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Puszan (Üsthegy) Dél-Korea második legnagyobb városa, mely a Koreai-félsziget délkeleti részén, a 

Japán-tenger partján található Fukuokától 3 órára gyors hajóval. Négy éve voltam először, azonban 

ugyan az a szitu most is... 

 

A látnivalók között fő helyen szerepel a »Mennyei Hal Temploma«. A gazdag történelemmel bíró 

buddhista templom és monostor is a 16. századi japán inváziónak köszönheti részleges pusztulását. 

 
Gamcheon kulturális falu, amit az idegenvezető Cinque Terre-hez hasonlított (elnézést kérek az 

olaszoktól) kínai jellegű boltocskák, hangulatos pici kávézók jellemzik a helyet, négy dollárért ittam is 

egy gyömbér teát (hatalmas rablás!). Különböző szögben lehet látni a tengert, ami nagyon szép. 

»Érdekes«, tarka és karakteres hely, viszont ha nem látom nem veszítek semmit. 
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A Jagalchi halpiac, a világ egyik legnagyobb halpiaca, de persze japán testvérét meg se közelíti. 

 
A Yongdusan Park látképét egyértelműen a 120 méter magas Busan Tower dominálja, de az 

impozáns torony körül kialakított parkban is érdemes körülnézni. Láthatjuk például a híres japánverő 

admirálisnak, Yi Sun-shinnek a szobrát. 

 

...és akkor az ebéd: hát, az valami borzasztó pocsék, természetesen szubjektív a véleményem, de 

nálam sokszori próbálkozás után is a koreai ételek a furcsán érdekes szagú (értsd: büdös), ehetetlen 

kategóriába tartoznak, kivéve a főtt rizs, azt viszont önmagában nem szeretem, de ez az én bajom. 

Volt már jó pár próbálkozásom, de kilátástalan – hangsúlyozom, hogy nekem! 
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Imádom az ázsiai emberek kedvességét, jó indulatát, figyelmességét, vendégszeretetét. Viszont, ha 

valaki ennek az ellenkezőjére vágyik, akkor a legjobb hely erre Dél-Korea. Biztos nem volt szerencsém, 

de egy kedves, segítőkész, mosolygós embert nem láttam, sem most, sem négy éve. Ha Thaiföld a 

mosoly országa, ez a »mogorva emberek« országa. 

 
Az tény, hogy Dél Koreának megvannak a maga szépségei, de azt még nem nagyon találtam meg 

– írta Jurák Zsolt. 

 

Jeju, Dél-Korea legnagyobb szigete és legkisebb tartománya is egyben. A Koreai-félsziget déli partjától 

mindössze 60 km-re, délre található. 
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Az ellipszis alakú földdarab nem túl nagy, 73 km hosszú és 31 km széles. 

A félsziget a szubtrópusi égövbe tartozik, és kifejezetten csapadékos vidék, amikor először voltam 

ömlött az eső, most megúsztam. 

A buddhista templom és a három szintes vízesés a szivárvány híddal kihagyhatatlan látnivaló 

 

– tette hozzá kollégánk. 

Jurák Zsolt utazási tanácsadó 1980 óta a világ 112 országában járt, szinte mindenhol többször is, 

több mint 2 millió kilométert utazott, 11 hajóstársaság 46 útján volt, így több, mint egy évet töltött 

luxushajókon, 500 ezernél is több fénykép van a gyűjteményében, ami az utazásai során készült. 

Három éve megalapította a World Travel Mastert. Élménybeszámolóival, írásaival rendszeresen 

jelentkezik oldalunkon. 
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