Ini yang Wajib Kamu Lakukan
untuk Liburan Anti-Mainstream
di Korea Selatan
Drama Korea membuat banyak traveler Indonesia pergi ke Korea
Selatan. Nggak heran kalau setiap kali ada pameran pariwisata,
booth Garuda Indonesia selalu diserbu backpackers yang ingin
mendapatkan tiket murah menuju negara tersebut. Memang,
maskapai penerbangan milik Indonesia ini melayani penerbangan
malam langsung ke Seoul.
Alasan pertama kenapa masyarakat Indonesia pengen pergi ke
Korea dengan mencari tiket Garuda Indonesia di
https://www.traveloka.com/garuda-indonesia, tentu supaya
ketemu dan membuktikan ke-keren-an yang dimiliki pria-pria
negeri ginseng, apakah sesuai dengan yang ada di film-film
tersebut. Kedua, karena Korea Selatan memang punya cara
terbaik untuk memanjakan para wisatawan yang datang ke sana.
Mulai dari pemandangan alam, cuaca, hingga kulinernya yang
bikin penasaran.
Mumpung ada rencana untuk pergi ke Korea Selatan, jangan lupa
untuk mencatat beberapa agenda liburan anti-mainstream. Biar
petualanganmu makin komplit dan menyenangkan. Apa saja, ya?
Menjelajahi Pasar Namdaemun
Pasar Namdaemun adalah tempat para wisatawan berburu banyak
barang yang ‘berbau’ Korea Selatan. Mulai dari pakaian, tas,
kosmetik, aksesoris, perlengkapan dapur, kudapan, hingga
ginseng pun ada di sini dan siap dibeli. Karena pasar
tradisional, nggak heran kalau harga-harga yang ditawarkan
pedagang pun juga cukup menggiurkan.

Wujudkan Mimpi Ketemu Bintang K-Pop di SMTOWN @

COEX Artium

Inilah salah satu impian terbesar yang memberikan dorongan
untuk berpetualang ke Korea Selatan, yaitu ketemu dengan
bintang-bintang K-Pop. Kebetulan mereka yang kamu idolakan
memiliki sebuah markas bernama SMTOWN @ COEX Artium. DI sini
kamu bisa menjumpai dan mengenal bintang-bintang pujaanmu
dengan lebih dekat. Selain melihat pameran-pameran dan
menonton live show, jangan lupa untuk membawa pulang pernikpernik K-Pop.
Mengintip Kejutan yang Disiapkan Dongdaemun Design Plaza
Bersiaplah untuk sebuah kejutan baru dari Dongdaemun Design
Plaza di Seoul. Kejutan tersebut bisa sebuah event, pameran,
atau pertunjukan yang berhubungan dengan industri desain.
Siapa tahu, apa yang kamu lihat di sana bisa jadi inspirasi,
sekaligus ‘oleh-oleh’ untuk dijadikan peluang bisnis saat
kembali ke tanah air.
Lepaskan Lelah di Cheonggyecheon
Kalau sudah mulai lelah, kaki terasa pegal setelah menyusuri
berbagai sudut kota Seoul, berhentilah sejenak di
Chenggyeocheon Stream. Sebuah sungai yang sangat bersih dan
berlokasi di dekat DDP. Air yang dingin serta tempat yang
teduh akan membuat penatmu hilang seketika. Lepaskan sepatu
dan cobalah untuk mencelupkan kaki di sungai yang segar ini.
Resapi kedamaiannya selama beberapa waktu sambil mengumpulkan
energi sebelum kembali melanjutkan petualangan lainnya.
Menjajal Kostum Prajurit Tradisional Korea, Gratis!
Seperti yang disebutan di atas bahwa Korea Selatan itu selalu
memanjakan wisatawan. Salah satu buktinya adalah kesempatan
untuk mencoba pakaian tradisional. Untuk mendapatkan
pengalaman ini, kamu tinggal menuju Gedung Sumunjangcheong,
sebelum atau sesudah upacara harian istana. Saat itu kamu akan
diberi kesempatan untuk mencoba kostum penjaga, gratis, tanpa

dipungut biaya.
Itulah lima liburan anti-mainstream yang bisa kamu lakukan
saat berpetualang ke Korea Selatan. Miliki petualangan yang
lebih dahsyat dengan terbang bareng Garuda Indonesia yang
memberikan kenyamanan saat mengudara. Biar badan tetap bugar
saat sampai di Korea Selatan dan bisa langsung melanjutkan
perjalanan berkeliling negeri ginseng.

