình�xuất�phát�từ�Eulsukdo��đi�qua�Hwamyeong�và�quay�lại�theo�
hướng�Mulgeum�Yangsan��Còn�được�gọi�với�tên��Nakdonggang�Eco���
Bạn�có�thể�thưởng�thức�khung�cảnh�thiên�nhiên�tươi�đẹp�và�tận�hưởng�
khoảng�thời�gian�như�trong�chuyện�cổ�tích�giữa�đất�trời��

START

Tuyến�Du�lịch�Sinh�thái�sông�Nakdong�

Movie�
Tour
Ngắm�nhìn�Busan�qua�phim�ảnh��Movie�Tour�

Thành�phố�Busan�tự�hào�vì�có�nhiều�điểm�quay�phim�và�được�các�fan�phim�ảnh�mến�mộ�hơn�hẳn�các�

thành�phố�khác��Tình�yêu�độc�đáo�với�phim�ảnh�nở�rộ�qua�Liên�hoan�phim�quốc�tế�Busan��đầy�ắp�hương�
vị�ký�ức�tươi�đẹp�tỏa�ra�từ�mỗi�góc�Busan�còn�chứa�đựng�sắc�màu�của�thời�gian��Chúng�tôi�đã�chuẩn�bị�
Tour�phim�ảnh�dành�cho�quý�khách�tìm�đến�với�thành�phố�điện�ảnh�Busan���Ready��Action���

Bạn�bè�

�Beomil�dong�Ildae�

Cảnh�phim�nổi�tiếng�trong�

Không�được�thừa�nhận
�40�bậc�thang�và�ngõ�in�ấn�
Dongwang�dong�

Nếu�chọn�cảnh�phim�ấn�tượng�trong�
bộ�phim��Không�được�thừa�nhận��thì�

có�lẽ�chính�là�cảnh�An�Sung�Gi�và�Park�

Jung�Hoon�đánh�nhau�vào�ngày�mưa��Bối�cảnh�của�cảnh�
phim�đó�chính�là�40�bậc�thang�ở�Dongkwang�dong��Jung�

gu��Cầu�thang�này�nằm�ở�vị�trí�trung�tâm��quanh�đó�là�con�
phố�in�ấn��bích�họa…�nên�rất�đáng�để�bạn�ghé�thăm

�Cửa�ra�số�11�ga�Jungang��đi�bộ�khoảng�3�phút�

phim��Bạn�bè���cảnh�chạy��
Là�khung�cảnh�bốn�người�

bạn�chạy�đến�Beomildong�
trên�nền�nhạc�Bad�Case�of�

Loving�You���Khi�ở�cùng�nhau��chúng�ta�không�

sợ�bất�cứ�thứ�gì���tình�bạn�của�họ�đã�được�thể�
hiện�một�cách�sâu�sắc�hơn�giữa�khung�cảnh�

Beomildong��Hãy�thưởng�thức�cảm�giác�thú�vị�
chân�thực�tại�khung�cảnh�vẫn�còn�đọng�lại�ký�
ức�cũ�nơi�này�

�Cửa�ra�số�7�ga�Beomil��đi�bộ�khoảng�5�phút

Làng�Maechukji�

lại�với�thế�giới��quản�lý�một�cửa�hàng�

cầm�đồ��Nơi�anh�sống�chính�là�làng�

Maechukji��Đây�là�ngôi�làng�được�hình�thành�từ�thời�quân�Nhật�xâm�

khí�rất�đặc�biệt��Không�gian�dành�cho�dân�tị�nạn�vô�cùng�đặc�biệt�ngay�

giữa�lòng�thành�phố��khiến�cho�nơi�này�trở�thành�điểm�quay�phim�

điện�ảnh�phổ�biến��Ngoài�phim��Ajussi��còn�có�phim��Người�mẹ����Cuộc�

�Cửa�ra�số�14�ga�Jungang��đi�bộ�khoảng�5�phút�

sống�hạ�lưu�…�được�quay�tại�đây��Đi�qua�những�con�ngõ�ngoằn�nghèo�

Người�biện�hộ

Đây�cũng�là�nơi�thường�xuyên�được�chọn�làm�phim�trường�chụp�ảnh�
�Cửa�ra�số�4�ga�Jwacheon��đi�bộ�khoảng�6�phút

Shinsegae�

Hwaguk�10�30�22�00��
Điểm�quay�phim�quen�thuộc�

Làng�văn�hóa�Huinyeoul�

Là�ngôi�làng�mà�Song�Gang�Ho�và�Im�Si�Wan�đã�
sống�trong�bộ�phim��Người�biện�hộ���Đi�bộ�theo�
con�đường�ven�biển�Jeolyeong��chỉ�cần�nhìn�bầu�
trời�xanh�ngắt�và�những�mái�nhà�với�nhiều�màu�
sắc�khác�nhau�cũng�đủ�tạo�cảm�giác�dâng�trào�cho�quý�khách��Hãy�bước�đi�thật�
chậm�rãi�để�tham�quan�từng�khung�cảnh�nơi�đây���
�Trên�đường�đi�bộ�Jeolyeong

xuất�hiện�từ�phim�Shinsegae�

Chợ�quốc�tế

với�tội�phạm��Là�địa�điểm�ấn�

Ngôi�chợ�là�bối�cảnh�chủ�yếu�của�bộ�

cho�đến�phim�Cuộc�chiến�
tượng�với�các�bố�trí�nội�thất�gợi�nhớ�đến�món�mì�đen��

Ngoài�ra��nơi�đây�còn�nổi�tiếng�với�món�gan�jjajang��có�
hương�vị�đủ�để�tranh�giành�vị�trí�thứ�nhất�và�vị�trí�thứ�

hai�ở�Busan��được�mọi�người�đánh�giá�rất�cao��xứng�
đáng�là�địa�điểm�để�dừng�lại�ở�Busan��đóng�cửa�vào�
ngày�chủ�nhật�tuần�thứ�nhất�và�thứ�ba�trong�tháng�

�Cửa�ra�số�5�ga�Jungang��đi�bộ�khoảng�3�phút

PLAN

như�mê�cung��bạn�sẽ�càng�bị�thu�hút�bởi�sức�hấp�dẫn�của�ngôi�làng��

THEME

chiếm��nơi�nơi�đều�lưu�giữ�dấu�vết�của�lịch�sử��tạo�nên�một�bầu�không�

Là�nơi�nhân�vật�của�Ha�Jeong�Woo�ngồi�ăn�món�
thịt�tẩm�sốt�chua�ngọt�ngon�lành�trong�bộ�phim�
�Cuộc�chiến�với�tội�phạm���Chính�là�quán�ăn�
Trung�Quốc�Donggung��Là�nơi�chuyên�bán�món�
thịt�tẩm�sốt�chua�ngọt��rất�nhiều�fan�hâm�mộ�
của�bộ�phim�đã�tìm�tới�nơi�này��Đến�mức�có�nguyên�một�set��món�ăn�của�Ha�
Jeong�Woo��theo�thực�đơn�mà�nhân�vật�của�Ha�Jeong�Woo�trong�phim�đã�ăn�

ACTION

Chàng�Wonbin�một�mình�quay�lưng�

�Donggung�
�10�30�21�30��

START

Ông�chú��Ajussi����

Cuộc�chiến�với�tội�phạm�

�Chợ�quốc�tế�

phim��Chợ�quốc�tế���Là�chợ�tiêu�biểu�

của�Busan��với�rất�nhiều�thứ�để�nhìn�
ngắm�và�ăn��Bước�đi�theo�lối�chợ��

bạn�sẽ�quên�mất�thời�gian�đang�trôi��

Gần�đó�có�Nampodong��Gwangbokdong�nên�bạn�có�thể�vui�
chơi��tham�quan�thỏa�thích�cả�ngày�tại�đây��

�Cửa�ra�số�7�ga�Jagalchi��đi�bộ�khoảng�10�phút

�� ��

Đuổi�bắt�Busan

80●81

Gallery�
Tour
Đi�tìm�văn�hóa�và�nghệ�thuật�với��Gallery�Tour�

Hãy�gặp�gỡ�Busan�qua��Gallery�Tour��để�đến�với�thành�phố�yêu�mến�văn�hóa��thành�phố�nơi�sự�say�mê�của�các�nghệ�sĩ�không�

khi�nào�ngủ�yên��Từ�Bảo�tàng�mỹ�thuật�và�bảo�tàng�dân�lập�cho�tới�Diorama�World�mới�mở�cửa�gần�đây��chúng�tôi�mời�bạn�đến�
với�câu�chuyện�của�văn�hóa�và�nghệ�thuật�đa�dạng�sẽ�giúp�kích�thích�cảm�giác�của�bạn�

Không�gian�Yi�Woo�Hwan

58��APEC�ro��Haeundae�gu��Busan

sỹ�nổi�tiếng�thế�giới�của�Hàn�Quốc��cùng�với�họa�sỹ�Baek�Nam�Jun��Đã�có�một�

xây�dựng�nên�vì�người�dân�nên�nơi�đây�đã�nỗ�lực�để�phổ�

Trong�lịch�sử�mỹ�thuật�hiện�đại��họa�sỹ�Lee�Woo�Hwan�là�một�trong�những�họa�
nơi�để�bạn�có�thể�đến�gần�và�gặp�gỡ�những�tác�phẩm�của�họa�sỹ�Lee�Woo�

Hwan��Chính�là��không�gian�Lee�Woo�Hwan��được�xây�dựng�trong�Bảo�tàng�mỹ�

thuật�dân�lập�Busan��Đây�là�bảo�tàng�mỹ�thuật�cá�nhân�thứ�hai�của�ông�trên�
thế�giới��sau�bảo�tàng�mỹ�thuật�Lee�Woo�Hwan�nằm�tại�Naoshima��Nhật�Bản��
Nơi�này�được�thiết�kế�bởi�chính�họa�sỹ�Lee�Woo�Hwan��từ�kiến�trúc�đã�là�một�

tác�phẩm�nghệ�thuật��cùng�với�các�tác�phẩm�của�ông�tạo�thành�một�giai�điệu�

tươi�đẹp��Nơi�đây�trưng�bày�hơn�20�tác�phẩm�của�tác�giả�Lee�Woo�Hwan�từ�
năm�1960�cho�tới�nay��tạo�ra�sự�cộng�hưởng�sâu�sắc�với�khách�xem��
�58��APEC�ro��Haeundae�gu��Busan��

�art�busan�go�kr���

051�740�4251

Là�bảo�tàng�mỹ�thuật�dân�lập�đầu�tiên�của�Busan��Được�
cập�hóa�mỹ�thuật��thực�hiện�các�khóa�đào�tạo�đa�dạng��
Là�nơi�gặp�gỡ�giữa�người�dân�và�nghệ�thuật��ở�đây�tổ�

chức�các�loại�triển�lãm�nghệ�thuật��triển�lãm�các�bộ�sưu�
tập��các�tác�phẩm�mỹ�thuật�của�nước�ngoài…�và�cách�

hai�năm�một�lần��nơi�đây�giữ�vai�trò�là�nơi�tổ�chức�sự�
kiện�Lễ�hội�Biennale�vào�các�năm�lẻ��Đừng�nói�rằng�đây�

chỉ�là�nơi�triển�lãm�các�tác�phẩm�nghệ�thuật��Ở�đây�có�
cả�công�viên�điêu�khắc�với�sắc�xanh�lá�che�phủ�khung�
cảnh�trung�tâm�thành�phố�mờ�ảo��nên�đã�trở�thành�
điểm�hẹn�hò�quen�thuộc�của�những�cặp�đôi�vào�cuối�

tuần��Đây�là�không�gian�biểu�tượng�cho�sự�hòa�hợp�giữa�
tự�nhiên�và�nghệ�thuật��Chúng�tôi�khuyên�bạn�nên�bỏ�
chút�thời�gian�tới�thăm�Bảo�tàng�mỹ�thuật�dân�lập��

�58��APEC�ro��Haeundae�gu��Busan

�art�busan�go�kr���

�051�744�2602

START

Bảo�tàng�dân�lập�Busa

Đây�là�nơi�bạn�có�thể�tìm�hiểu�về�lịch�sử�và�dòng�thời�gian�của�Busan�
từ�thời�tiền�sử�cho�tới�bây�giờ��Ở�đây�còn�trưng�bày�các�sản�vật�của�

thời�kỳ��Đi�du�lịch�thì�tới�thăm�bảo�tàng�làm�gì��Xin�đừng�vội�đánh�giá��
Để�có�thể�hiểu�một�cách�hoàn�toàn�về�Busan��chúng�tôi�khuyên�bạn�

nên�tới�thăm�nơi�này��Nếu�bạn�đi�du�lịch�sau�khi�đã�tìm�hiểu�về�Busan�

Bảo�tàng�mỹ�thuật�hiện�đại�Busan

truyền�thống��lớp�học�dân�tộc��những�định�kiến�rằng�bảo�tàng�thật�là�

nghiệm�thú�vị��Đó�chính�là�Bảo�tàng�mỹ�thuật�hiện�đại�Busan��Đây�là�bảo�tàng�mỹ�

rất�nhiều��Hơn�nữa��với�rất�nhiều�chương�trình�trải�nghiệm�văn�hóa�
nhàm�tẻ��buồn�chán�của�bạn�sẽ�không�còn�nữa�

�63��UN�pyeonghwa�ro��Nam�gu��Busan

�museum�busan�go�kr�busan���

thuật�hiện�đại�công�lập�nằm�ở��Hòn�đảo�nghệ�thuật��Eulsuk�nơi�dòng�chảy�của�

những�giá�trị�và�trí�tưởng�tượng�cô�đọng�lại��Bảo�tàng�mỹ�thuật�hiện�đại�Busan�tập�

trung�vào�triển�lãm�các�tác�phẩm�nghệ�thuật�đương�đại��ngoài�ra�còn�đang�tiến�

hành�nhiều�hoạt�động�đa�dạng�như�thực�hiện�chương�trình�giáo�dục�nghệ�thuật��

hợp�tác�với�mạng�lưới�quốc�tế��sưu�tầm�các�tác�phẩm�mỹ�thuật�đương�đại��tổ�chức�
các�sự�kiện�học�thuật��v�v���Bảo�tàng�có�quy�mô�gồm�1�tầng��hầm�và�3�tầng�trên�

PLAN

�051�610�7111

Nơi�gặp�gỡ�của�tự�nhiên��phương�tiện�truyền�thông�mới��con�người�và�những�thử�

THEME

của�ngày�hôm�qua�và�ngày�hôm�nay��bạn�sẽ�cảm�thấy�gần�gũi�hơn�

ACTION

khu�vực�Busan��giúp�bạn�hiểu�về�phong�tục�và�tập�quán�của�từng�

mặt�đất�trong�đó�có�không�gian�trưng�bày��kho�bảo�quản��phòng�xêmina�và�trải�

nghiệm��phòng�tư�liệu��phòng�văn�học�nghệ�thuật��v�v���Ngoài�ra��trong�bảo�tàng�

Bảo�tàng�Hải�dương�Quốc�gia

Nơi�đây�là�đại�diện�cho�thành�phố�biển�Busan��nằm�trên�
đảo�Yeongdo�được�bao�bọc�bởi�đại�dương�mênh�mông��Tại�

đây��bạn�có�thể�gặp�rất�nhiều�hiện�vật�trưng�bày�liên�quan�
đến�biển�như�văn�hóa�biển��lịch�sử�biển��các�nhân�vật��

thuyền�bè��các�loài�sinh�vật�biển��khoa�học�về�biển…�Hình�
dạng�tòa�nhà�được�hình�tượng�hóa�từ�hình�giọt�nước�chính�

là�biểu�tượng�của�Bảo�tàng��Bảo�tàng�lưu�giữ�hơn�14�nghìn�
hiện�vật��là�một��khóa�tập�huấn��giúp�bạn�có�thể�hiểu�tất�

cả�về�biển�từ�quá�khứ�tới�tương�lai��Và�đừng�bỏ�qua�những�
hiện�vật�quý�hiếm

�45��Haeyang�ro�301beon�gil��Yeongdo�gu��Busan
�www�knmm�or�kr�����

�051�309�1900

còn�có�Thư�viện�sách�nghệ�thuật�trẻ�em�với�các�kệ�sách�được�chia�thành�9�chủ�đề�
nên�khách�tham�quan�có�thể�có�được�nhiều�trải�nghiệm�đọc�sách�trẻ�em�đa�dạng�
�1191��đường�Nakdongnam��quận�Saha
�www�busan�go�kr�moca�����

Bảo�tàng�Bokcheon

�051�220�7400�1

Là�không�gian�chứa�đầy�quà�tặng�của�những�người�Gaya�ngày�xưa�
dành�cho�hậu�thế��Nơi�đây�trưng�bày�các�loại�hiện�vật�được�tìm�thấy�
trong�ngôi�mộ�Bokcheon�dong�số�273��Ngôi�mộ�Bokcheondong�là�

lăng�mộ�tập�thể�của�người�Gaya��mỗi�ngôi�mộ�đều�chứa�rất�nhiều�

hiện�vật�tiêu�biểu�cho�nền�văn�hóa�thời�kỳ�đồ�sắt�của�Gaya��Tại�đây�

có�giới�thiệu�các�loại�hiện�vật�và�những�câu�chuyện�được�chất�chứa�
trong�các�ngôi�mộ�cổ��và�tất�cả�những�gì�về�đặc�điểm�của�Busan�và�

văn�hóa�Gaya��Hãy�đi�dạo�khắp�bảo�tàng�từ�tầng�hầm�tới�tầng�4��và�
cùng�tìm�hiểu�về�câu�chuyện�của�những�người�Gaya�đầy�ắp�nơi�đây��
�051�550�0311

�museum�busan�go�kr�bokcheon

�� ��
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��66��Bokcheon�ro��Dongnae�gu��Busan�����
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Tour�
cảnh�
đêm
Thưởng�thức�giá�trị�thật�sự�của�đêm�với��Tour�cảnh�đêm�

Khi�đêm�đến��những�ánh�sáng�lấp�lánh�giấu�mình�suốt�ban�ngày�mới�bắt�đầu�hé�lộ��Ánh�đèn�từ�các�tòa�nhà��đèn�giao�thông��đèn�
của�những�chiếc�xe�qua�lại�trên�đường�hòa�thành�bữa�tiệc�ánh�sáng��Đây�phải�chăng�chính�là�khoảng�thời�gian�mà�vẻ�đẹp�thật�
sự�của�Busan�trở�nên�rõ�ràng�hơn�

Cảnh�đêm�cầu�Gwangan�

Cảnh�đêm�đường�Choryangsan�Bokdo

thể�hiện�đầy�đủ�vẻ�đẹp�của�buổi�đêm��là�tiêu�điểm�của�

biển�đêm�với�ánh�sáng�lấp�lánh�trong�bóng�tối��Con�đường�Sanbok�của�Busan�là�nơi�giúp�

Đây�là�danh�thẳng�nổi�tiếng�với�cảnh�đêm�tiêu�biểu��
Busan��Khung�cảnh�biển�khơi�rộng�mở�khoáng�đạt��cây�

cầu�lấp�lánh�trong�đêm�thật�sự�ấn�tượng��Địa�điểm�để�
có�thể�thưởng�thức�trọn�vẹn�cảnh�đêm�này�là�bãi�biển�

Gwanganli�hay�những�quán�cà�phê��quán�ăn�gần�đó��
Nhưng�nếu�bạn�muốn�tìm�một�bầu�không�khí�tĩnh�lặng�
hơn�thì�hãy�đi�qua�bãi�biển�Gwanganli��đến�con�đê�chắn�

sóng�gần�Trung�tâm�minrak�cuối�con�đường�bộ�ven�
biển��Khung�cảnh�cầu�Gwangan�nhìn�từ�con�đường�trên�

đê�là�một�trong�những�điểm�nổi�bật�còn�ẩn�giấu�của�
cảnh�đêm�nơi�đây��Nếu�may�mắn��bạn�còn�có�thể�được�

thưởng�thức�show�pháo�hoa�được�bắn�lên�từ�du�thuyền��
Nếu�bạn�muốn�thưởng�thức�toàn�cảnh�cầu�Gwangan�

từ�xa�thì�hãy�lên�trung�tâm�quan�sát�núi�Hwanglyung��
Ở�đây��bạn�sẽ�được�ngắm�nhìn�không�chỉ�cầu�Gwangan�
mà�cả�toàn�bộ�khung�cảnh�Gwanganli

Nếu�bạn�đã�được�ngắm�nhìn�biển�xanh�lấp�lánh�nắng�vào�ban�ngày�thì�hãy�ngắm�nhìn�

bạn�khẳng�định�chắc�chắn�vẻ�đẹp�của�ngày�và�đêm��Ánh�sáng�từ�nhà�dân�và�các�khu�
chung�cư�san�sát�đổ�xuống�từ�núi�soi�sáng�bóng�đêm��Nơi�đây�đã�trở�thành�một�địa�điểm�

mới�đển�ngắm�cảnh�đêm�với�vẻ�đẹp�mà�cầu�Gwangan�cũng�không�sánh�nổi��từ�đây�có�
thể�nhìn�thấy�cầu�cảng�Busan�hay�con�đường�Choryangsanbok��Dáng�vẻ�với�đủ�sắc�màu�

rực�rỡ�của�trung�tâm�thành�phố�Busan�được�phơi�bày�tại�đây��Nếu�bạn�thích�du�lịch�trải�

nghiệm�mà�không�sử�dụng�ô�tô�thì�hãy�sử�dụng�xe�buýt�số�86��Xe�chạy�theo�con�đường�
quanh�co��và�cảnh�đêm�sẽ�giúp�bạn�hoàn�thiện�những�bức�ảnh�tuyệt�vời�về�du�lịch�Busan��

START
ACTION
Còn�được�gọi�là��Hồng�Kông�của�Hàn�Quốc���Bởi�lẽ�khung�cảnh�những�tòa�nhà�cao�tầng�và�các�trung�tâm�thương�mại�chạy�

THEME

Cảnh�đêm�thành�phố�biển�Haeundae

theo�đường�bờ�biển�trải�dài�như�nối�liền�giữa�trời�và�đất��những�du�thuyền�xuất�hiện�trên�mặt�biển�khiến�người�ta�liên�tưởng�
khách�muốn�thư�thả�ngắm�cảnh�đêm�thì�hãy�đến�đường�101�The�Bay�thuộc�Marine�City��Đây�là�một�trong�những�địa�điểm�

nổi�bật�nhất�của�Marine�City��là�địa�điểm�tuyệt�vời�nhất�để�thưởng�thức�khung�cảnh�đường�chân�trời�và�bãi�đua�thuyền�vịnh�

Suyeong�gần�đó��Vừa�nhâm�nhi�một�cốc�bia�vừa�nếm�thử�những�món�ăn�ngon��nơi�đây�sẽ�làm�thỏa�mãn�cả�vị�giác�và�thị�giác�
của�bạn�

Cảnh�đêm�đường�Dalmaji

Cảnh�đêm�công�viên�Naru�APEC�

trái�ngược�với�từ�Suntan��tức�là�bước�trên�con�đường�đồi�này��bạn�

sông�Suyeong��cùng�với�dòng�sông�tạo�nên�một�cảnh�quan�tuyệt�đẹp��

Địa�danh�này�còn�có�tên�khác�là�Moontan��Tên�gọi�mang�nghĩa�
sẽ�được�tắm�mình�trong�ánh�trăng��Dưới�ánh�trăng��bạn�có�thể�

thưởng�thức�cảnh�đêm��và�tự�nhủ�có�cảnh�đẹp�đến�nhường�này�
sao��Ở�khoảng�giữa�con�đường�đi�lên�đồi��bạn�sẽ�nhìn�thấy�tòan�
cảnh�Haeundae��cầu�Gwangan�và�thành�phố�biển��tựa�như�một�

bức�tranh�đang�trải�rộng��Bạn�sẽ�nghĩ�rằng�đây�chắc�là�toàn�bộ�

những�gì�có�thể�thấy�được�tại�con�đường�Dalmaji��nhưng�đó�hoàn�
toàn�là�hiểu�lầm��Đi�thêm�một�chút�nữa�thôi��bạn�sẽ�nhìn�thấy�

Đình�Hải�nguyệt��Haewoljeong��‒�biểu�tượng�của�đường�Dalmaji��

hãy�bước�qua�đây�và�đi�tiếp�về�phía�bãi�biển�Songjeong��Tại�đài�

quan�sát�Haemaru��bạn�sẽ�nhìn�thấy�ngọn�đồi�đường�Dalmaji��
Cheongsapo�và�cả�bãi�biển�Songjeong�

PLAN

tới�Hồng�Kông��Tất�cả�với�ánh�đèn�lấp�lánh�tụ�họp�lại��nối�liền�với�mặt�biển�làm�đường�chân�trời�thêm�phần�rực�rỡ��Nếu�quý�

Được�xây�dựng�năm�2005�để�kỷ�niệm�năm�APEC�Busan��nằm�bên�bờ�
Công�viên�trải�rộng�theo�bờ�sông�phẳng�lặng��là�địa�điểm�yêu�thích�
của�các�cặp�đôi�hẹn�hò�vào�buổi�tối��Ánh�đèn�từ�những�tòa�chung�cư�

chạy�dọc�theo�bờ�sông�Suyeong�phản�chiếu�trên�mặt�nước��tạo�nên�
khung�cảnh�về�đêm�rất�đáng�xem��Tuy�nhiên��điểm�nổi�bật�của�nơi�đây�
chính�là�những�tác�phẩm�điêu�khắc�được�bố�trí�khắp�công�viên��thu�
hút�sự�chú�ý�của�chúng�ta�kể�cả�lúc�về�đêm��Những�bức�tượng�điêu�

khắc�tạo�nên�khung�cảnh�hấp�dẫn��hòa�hợp�với�ánh�đèn�đường��đèn�
chiếu�sáng�xung�quanh�như�chào�đón�thân�tình�du�khách�đến�thăm�

nơi�này�cả�ngày�và�đêm��Và�khung�đèn�LED�tại�quảng�trường�phim�ảnh�
với�bảy�sắc�cầu�vồng�thực�sự�làm�cho�khung�cảnh�càng�tăng�thêm�
phần�lộng�lẫy��

�� ��
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Tour�
chợ�
đêm
Tìm�hiểu�hương�vị�và�vẻ�đẹp�của�mỗi�quốc�gia�với��Tour�chợ�đêm�

Chợ�đêm�Busan��nơi�bạn�có�thể�thưởng�thức�mọi�thứ�sản�vật�trong�365�ngày�trong�năm��Các�chợ�đêm�nằm�tại�Jung�gu��

Dong�gu��Suyeong�gu�hoạt�động�cả�tuần�không�nghỉ��làm�việc�không�kể�ngày�đêm�để�phục�vụ�cho�khách�hàng��Hãy�gặp�
gỡ�Busan�qua�Tour�chợ�đêm�để�thưởng�thức�khung�cảnh�sinh�động��tràn�ngập�tình�yêu��

Chợ�đêm�Bupyeongkkangtong

Chợ�Bupyeong�có�từ�thời�Joseon�nổi�tiếng�là�chợ�truyền�thống�đặc�trưng��đúng�như�lịch�sử�lâu�dài�của�mình��không�có�gì�là�không�có��
Dù�về�đêm��nơi�đây�vẫn�thu�hút�khách�đến�với�ánh�sáng�rực�rỡ��Đi�sâu�vào�trong�chợ��các�món�ăn�độc�đáo�gợi�nhớ�sẽ�bày�ra�trước�mắt�
bạn�đến�chợ�đêm�của�các�địa�phương�khác�tại�Đông�Nam�Á��Không�chỉ�thế��bạn�còn�có�thể�thưởng�thức�trọn�vẹn�món�bánh�Hoddeok�
hạt�‒�món�ăn�được�chọn�là�món�ăn�ven�đường�tiêu�biểu�của�Busan��các�loại�Eomuk��bánh�cá�xay��đa�dạng��và�còn�có�thể�gặp�món�

START
ACTION
THEME
PLAN

jjondeuki���ppopkigợi�nhớ�về�ký�ức�tuổi�thơ…�
Tại�đây�còn�có�món�ăn�nước�ngoài�như�cá�thu�
Nhật�Bản��phở�Việt�Nam��món�ăn�đường�phố�
nổi�tiếng�của�Trung�Quốc�Chungkogi�nổi�tiếng��
kem�của�Thổ�Nhĩ�Kỳ…�giúp�thỏa�mãn�khẩu�vị�
của�du�khách��Không�chỉ�dừng�lại�ở�những�món�
ăn�đa�dạng��nơi�đây�còn�tổ�chức�các�loại�lễ�hội�
như�tiệc�Halloween��bữa�tiệc�mừng�Giáng�sinh��
là�địa�điểm�tuyệt�vời�giúp�cho�chuyến�du�lịch�
của�bạn�thêm�phần�phong�phú��Nếu�bạn�đến�
vào�những�khoảng�thời�gian�đặc�biệt�thì�sẽ�có�
thể�thưởng�thức�những�điều�thú�vị�này��
�32��Junggu�ro�33beon�gil��Jung�gu��Busan
�6�00�đến�12�00�Mở�cửa�cả�tuần�

Chợ�đêm�Suyeongpaldo

Nếu�không�thỏa�mãn�với�đặc�sản�của�chỉ�Busan��bạn�hãy�đến�nơi�này��Với�

slogan��Nơi�gặp�gỡ�của�hương�vị�toàn�thế�giới�và�chợ�của�toàn�Hàn�Quốc���
nơi�đây�đi�đầu�với�những�món�ăn�của�các�quốc�gia�trên�thế�giới�được�bán�với�
giá�rẻ��Là�chợ�đêm�mở�cửa�muộn�nhất�tại�Busan��nhưng�luôn�tấp�nập�với�sinh�

khí�vượt�trội�hơn�hẳn�2�chợ�trước��Ở�đây�có�đầy�đủ�các�món�ăn�mà�chỉ�nghe�
tên�thôi�cũng�đủ�khiến�bạn�có�thể�nuốt�nước�miếng�như�thịt�lợn�Thổ�Nhĩ�Kỳ��

cơm�chiên�gà�và�bánh�nướng�Đài�Loan��nước�mía�của�Việt�Nam��bánh�gạo�
mochi�của�Nhật�Bản��thịt�bò�Mexico��Scotch�Egg�của�Anh�và�bánh�panes�của�
Ý��Đặc�biệt��vào�thời�gian�bữa�tối��có�những�món�ăn�khách�phải�xếp�hàng�dài�

chờ�đợi�rất�lộn�xộn��nếu�bạn�đến�thăm�nơi�đây�thì�hãy�quyết�định�trước�thực�

đơn�của�từng�người�và�đứng�vào�hàng�để�tiết�kiệm�thời�gian��Quán�bán�đồ�
thủ�công�mỹ�nghệ�của�thiếu�niên�người�Kenya�với�khả�năng�nói�tiếng�Hàn�lưu�

những�sản�phẩm�đa�dạng�bắt�mắt�như�chiếc�vòng�dễ�thương�được�

làm�bằng�lông�chim��giá�nến�trinh�nữ�làm�bằng�hạt�của�châu�Phi��
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��725beon�gil��Suyeong�ro��Suyeong�gu��Busan

�7�00�đến�12�00�Mở�cửa�cả�tuần�
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và�những�con�búp�bê�dễ�thương��đánh�yêu…�

Đuổi�bắt�Busan

loát�hơn�cả�người�Hàn�Quốc�cũng�là�một�địa�điểm�được�yêu�thích��Ở�đây�có�

Shopping

Tour

Mua�gì�đây��Nỗi�trăn�trở�hạnh�phúc��Shopping�tour�

Chuyến�du�lịch��quãng�thời�gian�gặp�gỡ�với�một�nơi�hoàn�toàn�mới�mẻ��Hãy�cùng�đắm�mình�trong�quãng�thời�gian�
hạnh�phúc�với��shopping���Những�đồ�vật�gợi�nhớ�về�đất�nước�và�thành�phố�bạn�đã�từng�đi��kỷ�niệm�cho�chuyến�
du�lịch��Mua�sắm�tại�Busan�hay�bằng�bất�cứ�cách�nào�khác�là�một�việc�tuyệt�đối�không�thể�bỏ�qua��

Busan�Premium�Outlets

Lottemall�Đông�Busan

tiếng�của�nước�ngoài�như�Armani��Marc�Jacobs�đến�những�

với�cửa�hàng�quần�áo��siêu�thị�Lottemart��rạp�chiếu�phim�Lotte��Himart��Lottemall�

Giới�thiệu�hơn�180�thương�hiệu��từ�những�thương�hiệu�nổi�
thương�hiệu�nổi�bật�trong�nước�như�Kuho��Objet��Đây�là�cửa�
hàng�nơi�bạn�có�thể�gặp�gỡ�những�sản�phẩm�được�bán�lại��

song�lại�tạo�cảm�giác�như�một�khu�mua�sắm�cao�cấp��Mở�cửa�
đến�8h�tối��ngày�thường��và�9h�tối��cuối�tuần�và�ngày�nghỉ�lễ�

�1133��Jeonggwan�ro��Jangan�eup��Gijang�gun��Busan
�1644� 4001

Là�không�gian�tổng�hợp�giúp�thỏa�mãn�mọi�nhu�cầu�mua�sắm�và�văn�hóa�của�bạn�
chi�nhánh�phía�Đông�Busan�mở�cửa�từ�mùa�đông�năm�2014��mang�đầy�đủ�nét�

lãng�mạn�của�Santorini��là�nơi�mang�lại�cảm�giác�có�thể�tìm�thấy�từ�những�trang�

phục�thường�ngày�cho�tới�những�trang�phục�cao�cấp�của�nước�ngoài��Ngoài�khu�
mua�sắm��thiết�kế�nội�thất�mang�âm�hưởng�Hy�Lạp�với�quảng�trường�đài�phun�
nước��đài�quan�sát��vườn�hoa�hồng…�tràn�ngập�cảm�giác�lãng�mạn�độc�đáo�
�64�Dangsa�ri��Gijang�eup��Gijang�gun��Busan�����

�051�901�2500

START

Trung�tâm�thương�mại�Shinsegae�Centum�City���Trung�tâm�
thương�mại�Lotte���Trung�tâm�thương�mại�Hyundai
�Trung�tâm�thương�mại�Shinsegae�Centum�City�

Được�ghi�vào�sách�kỷ�lục�Guiness�là��trung�tâm�thương�mại�lớn�nhất�thế�giới��năm�

ACTION

2006�và�cho�tới�nay�kỷ�lục�này�vẫn�chưa�bị�phá�vỡ��Bên�cạnh�trung�tâm�mua�sắm�còn�

có�các�dịch�vụ�tiện�ích�đa�dạng�khác�như�Spa�Land��sân�trượt�băng��công�viên�Sky��rạp�
chiếu�phim�CGV…�để�khách�hàng�thỏa�sức�vui�chơi�
�Trung�tâm�thương�mại�Lotte�

Trung�tâm�thương�mại�Lotte�đầu�tiên�được�hình�thành�tại�Centum�City��cho�

THEME

tới�nay�đã�có�Lotte�chi�nhánh�Busan��Lotte�Dongnae��Lotte�Gwangbok…�Tại�
đây�bạn�cũng�có�thể�sử�dụng�dịch�vụ�rạp�chiếu�phim�Lotte
�Trung�tâm�thương�mại�Hyundai�

Là�trung�tâm�thương�mại�nằm�trên�đường�Beomil�ro��Dong�gu��gồm�9�tầng�nổi��Có�
phê��Xung�quanh�đây�có�chợ�bán�buôn�Busan�Jayu�và�khu�buôn�bán�kim�loại…

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

Chợ�quốc�tế�Nampodong

có�thể�tìm�thấy�cửa�hàng�miễn�thuế�tại�Lotte�và�Shinsegae��trong�nội�thành�

đồ�gia�dụng��quần�áo��ẩm�thực…�Hiện�có�hơn�1500�

Cửa�hàng�miễn�thuế���thiên�đường�mua�sắm�nhỏ�dành�do�khách�du�lịch��Bạn�
Busan��và�tại�sân�bay�Gimhae��Bạn�có�thể�nhận�lại�sản�phẩm�mua�tại�tại�cửa�
hàng�miễn�thuế�sau�khi�làm�thủ�tục�xuất�cảnh�tại�sân�bay�hay�bến�tàu��

�Tầng�8�trung�tâm�thương�mại�Lotte�Busan��772��Gaya�
daero��Busanjin�gu��Busan�cửa�hàng�miễn�thuế�Lotte�

�Tầng�8�trung�tâm�thương�mại�Lotte�Busan��772��Gaya�
daero��Busanjin�gu��Busan�cửa�hàng�miễn�thuế�Lotte�

�Số�108�đường�vào�sân�bay�Gangseo�gu��Daejeo�2�dong��
�cửa�hàng�miễn�thuế�sân�bay�Gimhae�

PLAN

đầy�đủ�các�dịch�vụ�tiện�ích�phục�vụ�khách�hàng�như�phòng�nghỉ�cho�trẻ�nhỏ��quán�cà�

Khu�chợ�hình�thành�từ�khi�Hàn�Quốc�được�giải�phóng��
người�đồng�bào�cùng�chung�tay�giữ�lấy�đất�đai��Bạn�

có�thể�gặp�ở�đây�nhiều�loại�sản�phẩm�đa�dạng�như�
cửa�hàng�đang�hoạt�động�trong�chợ�quốc�tế��Bộ�phim�

�Chợ�quốc�tế��được�phát�hành�đã�thu�hút�mạnh�mẽ�
lượng�du�khách�cả�nước��và�cho�tới�bây�giờ�vẫn�có�sức�
hút�lớn��Gần�đây�danh�tiếng�của�chợ�đã�được�truyền�

miệng�trong�cả�du�khách�quốc�tế��nên�khi�đến�đây�
bạn�có�thể�dễ�dàng�gặp�gỡ�người�nước�ngoài��
�Đường�1�chợ�quốc�tế�Junggu
�051�245�7389

�� ��

Đuổi�bắt�Busan
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Tour�lễ�
hội
�Tour�lễ�hội��tuyệt�đối�không�thể�bỏ�qua�tại�Busan

Một�tên�gọi�khác�của�Busan�chính�là��thành�phố�của�lễ�hội���Thành�phố�Busan�với�vô�vàn�lễ�hội�về�tự�

nhiên��con�người��văn�hóa…��tỏa�sáng�niềm�vui�với�365�ngày�trong�năm�luôn�tưng�bừng�cùng�các�lễ�hội��
�Câu�chuyện�phim�ảnh�phong�phú�trào�dâng�bên�bãi�biển�Busan�

Liên�hoan�phim�quốc�tế�Busan��

Thành�phố�Busan�giống�như�một�bộ�phim�với�nhiều�thể�loại�khác�nhau��từ�lãng�
mạn�đến�hành�động��hay�phim�truyền�hình��Khi�mùa�thu�đến�với�thành�phố�
luôn�thay�đổi�mạnh�mẽ�từng�ngày�này��cũng�là�lúc�các�fan�phim�ảnh�trên�toàn�
thế�giới�và�các�bộ�phim�đa�dạng�trên�nhiều�lĩnh�vực�đổ�về�đây��Thời�gian�tổ�chức�
Liên�hoan�phim�là�cơ�hội�gặp�gỡ�trực�tiếp�giữa�những�người�làm�phim�và�quan�
khách��tạo�nên�khung�cảnh�vô�cùng�hiếm�gặp��Bạn�có�thể�gặp�gỡ�những�nhà�
làm�phim�thông�qua�các�sự�kiện�như�GV��cuộc�gặp�gỡ�với�quan�khách��‒�thời�
gian�để�các�nhà�sản�xuất�và�đạo�diễn�trả�lời�hỏi�đáp��hay�đối�thoại��Open�talk��
được�tổ�chức�tại�sân�khấu�ngoài�trời�Haeundae�và�Nampodong��Bạn�có�thể�
kiểm�tra�lịch�trình�tại�website�từ�khoảng�1�tháng�trước�Liên�hoan�phim�
※�Có�thể�xem�thông�tin�về�địa�điểm�quay�phim�tại�trang�
chủ�của�Hiệp�hội�điện�ảnh�Busan�www�bfc�or�kr
BIFF

Thời�gian���Tháng�10�hàng�năm�
Địa�điểm���Quảng�trường�phim�ảnh��khu�chiếu�phim�Haeundae…
Hỏi�đáp����1688�3010���www�biﬀ�kr

START

�Đêm�Busan�lấp�lánh

Lễ�hội�pháo�hoa�Busan�

Trên�núi�lá�vàng�khoe�sắc��trên�biển�pháo�hoa�lấp�lánh��
Đêm�mùa�thu�tĩnh�lặng��lễ�hội�pháo�hoa�Busan�rực�rỡ�

ACTION

trên�khung�cảnh�cầu�Gwangan�và�bờ�biển�rộng�mênh�

mông�đã�trở�thành�niềm�vui�mà�bạn�chỉ�có�thể�tận�
hưởng�khi�mùa�thu�sang��Lễ�hội�pháo�hoa�kéo�dài�hai�

ngày��bắt�đầu�bằng��buổi�hòa�nhạc�đêm�trước���và�ngày�

Nhảy�sóng�vui�vẻ�tại�bãi�biển�của�Busan�

cũng�có�show�pháo�hoa�kéo�dài�khoảng�15�phút��Đối�với�

Lễ�hội�biển�được�tổ�chức�tại�Busan�là�lễ�hội�mùa�hè�chắc�chắn�không�

nhạc�đêm�trước�cho�vào�cửa�theo�thứ�tự�khách�đến��và�
show�pháo�hoa�tổng�hợp��bạn�có�thể�thưởng�thức�một�

cách�dễ�dàng�hơn�bằng�cách�đặt�trước�chỗ�ngồi��Bạn�có�

thể�mua�vé�tại�trang�web�được�chỉ�định��Show�pháo�hoa�
giây�mỗi�phút�sẽ�làm�bạn�không�có�lúc�nào�nhàm�chán��

Ngày�biểu�diễn��giao�thông�sẽ�được�phong�tỏa��Chỗ�đỗ�
ô�tô�khá�hẹp��Do�vậy��bạn�hãy�sử�dụng�giao�thông�công�
cộng�để�dễ�dàng�thưởng�thức�hơn�Lễ�hội�pháo�hoa
Lễ�hội�pháo�hoa�Busan�lần�thứ�12

Thời�gian���Tháng�10�hàng�năm
Địa�điểm���bãi�biển�Gwanganli
Hỏi�đáp���051�501�6050��6051���www�bﬀ�or�kr

thể�bỏ�qua��Tại�mỗi�bãi�biển�đều�có�những�sự�kiện�và�biểu�diễn�với�sắc�
màu�độc�đáo�riêng��khiến�bất�cứ�ai�tới�đây�cũng�phải�say�mê��Tại�những�
bãi�biển�của�Busan�với�cảnh�quan�tuyệt�đẹp�như�danh�thắng�nổi�tiếng�

thế�giới�Haeundae��hãy�thưởng�thức�các�sự�kiện�văn�hóa�nghệ�thuật�và�

những�hoạt�động�trải�nghiệm�đa�dạng��Các�sự�kiện�này�được�tổ�chức�tại�

tất�cả�bãi�biển�tại�Busan�chứ�không�phải�ở�một�bãi�biển�đặc�biệt�nào�

PLAN

kéo�dài�khoảng�50�phút��hình�ảnh�pháo�hoa�thay�đổi�mỗi�

Lễ�hội�biển�Busan�

THEME

tiếp�theo�sẽ�có��show�pháo�hoa�tổng�hợp���Buổi�hòa�

nên�du�khách�có�thể�lựa�chọn�theo�ký�hiệu�phù�hợp��Đừng�chỉ�nô�đùa�tại�
chỉ�một�nơi��Hãy�hòa�mình�vào�các�lễ�hội�tại�tất�cả�bãi�biển�của�Busan�
Lễ�hội�biển�Busan�năm�2016�

Thời�gian����Tháng�8�hàng�năm�
Địa�điểm���Bãi�biển�Haeundae��Gwanganli��Songdo��Dadaepo��Songjeong
Hỏi�đáp���051�888� 4132���seafestival�co�kr

�Lễ�hội�toàn�cầu��tất�cả�là�1�với�Làn�sóng�Hàn�

Lễ�hội�One�Asia�tại�Busan�

Lễ�hội�One�Asia�tại�Busan�là�lễ�hội�giúp�bạn�tiếp�cận�với�văn�hóa�châu�Á�đa�dạng�chứ�không�chỉ�dừng�lại�ở�nội�dung�
về�làn�sóng�Hàn��Các�hoạt�động�chủ�yếu�bao�gồm�nhạc�hội�K�pop�theo�phong�cách�mới�nhất�với�sự�tham�gia�của�
các�ngôi�sao�Hallyu���show�âm�nhạc�The�collaboration��với�sự�có�mặt�của�các�ca�sỹ�nổi�tiếng�Hàn�quốc�và�Trung�

quốc���One�Asia�music�market��với�các�thực�tập�sinh�có�tham�vọng�trở�thành�ngôi�sao�K�pop�trên�toàn�châu�Á��Bên�
cạnh�đó�còn�có��bữa�tiệc�One�Asia�classic��với�sự�tham�gia�của�các�nghệ�sĩ�châu�Á�và�vở�vũ�kịch��Wolsangharan��

với�nội�dung�về�con�đường�tơ�lụa�của�Trung�Quốc��Các�hoạt�động�trưng�bày�bao�gồm��Taste�Busan����Hallyu�Star�và�
Beauty�Collection�����Chương�trình��Hallyu�Star�và�Beauty�Collection��cung�cấp�không�gian�để�quý�khách�có�thể�trải�

Thời�gian���Tháng�10�hàng�năm�
Địa�điểm���Haeundae�Bexco�
sân�vận�động�Asiad…
Hỏi�đáp����www�bof�or�kr

�� ��

Đuổi�bắt�Busan

nghiệm�cuộc�sống�của�các�ngôi�sao�của�Làn�sóng�Hàn�thông�qua�những�kỹ�thuật�tiên�tiến�như�VR�hay�hình�ảnh�3D

Lễ�hội�One�Asia�tại�Busan�năm�2016
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Tour�du�lịch�kể�
chuyện�quanh�
thành�phố
�������������Tour�du�lịch�kể�chuyện�quanh�thành�phố���đi�cùng�với�những�
người�ông��người�bà�kể�chuyện

Là�sản�phẩm�du�lịch�liên�kết�với�con�đường�trải�nghiệm�và��nguồn�tài�nguyên�về�văn�hóa�lịch�sử�cận�đại�nằm�rải�rác�trên�khu�vực�trung�tâm�thành�phố�bao�gồm�

Jung�gu��Seo�gu��Dong�gu��Yeong�gu��Những�người�kể�chuyện�sinh�sống�đã�lâu�tại�khu�vực�này�được�gọi�là��những�người�ông��người�bà�kể�chuyện��với�những�câu�
chuyện�thú�vị�sẽ�thêm�gia�vị�cho�chuyến�du�lịch�của�bạn��Thông�qua�những�câu�chuyện�của�họ��chúng�ta�sẽ�có�thêm�nhiều�ký�ức�đặc�biệt�trong�lòng�thành�phố�

Tour�du�lịch�câu�chuyện�quanh�Busan
�Cách�thức�vận�hành�

•Tour�định�kỳ���Thứ� Bảy�� Chủ� Nhật� hàng�
tuần� 13�00�15�00� � �trong�
vòng�2�tiếng�

▶�Tuyến�cầu�Yeongdo�bắt�đầu�lúc�13�30
▶�Nếu�số�người�đăng�ký�không�đủ�5�

người�thì�tour�trong�ngày�sẽ�bị�hủy

•Tour�đột�xuất���Được�thực�hiện�đột�xuất�

trong�tuần��cần�đăng�ký�
trước�ngày�thực�hiện�tour�ít�
nhất�2�tuần��

▶�Thực�hiện�khi�đăng�ký�theo�nhóm�

����trên�4�người

�Cách�tham�gia��
•�Đăng�ký�qua�điện�thoại�hoặc�qua�internet��miễn�phí�
▶�Du�lịch�văn�hóa�thành�phố�Busan

tour�busan�go�kr

▶�ội�marketing�du�lịch�nội�địa

www�bto�or�kr
051�780�2175

START

Gặp�gỡ�làng�Huinyeoul

Lên�núi�Yongdu�ngắm�cảnh�Busan

Bước�trên�con�đường�Eibagu

•Điểm�xuất�phát���Trung�tâm�hướng�dẫn�thông�tin�du�lịch�
tổng�hợp�Busan�051�253�8253

•Điểm�xuất�phát����Trung�tâm�hỗ�trợ�quản�lý�làng�Huinyeoul

Trung�tâm�thương�mại�Busan� �Phố�Gwansu� �Đường�
Gwangbok� �Thư�quán�Choryang� �Núi�Yongdusan� �Bảo�
tàng�lịch�sử�cận�đại�Busan� �Chùa�Daegak�sa

Bệnh�viện�Baekje�cũ� �Bãi�kho�Namseon� �Nhà�
thờ�Choryang� Cầu�thang�168�bậc� �Đài�quan�sát�
Gimminbu� �Dangsan� �Xưởng�sản�xuất�Eibagu

Liên�tục�ngoái�nhìn�chợ�Gyukjae

Chợ�cá��ôm�trọn�Namhang

•Điểm�xuất�phát���Đài�quan�sát�13�tầng�tại�Trung�tâm�
thương�mại�Lotte�Gwangbok��cột�cờ�

•Điểm�xuất�phát���Trước�cửa�chính�Trụ�sở�quận�Seogu

�� ��

Trụ�sở�quận�Seogu� �Tổng�công�ty�điện�lực�Hàn�Quốc��chi�
nhánh�Trung�Busan� �Khu�nhà�ở�Jeoksan� ��Chợ�sáng�
sớm�ven�biển�Chungmudong� �Chợ�cá� �Baekdongdae
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•Điểm�xuất�phát���Trung�tâm�hướng�dẫn�thông�tin�du�lịch�
tổng�hợp�Busan�051�253�8253

•Điểm�xuất�phát��Trung�tâm�dịch�vụ�cho�người�nước�ngoài�Busan�
051� 441�3121

Đuổi�bắt�Busan

Quảng�trường�BIFF� �Quảng�trường�BIFF� �Ngõ�
sách�Bosudong� �Chợ�đêm�Bupyeongkkangtong

PLAN

Trung�tâm�hỗ�trợ�quản�lý�làng�Huinyeoul� �Đường�đi�bộ�
ven�biển�Jeolyeong� �Phòng�thay�đồ�thôn�hải�nữ��người�
phụ�nữ�làm�nghề�lặn�biển�� �Con�đường�Huinyeoul� �Nơi�
quay�phim��Luật�sư�� �Đài�quan�sát�đảo�Euisong� �Căn�
phòng�nghệ�thuật�Làng�văn�hóa�Huiyeoul

THEME

Cầu� Yeongdo� �cầu� quay�� � Galler y� trên� hàng� rào� câu�
chuyện�của�Yeongdo� �Bến�phà�đảo�Yeongdo� �Con�đường�
sửa�chữa�tàu��con�đường�Kkang�kkang�� Nơi�bắt�đầu�của�
nhà�máy�đóng�tàu��Daepyeongdong�� �Yongshin�dang

ACTION

Đi�qua�cầu�Yeongdo��bước�trên�con�
đường�với�tiếng�kkang�kkang

Medical
Tour
ặp�gỡ�Busan�qua�du�lịch�y�tế��Medical�tour�
Con�đường�y�học�Seomyeon

Con�đường�đặc�biệt�được�hình�thành�tại�khu�vực�Bujeon�dong��Busanjin�
gu��Lợi�thế�về�địa�lý�nằm�ở�ga�chuyển�tiếp�tàu�điện�ngầm�Seomyeon�và�
trung�tâm�thương�mại�Lotte�chi�nhánh�Busan�với�nhiều�người�qua�lại���nơi�
đây�có�tới�hàng�trăm�cơ�quan�y�tế��Trung�tâm�thông�tin�tổng�hợp�về�du�
lịch�y�tế�Busan�được�thành�lập�năm�2011��giúp�cung�cấp�thông�tin�đa�dạng�
cho�du�khách�trong�nước�và�cả�du�khách�quốc�tế�tìm�tới�Busan��Đồng�thời��
lễ�hội�Seomyeon�Medical�Street�được�tổ�chức�hàng�năm�với�các�chương�
trình�như�trải�nghiệm�về�y�tế��con�đường�biểu�diễn����Nếu�quan�tâm�đến�du�
lịch�y�tế��bạn�hãy�bố�trí�thời�gian�đi�vào�dịp�lễ�hội�này��Đây�sẽ�là�cơ�hội�để�
bạn�tìm�hiểu�dễ�dàng�hơn�những�thông�tin�chính�xác�nhất��
※ Trung�tâm�thông�tin�về�du�lịch�y�tế�Busan�nằm�đối�diện�Trung�tâm�
thương�mại�Lotte�Busan�Tàu�điện�ngầm�ga�Seomyeon��cửa�ra�số�9�

�www�smsmeditour�go�kr

�Trung�tâm�thông�tin�tổng�hợp�về�du�lịch�y�tế�051�818�1320��1330

Con�đường�y�học�Centum�city�

Centum�City�còn�được�gọi�là�con�đường�y�học�thứ�2��với�

rất�nhiều�bệnh�viện�và�trung�tâm�y�tế��Nơi�đây�gần�với�
Bexco�và�các�trung�tâm�thương�mại��khu�nhà�ở�và�khu�

công�nghiệp��nên�gần�đây�đang�trở�thành�trung�tâm�y�tế�
mới�của�Busan��Với�ưu�điểm�có�đầy�đủ�dịch�vụ�mua�sắm�

và�du�lịch��nơi�ở���và�cả�dịch�vụ�y�tế�tại�khu�vực�Haeundae��
nơi�đây�được�du�khách�quốc�tế�rất�yêu�thích��Trang�web�

Trung�tâm�chữa�trị�cho�người�nước�ngoài�Centum�có�giới�
thiệu�cho�khách�du�lịch�cách�sử�dụng�dễ�dàng�các�trung�
tâm�y�tế�nên�bạn�có�thể�tham�khảo�

�Nằm�tại�Centum�City�Haeundae

Trung�tâm�chữa�trị�cho�người�nước�ngoài�Busan
medicaltour�allthemedi�com

04

PLAN�

Lịch�trình�đề�xuất

Nếu�bạn�muốn�có�một�chuyến�đi�đầy�đặn�nhất�trong�một�khoảng�thời�
gian�nhất�định��Hãy�tham�khảo�lịch�trình�đề�xuất�của�chúng�tôi��Quãng�
thời�gian�hạnh�phúc�cùng�với�những�món�ăn�ngon�và�các�địa�điểm�
thú�vị��Hãy�lên�kế�hoạch�về�chuyến�du�lịch�Busan�không�thể�nào�quên�
cùng�với�gia�đình�hay�người�yêu��

Nhật�ký�Busan�4�ngày�3�đêm

Chuyến�du�lịch�Busan�mong�chờ�đã�lâu�cuối�cùng�đã�bắt�đầu��Tiếng�thổ�ngữ�

Busan�giàu�tình�cảm��những�bãi�biển�dễ�dàng�bắt�gặp�trên�con�đường�đi��đó�là�

những�điều�giúp�bạn�cảm�nhận��đây�chính�là�Busan���Tôi�chỉ�có�3�ngày��Tôi�sẽ�

thực�hiện�kế�hoạch�du�lịch�đầy�đặn�để�thưởng�thức�trọn�vẹn�Busan��Tôi�đã�đến�

đây��thành�phố�Busan�‒�thành�phố�đầy�mê�lực�vừa�có�sự�nhộn�nhịp�của�chốn�
đô�thị��vừa�có�sự�an�nhiên�của�nơi�nghỉ�dưỡng��

Ngày�
thứ�1

Ga�Busan

Chợ�Gijang�Tháng�đường�Jukseong

Bãi�biển�Haeundae

12�00 Ga�Busan� �Bãi�biển�Haeundae����Lên�xe�
buýt�số�1003�tại�trạm�dừng�xe�Ga�Busan�
→�Xuống�xe�tại�trạm�dừng�xe�Bãi�biển�
Haeundae

13�00 Sau�khi�bố�trí�xong�đồ�đạc�tại�chỗ�ngủ��hãy�
chọn�cho�mình�thực�đơn�ăn�trưa�là�món�cơm�
canh�Wonjo�Halme�nổi�tiếng�tại�quán�cơm�canh�
Haeundae��Từ�bãi�biển��đi�vào�đường�Gunam�ro��đi�
thẳng�khoảng�300m�rồi�rẽ�phải�vào�số�21�beongil��
bạn�sẽ�nhìn�thấy�ngõ�với�các�cửa�hàng�cơm�canh��

14�00 Chợ�Gijang���Lên�xe�buýt�số�39��139��181��1003�
tại�trạm�dừng�xe�Ga�Haeundae��>�xuống�xe�tại�
trạm�dừng�xe�Trường�tiểu�học�‒�THCS�Gijang
15�10 Chợ�Gijang� �nhà�thờ�Jukseong���tham�
quan�các�bức�bích�họa�làng�hạnh�phúc�Duho�Gijang�
‒�lên�xe�buýt�làng�số�6�quận�Gijang�tại�trạm�dừng�xe�
Trường�THCS�Gijang��>�xuống�xe�tại�trạm�dừng�xe�Duho

Lotte�Diamond�đông�Busan

Haedong�Yonggung�sa

Chỗ�ngủ

Centum�City�tháng�đường�phim�ảnh

17�30 Haedong�Yonggungsa���bữa�tối�nay�sẽ�là�
món�mỳ�đen�hải�sản��‒�Tại�trạm�dừng�xe�Duho�
lên�xe�buýt�làng�số�6�quận�Gijang��>�chuyển�sang�
xe�buýt�số�181�và�xuống�xe�tại�trạm�dừng�xe�
Yonggungsa�Viện�khoa�học�thủy�sản�quốc�gia
18�30 Lotte�Imall�phía�Đông�Busan���quãng�thời�
gian�mua�sắm�vui�vẻ�tại�Lotte�Imall�phía�Đông�
Busan��Di�chuyển�khoảng�750m��10�phút�đi�bộ�

20�30 Centum�City�quảng�trường�phim�ảnh���
thưởng�thức�một�bộ�phim�‒�lên�xe�buýt�
số�181�ở�trước�Lotte�Imall�Đông�Busan��>�
xuống�bến�Viewers�Media�Center
23�00 Về�chỗ�ngủ

Jagalchi

Nampodong

Cầu�Yeongdo

Làng�văn�hóa�Gamcheon

Taejongdae

Bãi�biển�Gwanganli

Bãi�biển�Dadaepo

Chỗ�ngủ

19�30 Bãi�biển�Dadaepo��vui�đùa�với�đài�phun�
nước�trong�mơ�Nakjo���lên�xe�buýt�làng�số�1�
Saha�gu�tại�trạm�dừng�xe�Gugam��>�xuống�xe�ở�
trạm�dừng�xe�Khách�sạn�Clover��>�chuyển�sang�
xe�buýt�số�96�và�xuống�xe�ở�trạm�dừng�xe�Chung�
cư�Daewoo

17�00 Làng�văn�hóa�Gamcheon��lên�xe�buýt�số�8�
tại�trạm�dừng�xe�Kho�xe�Taejongdae��>�xuống�xe�
ở�trạm�dừng�xe�Trụ�sở�quận�Seo�gu��>�chuyển�
sang�xe�buýt�làng�số�2�Seo�gu�và�xuống�xe�tại�
trạm�dừng�xe�Kho�xe�bến�Sambo

11�00 Trung�tâm�thương�mại�Trung�tâm�mua�
sắm�dưới�lòng�đất�Nampo��quãng�thời�
gian�vui�vẻ�tại�thiên�đường�mua�sắm�nằm�ở�
con�đường�trung�tâm�của�Gwangbok�dong

21�00 Bãi�biển�Gwanganli���ngắm�nhìn�danh�thắng�
tiêu�biểu�của�Busan�và�thưởng�thức�không�khí�biển�
đêm�‒�lên�xe�buýt�số�1000�tại�trạm�dừng�xe�Chung�
cư�Daewoo��>�xuống�xe�tại�trạm�dừng�xe�YMCA��
chuyển�sang�xe�buýt�số�41��>�xuống�xe�tại�trạm�
dừng�xe�Bãi�biển�Gwanganli��mất�khoảng�90�phút�

14�00 Cầu�Yeongdo��cầu�quay�trong�vòng�15���bắt�
đầu�từ�2h�chiều��Tiếng�máy�ảnh�chụp�tách�tách��
Tới�quán�bánh�cá�xay�nổi�tiếng�tại�đảo�Yeongdo�
để�thưởng�thức�món�ăn�nhẹ�nhàng��Chuyến�
tham�quan�thú�vị�tại�Bảo�tàng�lịch�sử�món�cá�xay

Ngày�
thứ�3

Beomeosa

24�00 Xin�chào�một�ngày�bội�thu��trở�về�chỗ�ngủ

Heoshimcheong

Trường�Đại�học�Busan

12�00 Beomeosa���tận�hưởng�khung�cảnh�tự�nhiên�
tại�Beomeosa�để�có�thể�cảm�nhận�sự�thiêng�liêng�
và�thư�thái�của�khu�chùa��sau�đó�di�chuyển�đến�
Geumjeongsanseong��Giải�quyết�bữa�trưa�với�món��thịt�
vịt��nổi�tiếng��niềm�tự�hào�của�chỉ�riêng�nơi�này��

Công�viên�Simin�Busan

Con�đường�phim�ảnh

Chỗ�ngủ

17�00 Công�viên�người�dân�Busan���tận�hưởng�đêm�
cuối�cùng�vui�vẻ�tại�Busan�với�show�nhạc�nước��thác�
nước�ánh�sáng�bầu�trời��‒�lên�xe�buýt�số�179�tại�trạm�
dừng�xe�Cửa�vào�Oncheon��>�xuống�xe�ở�trạm�dừng�xe�
Công�viên�người�dân�Busan��đi�mất�khoảng�30�phút�
19�00 tận�hưởng�đêm�cuối�cùng�vui�vẻ�tại�Busan�với�show�nhạc�
nước��thác�nước�ánh�sáng�bầu�trời��‒�lên�xe�buýt�số�179�
tại�trạm�dừng�xe�Cửa�vào�Oncheon��>�xuống�xe�ở�trạm�
dừng�xe�Công�viên�người�dân�Busan��đi�mất�khoảng�30�
phút�

20�30 Seomyeon���khám�phá�trung�tâm�mua�sắm�dưới�
lòng�đất��đường�1beonga�Seomyeon��con�đường�của�
các�quán�cà�phê��bữa�ăn�cuối�cùng�của�chuyến�du�lịch�
Busan�tại�con�đường�phồn�hoa�nhất�Busan
Con�đường�phim�ảnh�ở�Marine�City���tôi�cũng�là�
ngôi�sao�điện�ảnh��‒�đi�tàu�điện�ngầm�tuyến�số�1�từ�ga�
Seomyeon��>�xuống�tại�ga�Dongbaek�thuộc�tuyến�số�2

24�00 Trở�về�chỗ�ngủ

� ��

22�30

96●97

15�00 Suối�nước�nóng�Heoshimcheong����xua�đi�
những�mệt�nhọc�của�cuộc�hành�trình�khám�phá�Busan�
‒�đi�tàu�điện�ngầm�tuyến�số�1��đi�qua�ga�Trường�đại�học�
Busan��>�xuống�tại�ga�Oncheonjang��cửa�ra�số�1���>�di�
chuyển�khoảng�586m�tới�Heoshimcheong��đi�bộ�mất�10�
phút�

�Seomyeon

Đuổi�bắt�Busan�

13�30 Vui�thú�với��chuyến�mua�sắm�ngon�lành��ở�quanh�ga�
Trường�Đại�học�Busan��Mua�sắm�những�món�đồ�thể�hiện�
phong�cách�của�riêng�mình�tại�khu�vực�quanh�trường�
đại�học�Busan�vốn�nổi�tiếng�là�con�phố�của�tuổi�trẻ�và�
thời�trang��và�thưởng�thức�những�món�ăn�ngon�làm�
thỏa�mãn�tới�cả�thị�giác��‒�Đi�tàu�điện�ngầm�tuyến�số�1��
xuống�tại�ga�Trường�đại�học�Busan

PLAN

09�30� Chợ�quốc�tế�Nampodong��Tour�tham�quan�
ngõ�sách�Bosu�dong��Tham�gia�chương�trình�kể�
chuyện�của�người�ông��người�bà�đã�hẹn�trước�để�
tìm�hiểu�về�lịch�sử�cận�đại�Busan

08�30� Buổi�sáng�tràn�đầy�sức�sống�tại�chợ�Jagalchi��
những�chú�cá�nhảy�tanh�tách�và�tiếng�các�bà�chủ�
quán�chợ�Jagalchi��hãy�đến�đây��hãy�xem�cá��hãy�
mua�đi��giúp�tôi�cảm�nhận�được�sức�sống�của�
Busan�buổi�sáng�

THEME

15�30 Sân�sỏi�Taejongdae��món�sò�nướng�phô�mai�
xèo�xèo�trên�bàn�đá��Chính�là�hương�vị�này�đây��

ACTION

07�00 Jagalchi���đi�tàu�điện�ngầm�tuyến�số�1��
�������������������xuống�ở�ga�Jagalchi

START

Ngày�
thứ�2

Lịch�trình�đề�xuất�Ngày�01��Mua�sắm�

Vui�chơi�vui�vẻ��mua�sắm�thỏa�thích
Cách�lên�danh�mục�mua�sắm�không�hối�hận��Hãy�chú�ý�
Day1

10�00� tour�trung�tâm�thương�mại�Lotte�và�Shinsegae�tại�

Centum�City��Những�món�đồ�mà�tôi�thực�sự�yêu�thích�ở�nơi�đâu�� �13�00�dùng�bữa�

trưa�tại�Marine�City� � 14�30�Hãy�tìm�quán�cà�phê�yêu�thích�tại�Marine�City��Đây�là�

khoảng�thời�gian�tận�hưởng�sự�thư�thái� � 17�00�Quãng�thời�gian�mua�hàng�

miễn�thuế�tại�Shinsegae�Centum�Citymall� � 19�00�Ngắm�nghía�cửa�
hàng�Gijang�và�kết�thúc�một�ngày�bằng�một�bộ�phim�đang�công�chiếu

11�00�Trung�tâm�mua�sắm�dưới�mặt�đất�Seomyeo� � 13�30��Tìm�

quán�ăn�ngon�với�bầu�không�khí�độc�đáo�trên�con�đường�của�các�quán�
cà�phê�để�thưởng�thức�bữa�trưa� �14�30�Không�có�gì�là�không�
có�ở�chợ�Busanjin��Hãy�dạo�quanh�chợ�Busanjin�và�may�một�bộ�

Hanbok�cho�riêng�mình� � 16�00�Tham�quan�chợ�kim�loại�ga�
Beomil� � 17�00��Dạo�quanh�trung�tâm�thương�mại�Hyundai�và�
chợ�quanh�đó��lựa�chọn�những�món�đồ�với�giá�rẻ

Day�3

10�00�Ngắm�nhìn�các�sản�phẩm�thủ�công�mỹ�nghệ�trên�con�đường�du�lịch�
văn�hóa�với�40�bậc�thang� � 12�00�Hãy�cùng�tìm�kiếm�quán�ăn�ngon�ẩn�
mình�tại�Jungang�dong�� � 13�30��Tour�tìm�hiểu�ngõ�sách�Bosu�dong��nếu�
may�mắn�còn�có�thể�tìm�được�những�cuốn�sách�quý�� � 15�00�Dạo�quanh�
chợ�quốc�tế� �16�30�Tìm�dấu�tay�của�các�diễn�viên�điện�ảnh�in�trên�Quảng�
trường�BIFF�Nampodong�để�chụp�một�tấm�hình�kỷ�niệm� � 18�00��Hương�
vị�của�tuổi�thanh�xuân�đầy�ắp�con�đường�tuổi�trẻ�ở�Gwangbok�dong��Sự�lãng�
mạn�của�B

Day�2

START

Lịch�trình�đề�xuất��02��Ẩm�thực

ACTION
THEME

Day1

10�00�Gặp�gỡ�dáng�vẻ�đầy�sức�sống�của�chợ�
Jagalchi�vào�buổi�sáng�sớm�� �11�00�Thời�gian�để�gặp�màn�

hình�lớn�nhất�thế�giới��Super�Flex���Thưởng�thức�một�bộ�phim�tại�rạp�chiếu�

phim�Lotte�Gwangbok� �14�00�Xem�cầu�quay�Yeongdo��� �15�00�Thời�gian�
mua�sắm�món�bánh�cá�xay�tại�Samjin�Yeongdo� �17�30�Bầu�không�khí�và�
hương�vị�tại�thôn�sò�nướng�Taejongdae�đều�là�số�1��Khoảng�thời�gian�vui�vẻ�
với�bữa�trưa�no�nê�tại�đây

11�00�Dùng�bữa�sáng�kiêm�bữa�trưa�tại�thôn�thịt�
nướng�Cheolma�Hanwoo� � 13�00� Đi�tìm�con�

đường�cà�phê�Songjeong�mới�nổi�gần�đây�với�
những�quán�cà�phê�đáng�yêu�nằm�san�sát� �

17�00� Đi�bộ�trên�bãi�biển�Haeundae�lúc�hoàng�
hôn� � 19�00�Thưởng�thức�cảnh�đêm�
tại�101�The�Bay�và�dùng�bữa�tối

Day�2

10�00�Quán�ăn�cơm�canh�Daeyeon�dong�với�một�mâm�

� ��

ngắm�đèn�trên�cầu�Gwangan� �19�30�Mua�gỏi�cá�với�giá�rẻ�và�mang�đi�tại�quán�
cá�Minrak�dong� �20�30�Hóng�gió�biển�và�ăn�gỏi�cá�tại�công�viên�ven�sông�Minrak
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đầy�ắp� � 12�00�Xem�biểu�diễnvà�mua�sắm�trên�con�
đường�văn�hóa�Gyeongseong�dae� � 16�00�Tận�hưởng�
sự�thư�thái�tại�bãi�biển�Gwanganli��đến�lúc�hoàng�hôn�để�

Đuổi�bắt�Busan�

Day�3

PLAN

Phải�ăn�hết�đồ�rồi�mới�đi�được�
Câu�chuyện�Busan�với�chuyến�du�lịch�ẩm�thực

Lịch�trình�đề�xuất��03��Du�lịch�cùng�gia�đình

Sức�hấp�dẫn�của�Busan�khi�cùng�
du�hành�với�gia�đình
Day1

10�00�Thực�đơn�nhất�định�phải�thưởng�
thức�tại�Geomjeongsanseong���Món�vịt��
bồi�dưỡng�cho�cả�gia�đình� � 12�00�Tận�
hưởng�dịch�vụ�Spa�tại�Heoshimcheong� �
1 5 � 0 0� Quãng�thời�gian�vui�chơi�vui�vẻ�tại�Công�viên�thiếu�nhi�
�18�00�Ngắm�nhìn�những�di�sản�văn�hóa��hiện�vật�tự�nhiên�tại�
công�viên�di�tích�Suyeong�� �21�00�Cuộc�chiến�ẩm�thực�thưởng�
thức�các�mùi�vị�tại�chợ�đêm�Suyeong�Paldo
11�00�Tìm�hiểu�Bảo�tàng�lịch�sử�Nội�chiến�Nhâm�
Thìn�ở�ấp�Dongnae� �14�00�Thăm�vườn�bách�

thú�mới�nổi�tại�Busan��Samjeong�The�Park�� �17�00�Đến�

Dongnae�thì�phải�ăn�Pajeon��Bữa�tối�với�thực�đơn�ngon�lành�
�19�00�Xem�bóng�chày�tại�sân�vận�động�Sajik��thưởng�

thức�văn�hóa�cổ�động�của�Busan�và�thổi�bay�stress�

Day�3

10�30�Thăm�bảo�tàng�kỷ�niệm�hòa�bình�UN�tại�Daeyeon�dong�
� 13�00�Đi�bộ�tại�công�viên�tự�nhiên�thành�phố�Euigeedae� �

15�00�Ngắm�nhìn�biển�khơi�trên�con�đường�Skywalk�Oryukdo��
choáng�váng�trước�những�con�sóng��� � 18�00�Đi�thuyền�trên�

vịnh�Diamond�Samju�và�thưởng�thức�cảnh�đêm�biển�Busan

Day�2

START

Lịch�trình�đề�xuất��04��Cặp�đôi

ACTION
THEME

Day1

PLAN

Thành�phố�rất�phù�hợp�cho�việc�hẹn�hò��hãy�
cùng�tạo�nên�ký�ức�của�riêng�đôi�ta�tại�Busan
11�00� Du�lịch�Taejongdae���Ngắm�nhìn�Taejongdae�với�tàu�

Danubi�rất�nhanh�chóng�và�tiện�lợi� � 13�00�Dùng�bữa�trưa�tại�Taejongdae� �

15�00�Đi�bộ�trên�con�đường�đi�bộ�cầu�Namhang�và�ngắm�cảnh�biển� �16�00�
Tour�làng�văn�hóa�Gamcheon� � 19�00�Ngắm�đài�phun�nước�trong�mơ�
Dadaepo

11�30��Bữa�ăn�trưa�tại�quán�cà�phê�ở�Marine�City� �13�00�Tận�

hưởng�dịch�vụ�Spa�ở�Oncheon�Haeundae� � 17�00�Tản�

bộ�trên�con�đường�Moontan�Dalmaj� �18�30�Dùng�bữa�

tối�tại�nhà�hàng�nằm�trên�đồi�Dalmaji�trong�bầu�không�khí�

Day�2

ấm�áp� �20�00�Thưởng�thức�cảnh�đêm�

tại�quảng�trường�phim�ảnh�và�xem�phim�

� ��

ngắm�cảnh�đêm�cầu�cảng�Busan�� �19�00�Đi�bộ�trên�con�đường�Sanghae� �
20�30�Thưởng�thức�món�này�món�kia�tại�chợ�đêm�Choryang�Euibagu�
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đài�quan�sát�Gimminbu�tại�con�đường�Choryangsanbok��

Đuổi�bắt�Busan�

Day�3

12�00�Bước�trên�con�đường�tuổi�trẻ�Gwangbok�dong� �
13�30�Dùng�bữa�trưa�tại�Nampodong�� �15�00�Tour�
ngõ�sách�Bosu�dong� �17�30�Ngắm�cảnh�hoàng�hôn�từ�

Memo�

