Jeżeli chcesz przeżyć coś wyjątkowego, jedź do Korei Północnej.
Zobaczysz budowle godne egipskich piramid i pewnie budowane podobnymi metodami, podobną
ilością rąk. Nieudawane uwielbienie dla Przywódcy, sceny i zachowania ludzi, które tylko tam można
zobaczyć.
Wycieczka do Korei Północnej jest inna niż wszystkie, zapadająca w pamięć, dostarczająca przeżyć
poznawczych i emocji, których trudno doznać gdzie indziej. Po powrocie możesz być pewnym, że nikt
nie przyjmie obojętnie wieści, że tam byłeś.
Ciekawe, że lokalni organizatorzy w pewnym sensie wyczuwają nasze oczekiwania i program składa się
z atrakcji w rodzaju: szkoła, biblioteka, mauzoleum, pomnik, przedszkole, tama, PGR, pałac pionierów
itp. Itd. Mało jest w programie plaży, zabytków czy atrakcji przyrodniczych, choć Korea nimi dysponuje
i trochę pokazuje. Organizatorzy zapewniają wizyty w restauracjach, zakładach pracy, metrze, widzimy
miasta i wieś z okien samochodu i nie tylko. Odnosi się wrażenie, że chcą pokazać, że w Korei
Północnej żyje się dobrze, a kraj ma się czym pochwalić, szczególnie dorobkiem ostatnich lat.
Oczywiście my widzimy również to, że ten kraj jest niesłychanie inny i to stanowi atrakcyjność tej
wycieczki.
Korea Północna jest piękna i piękne krajobrazy, przyroda, a nawet niektóre budowle oglądamy
pamiętając gdzie jesteśmy. Gdy wspinamy się wzdłuż strumienia w Górach Diamentowych, gdy
zwiedzamy buddyjskie świątynie czy kąpiemy się w ciepłych źródłach nie zapominamy ani przez
chwilę, gdzie jesteśmy.
Turystów jest bardzo mało, a 95% tych co są to Chińczycy. Wszyscy turyści zwiedzają to samo
w różnych wariantach i kolejności. Są małe wyjątki, gdy się ma szczęście i trafiamy na święto
państwowe z paradą, defiladą lub tańcami.
Warunki zakwaterowania bardzo dobre – hotele 4 gwiazdki, jedzenie bywa b. dobre, dobre albo słabe.
To ostatnie dotyczy śniadań. Na miejscu w lokalach i w sklepach można kupić alkohol, głównie lokalny,
przy czym piwo jest dobre a wódka dość specyficzna.
Ponieważ w Korei nie ma samochodów ani motocykli prywatnych, a rowery są rzadkością po miastach
jeździ się błyskawicznie i naładowany program jest realizowany bez problemu. Organizacja wycieczki
jest taka, że słabe drogi, wyłączenia prądu czy różne braki nie są dokuczliwe dla zagranicznych gości.
Wbrew obiegowym opiniom robienie zdjęć jest dozwolone i tylko niektóre obiekty czy ludzie
(mundurowi) są zakazani. Warto zabrać kamerę.
Jeżeli znamy jakiś język obcy, polski przewodnik nie jest potrzebny, a nasza rodzina przez większą
część wycieczki miała lokalnego pilota mówiącego dobrze po polsku.
Nie musimy za bardzo się cenzurować i o dziwo przewodnicy podejmują dyskusję czy rozmowy
na tematy zdawałoby się dość kontrowersyjne.
Dolary, Euro i Juany w zupełności wystarczają, nie potrzeba wymieniać pieniędzy. Do kupienia jest
niewiele. Warto zaopatrzyć się w herbaty i inne specyfiki z żeń-szenia, jeżeli wierzymy w jego
właściwości i moc. Można kupić ręcznie malowane kopie plakatów propagandowych (50 €/szt).
Nie lekceważmy wizyty w sklepie /muzeum filatelistycznym, gdzie można w przystępnych cenach
kupić kolekcje znaczków i kopert z KRLD, co będzie ciekawą pamiątką z wycieczki.

Warto wykupywać atrakcje dodatkowe, jak wjazd windą na wieżę Czukcze, cyrk, wesołe miasteczko
i inne. Kosztuje to parę euro, ale warto. Można kupić luksusowe koreańskie papierosy, które
naprawdę wykonane są w standardzie lux.
Ponieważ wszyscy turyści zachodni w Phenianie mieszkają w jednym hotelu, a wszyscy czuja się jak na
innej planecie, łatwo nawiązuje się tam kontakty, a wieczorne spotkania są extra atrakcją. Zwykle
jeżdżą tam też ludzie nietuzinkowi, więc rozmowy są ciekawe, a alkohol leje się i leje. Natomiast nie
ma możliwości poznania tzw. zwykłych ludzi, a rozmowy są niemożliwe nie tylko dlatego, że nie ma
okazji, ale jest też bariera językowa.
Tym samym odpadają raczej atrakcje towarzysko erotyczne, choć młoda obsługa restauracji hotelowej
jest bardzo przyjazna. Kto wie, może zastawi na kogoś Honey Trap jak na Bonda.
Przytrafiło nam się, że przy odwiedzinach klasy j. angielskiego w liceum poproszono, aby opowiedzieć
o Polsce. Więc warto przygotować sobie krótkie wystąpienie na temat Polski.
Telefony komórkowe można już wwozić do KRLD, ale są bezużyteczne z braku naszych sieci. Internet
dostępny w business centre w hotelu za słoną opłatą w Euro.
Warto mieć ze sobą małe upominki np. długopisy, perfumy z Biedronki itp. ,aby dawać kelnerkom,
przewodnikom itp.
Należy pamiętać, że nawet latem bywa deszczowo i zimno.
Reasumując: dla ludzi wychowanych w komunie będzie to cofnięcie się o lata świetlne do czasów
Bieruta i wczesnego Gomułki dla młodszych odkrycie komuny w pełnej krasie. Jak powiedział mój
dwudziesto trzyletni syn „Tato, tu się czuję jak jakiś członek oficjalnej delegacji”. Tak było…
Pozostaje pytanie, czy jadąc do KRLD wspieram reżim, moje pieniądze służą złym celom, legitymuję
władze KRLD?
Moje rozumienie tego zagadnienia jest takie, że każda wymiana ludzi, nawet ograniczona służy
przepływowi informacji, poznaniu, służy też pozytywnym przemianom KRLD.
Fakt, że wyjazd jest niejako indywidualny, podnosi jego atrakcyjność i odczucie odkrywania czegoś
wyjątkowego. Myślę, że lepiej jechać w malutkiej grupce. Wyjazd z dużą wycieczką osłabi wrażenie
przebywania w innym świecie i przygody. Tak że wyjazd zorganizowany przez firmę Bezkresy wydaje
się idealnym rozwiązaniem. Jeżeli zobaczenie samochodu napędzanego drewnem, dziewcząt
w kostiumach z lat pięćdziesiątych i szpilkach (plażowych), ulic pełnych pieszych bez samochodów
i reklam stanowi dla Ciebie atrakcję – jedź koniecznie. Jeżeli nie – szkoda czasu i pieniędzy.
Jedyna dla nas droga do KRLD wiedzie przez Pekin. Wiza Korei Północnej jest sprawnie i punktualnie
dostarczona do hotelu w umówione miejsce. Chińczycy z Biura Turystycznego odbierają telefony
i mówią po angielsku w sposób zrozumiały. Pekin się zmienia i europeizuje. Dużo do zwiedzania.
Warto nadmienić, że towary oferowane w znanym powszechnie domu towarowym Silk Market, są
droższe, ale też wyższej jakości. Nadal konieczne jest ostre targowanie się. Dobre zakupy
gwarantowane.
Paweł Brun
PS dla osób oszczędnych do rozważenia Chiny + 4 dni Korea Północna

