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Se & gJøRe
Bak skyhøy, moderne arkitektur og brede motorveier 
finner du Seouls sjel, i gamle palasser, templer, pago-
der og vakre hager. tenk deg en hovedstad med 
tokyos kultur og underholdningstilbud, men mindre 
hektisk og mer behagelig for lommeboka. gå deg 
vill i kunstnerstrøket insa-dong, spis marinert svine-
ribbe og kimchi på en lokal kneipe og syng med den 
stemmen du har på en sangbar.

og mer enn en million regis-
trerte kjøretøy i det store 
gatenettverket, kunne man 
forestille seg at byen er et 
forurenset mareritt. Men 
bypolitikerne har gjennom 
en rekke miljøtiltak maktet 
å gjøre byen ren og grønn, 
og også hindret at opp-
blomstringen av moderne 
skyskrapere har skadet his-
toriske bygninger. Resulta-
tet er en myldrende, men 
organisert og effektiv by der 

seum, ble ødelagt av japa-
nerne, men gjenoppbygget 
i 1865.  
Pris: 3000 won for voksne, 
1500 won for barn  
Adresse: 1 Sejong-no, 
Jongno-gu
Tlf: +82 2 734 2458

national MuSeuM
Bare en kort gåtur fra Gye-
ongbokgung ligger nasjo-
nalmuseet. Dette er antage-
lig landets beste museum, 

 en kikk på De 
koReanSke utga-
vene av gQ og 
teen vogue på en 
av ByenS Mange 
StaRBuckS-kafeeR 
elleR en RuSle-
tuR foRBi Mot-
eButikkeR langS 
cheongDaM-Dong 
åpenBaReR at 
Seoul eR en av øSt-
aSiaS MeSt tRenDy 
StoRByeR. 

gammelt og nytt lever i god 
sameksistens. 

Se & gJøRe
gyeongBokgung 
palace
Gyeongbokgung, bygget i 
1395 av Lee Seong-Gye, 
grunnleggeren av Joseon-
dynastiet, er juvelen blant 
Seouls fem historiske slott. 
Det praktfulle, rektangu-
lære palasset, som nå 
huser Koreas nasjonalmu-

Seoul, hovedStaden i 
Sør-Korea, er et produkt 
av dynamisk kapitalisme 
og voldsom utvikling. De 
siste årene har byen for-
vandlet seg fra et relativt 
ukjent reisemål i Asia til en 
handels- og idrettsmetropol 
av rang, ikke minst gjen-
nom fotball-VM i 2002. 
Landets økonomi har sta-
bilisert seg siden slutten 
av 90-tallet, og museer, 
kunstgallerier, restauran-
ter, barer og designhotel-
ler blomstrer. En kikk på de 
koreanske utgavene av GQ 
og Teen Vogue på en av 
byens mange Starbucks-
kafeer eller en rusletur 
forbi motebutikker langs 
Cheongdam-dong åpenba-
rer at Seoul er en av Øst-

Asias mest trendy storbyer. 
Noen av de mer fasjonable 
områdene som Apgujeong, 
Cheongdam eller Itaewon 
kunne lett vært forvekslet 
med europeiske hovedste-
der, og unge koreanere vet 
sannsynligvis mer om ame-
rikansk film enn de gjør om 
koreansk politikk.

Seoul ble bekjempet og 
kolonialisert av japanerne 
på 1500- og 1600-tallet, og 
bortimot helt ødelagt under 
Korea-krigen. Det meste 
av byens arkitektur er 
moderne. Blant skyskrapere 
og 12-felts motorveier finner 
du likevel mye spennende 
historie i århundre gamle 
templer, slott og lysthager.

Omringet av fjell, med en 
befolkning på 10 millioner 
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med full dokumentasjon av 
koreansk historie. Siden 
mange eiendeler er blitt 
plyndret eller ødelagt gjen-
nom århundrene og har 
motstått etter sigende 900 
invasjoner, er utstillingen en 
triumf i seg selv. 
Adresse: Sejongno 1-ga
Tlf: +82 2 398 5241
www.museum.go.kr

changDeokgung 
palace
Dette FN-beskyttede World 
Heritage-palasset kan ikke 
besøkes på egen hånd, men 
du kan se slottet ifølge med 

et behagelig avbrekk og 
en slags tidsreise tilbake til 
Joseon-dynastiet. Fem for-
skjellige typer historiske kor-
eanske hjem viser ulike sosi-
ale nivåer i datidens Korea. 
Besøkende kan utforske 
husene, drikke te, kjøpe 
suvenirer og tradisjonell 
håndverk, eller prøve seg på 
gamle leker som ’neolttwigi’ 
(dumphuske) og pilkast.  
Pris: Gratis
Adresse: 84-1 Pildong 
2-ga, Jung-gu
Tlf: +82 2 2264 4412

SaMSung MuSeuM 
of aRt 
Dette førsteklasses sam-
tidsmuseet nær Grand 
Hyatt åpnet i 2004 med 
tre bygninger, hver av 
dem utformet av forskjel-
lige arkitekter. Rem Kool-
haas, Jean Nouvel og 
Mario Botta skapte et svært 
spennende kunstsenter 
med helt forskjellig design. 
Museet viser en utmerket 
samling moderne og tradi-
sjonelle kunstnere. 
Pris: Gratis
Adresse: 747-18, Hannam-

en engelskspråklig guide. 
Palasset ble opprinne-
lig bygget mellom 1405 og 
1412, og var Koreas makt-
sentrum fra 1618 til 1896. 
Høydepunktet er den vakre 
Biwon (hemmelig hage), der 
et bibliotek, liljedammer og 
paviljonger skaper en deilig, 
avslappet stemming.  
Adresse: Yulgong-ro
Tlf: +82 2 762 8262 

naMSangol hanok 
village
Namsangol er en tradisjonell 
koreansk landsby bygget 
midt blant skyskraperne, 

dong, Yongsan-gu 
www.leeum.org

lotte WoRlD
Reiser du med barn, kan 
det være hyggelig å ta turen 
til fornøyelsesparken Lotte 
World. Parken er delt i en 
innendørsdel, med hundrevis 
av leker og spill, restauran-
ter og butikker. Utendørs, på 
Magic Island, finnes et even-
tyrslott, karuseller, lasershow 
og skøytebane.  
Pris: 30.000 won for 
voksne, 23.000/26,000 won 
for barn/tenåringer

Adresse: 40-1 Jamsil-dong, 
Songpa-gu
www.lotteworld.com

coeX aQuaRiuM
Akvariet i Seoul har 40.000 
fisk og andre sjødyr i 90 
tanker. Du kan se levende 
haier, havskilpadder, rokker 
og piraja i tillegg til farge-
rike små maneter, sjøhes-
ter og koraller.  
Pris: 15 500 won for 
voksne, 10 000 for barn
Adresse: Yeongdongdaero 
Tlf: +82 2 6002 6214 
www.coexaqua.co.kr
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Adresse: 33 floor, Jongno 
Tower
Tlf: + 82 2 2230 3000 

Sanchon
Vegetarrestauranten San-
chon, drevet av den tidli-
gere buddhistmunken Kim 
Yeon-Sik, er en av byens 
mest kjente og varmest 
anbefalte spisesteder. Den 
rimelige menyen byr på 
eksotiske råvarer du anta-
gelig ikke har hørt om, som 
suppe av perillafrø og red-
diksopp, goso-namul (en 
vill grønnsak mye brukt av 
munkene), nasjonalretten 
kimchi (fermenterte grønn-
saker) og tofugryte. På et 
eller annet tidspunkt vil du 
bli tilbudt et glass soju eller 
tongdongju, to populære 
og svært potente risviner. 
Smak med måte, og ikke si 
du ikke ble advart. 
Adresse: 14 Gwanghun 
Dong
Tlf: +82 2 735 0312 

Soho
For tradisjonell koreansk 
mat i elegante omgivelser,  
prøv Soho nær Seoul 

Olympic Park. Innrednin-
gen er moderne og maten 
nydelig. Spesialiteten er 
Saeng Galbi, grillet okse-
ribbe marinert i soya. Lun-
sjen er spesielt populær 
blant lokale på grunn av 
de svært sjenerøse porsjo-
nene.   
Adresse: Seongnae-dong
Tlf: +82 2 488 8080 

il MaRe
Livlig, trendy italiensk med 
svart-hvitt interiør og uten-
dørsterrasse. Blant høyde-
punktene på menyen er sjø-
matpasta og krabberisotto.  
Adresse: 653-20 Shinsa-
dong 
Tlf: +82 2 3444 8697 

chaMBaenaMugol 
And er en delikatesse i 
Korea, og du får den neppe 
bedre servert enn på Cham-
baenamugol. Prøv for 
eksempel and stekt på leirfat, 
røkt and eller husets spesia-
litet, ohyang suyuk – dampet 
og marinert andebryst.
Adresse: 17-10 Yeouido-
dong
Tlf: +82 2 780 5292 

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Det sies at man skal være målbevisst for å sulte 
i Seoul. Mye av det sosiale livet i korea dreier 
seg om mat. å spise ute er en fest for sansene, 
med et enormt utvalg internasjonale restauran-
ter: fra perfekt pizza og krydret indisk til man-
geretters fransk gourmet eller klassisk koreansk.  

top clouD BaR  
& gRill
Både prisene og restauran-
ten ligger skyhøyt, men er 
du på jakt etter en helt spesi-
ell opplevelse, er Top Cloud 
på toppen av Jongno Tower 
stedet. Du kan starte med en 

cocktail i baren og fortsette til 
restauranten med fantastisk 
utsikt over Seoul gjennom 
de enorme vinduene. Biff er 
spesialiteten, men salatene 
og den tequilamarinerte reke- 
og blåskjellrisottoen er også 
anbefalt. 

hyangWon 
En av de mest populære 
kinesiske restaurantene 
i Seoul. Spennende inn-
redning med nye og eldre 
kinesisk kunst og snurrepi-
perier. Blant spesialitetene 
er sjømat og krydret tofu.  
Adresse: 226-36 Yonnam 
Dong
Tlf: +82 2 335 0010 

kafeeR
paRiS Baguette
Kjeden har filialer over hele 
Seoul, og muligens byens 
beste sandwicher, deilige 
bakevarer, salater, juicer og 
kaffe.   

hollyS coffee 
En lignende kjede som 
ikke har like gode baguet-
ter, men til gjengjeld gratis 
internett.  
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Adresse: 33 floor, Jongno 
Tower
Tlf: + 82 2 2230 3000 

Sanchon
Vegetarrestauranten San-
chon, drevet av den tidli-
gere buddhistmunken Kim 
Yeon-Sik, er en av byens 
mest kjente og varmest 
anbefalte spisesteder. Den 
rimelige menyen byr på 
eksotiske råvarer du anta-
gelig ikke har hørt om, som 
suppe av perillafrø og red-
diksopp, goso-namul (en 
vill grønnsak mye brukt av 
munkene), nasjonalretten 
kimchi (fermenterte grønn-
saker) og tofugryte. På et 
eller annet tidspunkt vil du 
bli tilbudt et glass soju eller 
tongdongju, to populære 
og svært potente risviner. 
Smak med måte, og ikke si 
du ikke ble advart. 
Adresse: 14 Gwanghun 
Dong
Tlf: +82 2 735 0312 

Soho
For tradisjonell koreansk 
mat i elegante omgivelser,  
prøv Soho nær Seoul 

Olympic Park. Innrednin-
gen er moderne og maten 
nydelig. Spesialiteten er 
Saeng Galbi, grillet okse-
ribbe marinert i soya. Lun-
sjen er spesielt populær 
blant lokale på grunn av 
de svært sjenerøse porsjo-
nene.   
Adresse: Seongnae-dong
Tlf: +82 2 488 8080 

il MaRe
Livlig, trendy italiensk med 
svart-hvitt interiør og uten-
dørsterrasse. Blant høyde-
punktene på menyen er sjø-
matpasta og krabberisotto.  
Adresse: 653-20 Shinsa-
dong 
Tlf: +82 2 3444 8697 

chaMBaenaMugol 
And er en delikatesse i 
Korea, og du får den neppe 
bedre servert enn på Cham-
baenamugol. Prøv for 
eksempel and stekt på leirfat, 
røkt and eller husets spesia-
litet, ohyang suyuk – dampet 
og marinert andebryst.
Adresse: 17-10 Yeouido-
dong
Tlf: +82 2 780 5292 

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Det sies at man skal være målbevisst for å sulte 
i Seoul. Mye av det sosiale livet i korea dreier 
seg om mat. å spise ute er en fest for sansene, 
med et enormt utvalg internasjonale restauran-
ter: fra perfekt pizza og krydret indisk til man-
geretters fransk gourmet eller klassisk koreansk.  

top clouD BaR  
& gRill
Både prisene og restauran-
ten ligger skyhøyt, men er 
du på jakt etter en helt spesi-
ell opplevelse, er Top Cloud 
på toppen av Jongno Tower 
stedet. Du kan starte med en 

cocktail i baren og fortsette til 
restauranten med fantastisk 
utsikt over Seoul gjennom 
de enorme vinduene. Biff er 
spesialiteten, men salatene 
og den tequilamarinerte reke- 
og blåskjellrisottoen er også 
anbefalt. 

hyangWon 
En av de mest populære 
kinesiske restaurantene 
i Seoul. Spennende inn-
redning med nye og eldre 
kinesisk kunst og snurrepi-
perier. Blant spesialitetene 
er sjømat og krydret tofu.  
Adresse: 226-36 Yonnam 
Dong
Tlf: +82 2 335 0010 

kafeeR
paRiS Baguette
Kjeden har filialer over hele 
Seoul, og muligens byens 
beste sandwicher, deilige 
bakevarer, salater, juicer og 
kaffe.   

hollyS coffee 
En lignende kjede som 
ikke har like gode baguet-
ter, men til gjengjeld gratis 
internett.  
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Shopping
ingen reise til Seoul er fullendt uten et besøk i 
byens kunstneriske sentrum, insa-dong. her 
finner du mer enn et hundretalls antikvitetsfor-
retninger og et ukjent antall kunstgallerier. Du 
kan finne alt fra kinesiske keramikk-antikviteter til 
gamle, gulnede bøker og nydelige smykker. her 
er også mange hyggelige restauranter, kafeer og 
tradisjonelle tehus. 

Gå heller ikke glipp av 
markedene: Changanpy-
ong for antikviteter, Kyong-
dong for tradisjonell medi-
sin, Noyrangjin for fersk 
sjømat, Yongsan for elek-
troniske varer, Hwanghak-
dong for bruktskatter, og 
Namdaemun og Tongda-
emun for alt annet. Hand-
leglade burde også ta seg 
en tur på kjøpesentrene 
Doosan Tower og Migliore, 
Itaewon for suvenirer, Shin-
chon for å sjekke ut kor-
eansk ungdomskultur og 
Apkujongdong, en trendy 
gate full av mer eksklusive 
forretninger og spisesteder. 
Området Myeong-dong er 
et annet shoppingparadis, 
fullt av store og små butik-
ker, kjøpesentra og restau-
ranter. Merkevarer kan du 
få til gode priser på steder 
som Lotte og Shinsegae 
kjøpesenter. 

 heR finneR Du 
alle SJangeRe av 
Jazz, og ReStau-
Ranten SeRveReR 
veStlig Mat.

BaReR & natteliv
en typisk natt på byen i Seoul foregår i tre stadier: 
først middag med øl eller soju (koreansk alkohol), 
etterfulgt av mer drikke. Deretter er det tid for å 
synge. noraebang – syngerom – er utrolig popu-
lære, og en god mulighet for å endelig vise fram 
dine sangtalenter. hvert syngerom er utstyrt med 
en sangbok, som som regel har et godt utvalg 
engelske poplåter.

det koreanSke ordet 
for pub er hof, et ord lånt 
fra tysk. Hof finner du rundt 
hele byen, og er en miks 
mellom pub og restau-
rant. Det er forventet at du 
bestiller mat, i det minste 
en smårett.
 
JJ Mahoney’S
Stilfull nattklubb på Grand 
Hyatt Hotel med ni for-
skjellige avdelinger og 
live kanadisk musikk hver 
kveld bortsett fra søndag. 
Kle deg pent og regn med 
34 prosent ekstratillegg på 
barprisene.  
Adresse: 747-7 Hannam 
2-Dong 

live Jazz cluB
The Seoul Jazz Academy 
og tre andre jazzband 
spiller her hver ukedag 
og søndager til over mid-
natt. Spesialkonserter på 
lørdager. Her finner du 
alle sjangere av jazz, og 
restauranten serverer vest-
lig mat.  
Adresse: Daehangno 

Sk@ 
Hvis du liker intime, 
kokende dansesteder, er 
Sk@ stedet. En knøttliten, 
kjelleraktig nattklubb med 
alt fra rock og funk til tekno. 
Inngangsprisen inkluderer 
en øl.
Adresse: Hongik  

national centRe 
foR koRean tRaDi-
tional peRfoRMing 
aRtS
Koreanerne er Asias irer 
hevdes det, fordi de elsker 
å synge, danse og hygge 
seg. Hvis du vil forstå litt 
mer av lokal musikkultur, 
få med deg en forestilling 
ved et av de mange sen-
trene for koreansk dans 
og musikk. Ved National 
Center for Korean Traditio-
nal Performing Arts er det 
rimelige forestillinger med 
kjente utøvere hver lørdag. 
Adresse: 700 Seocho-
Dong  
www.ncktpa.go.kr
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flyplaSSen
De fleste store internasjo-
nale flyselskap flyr inn til 
Incheon International Air-
port, 50km fra Seoul sen-
trum.  

lokaltRafikk
Den enkleste måten å 
komme seg rundt i byen, er 
med t-bane, som har åtte 
linjer. Bussene er ofte over-
fylte. Vil du ut av byen, kan 
du reise med langdistanse-
busser fra bussterminalen 
på sørsiden av Han-elven. 

Det er også et godt tog-
nettverk.  

taXi
Det er tre typer drosjer i 
Seoul: vanlig (regular), 
deluxe og call taxi. Deluxe-
drosjene er svarte med gult 
skilt, og er dyrere, men mer 
komfortable enn de van-
lige, som er sølvfargede. 
Det er lett å få tak i drosje 
stort sett over alt. Du kan 
ringe en deluxe-drosje på 
+82 3431 5100.  

poSt
Hovedpostkontoret ligger i 
Banporo og har gratis inter-
nettkafé og poste restante. 
Åpent 09-18 mandag til 
fredag fra mars til okto-
ber, 09-17 fra november til 
februar.  

apotek
Apoteker finnes i hele 
byen. Engelskspråklig lege-
hjelp får du på Samsung 
Medical Center.
Adresse: Ilwon-Dong, 
Gangnam-Gu - tlf: + 82 2 
3410 0200

fakta

innByggeRtall
10 millioner 

valuta 
Won (KRW)

åpningStiDeR 
Større forretninger har 
åpent mellom 10.30 og 
19.30. Mindre butikker 
har utvidet åpningstid 
fra 09 til sent på kvel-
den.   

inteRnett
www.goseoulcity.com 
http://english.tour2ko-
rea.com/index.asp  
 
aviSeR
Korea Times
Korea Herald

nøDnuMMeR
Politi: 112
Ambulanse: 119
Brann: 119

gReit å vite

kaRt

tannlege
Nam Seoul Dental Clinic 
Hae-Kwang Bldg. Rm. 201, 
158-13, Samsung-dong, 
Kangnam-ku
Tlf: +82 548 7212 

telefon
Landsnummeret til Sør-
Korea er +82.

elektRiSitet
110/220V, 60Hz

tuRiStByRå
KOREA NATIONAL  
TOURIST ORGANIzATION
40 Cheongyecheonno 
100-180  
Tlf: +82 2 729 9497

DENNE GUIDEN ER PRODUSERT AV © EMMA 
PUBLISHING AB. GUIDEN ER BESKYTTET 
AV LOVEN OM OPPHAVSRETT OG FÅR IKKE 
REPRODUSERES. EMMA PUBLISHING AB 
FORSØKER Å HOLDE INFORMA-SJONEN SÅ 
KORREKT SOM MULIG. EMMA PUBLISHING 
AB ER IKKE ANSVARLIG FOR ØKONOMISK 
TAP I FORBINDELSE MED BENYTTELSE AV 
DENNE GUIDEN. MAIL GJERNE SYNSPUNK-
TER TILL GUIDER@EMMA-PUBLISHING.SE. 
COPYRIGHT EMMA PUBLISHING AB.

BoalteRnativeR

internett, gratis frokost og 
vaskemaskin. 
Pris: Dobbeltrom rundt 
37.000 won 
Adresse: 443-16 Hapjeong-
dong
Tlf: +82 2 337 9884
www.kimsguesthouse.com 

For flere rimelige alternativer, 
prøv en yogwan, det korean-
ske navnet for budsjetthotel-
ler og familiepensjonater. En 
oversikt med telefonnumre 
og priser fra US$15 til US$40 
finner du i en brosjyre utgitt 
av Korean National Tourism 
Organization, se 
english.tour2korea.com/
index.asp

WeStin choSun 
Seoul
Westin Chosun Seoul er 
av internasjonale forret-
ningsreisende rangert som 
byens beste. Art deco-
inspirerte rom, god service, 
stil og klasse. 
Pris: Dobbeltrom fra 
300.000 won 
Adresse: 87 Sogong Dong
Tlf: +82 2 771 0500
www.westin.com/Chosun-
Seoul 

haMilton hotel
Ærverdige Hamilton Hotel er 
en institusjon i bydelen Ita-
ewon, med nærhet til hygge-
lige barer, håndverksbutikker 
og spisesteder. 
Pris: Dobbeltrom rundt 
120.000 won
Adresse: 119-25 Iteawon-dong
Tlf.: +82 2 6393 1234
www.hamilton.co.kr 

kiM’S gueSthouSe
Hevdes å ha byens beste 
lavbudsjettrom. Gratis 
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