
 

Deltagerbrev nr. 6  WSJ2023 November 2022 

WSJ2023 Deltagerbrev nr. 6 

Her kommer deltagerbrev nr. 6 med information omkring flybilletter, reduktion 

af deltagerbetaling, rundrejsen, jamboree maskotten og den officielle jamboree 

sang.  

Flybilletter og reduktion af deltagerbetaling 

Nu er alle flybilletter booket til vores tur til Sydkorea næste sommer. Det har 

taget meget længere tid, og været meget mere besværligt end rejsebureauet 

havde troet. Men det lykkedes (i skarp konkurrence med spejderne fra de andre 

europæiske lande som også skal på jamboree). 

Prisen på flybilletterne er blevet billigere end vi har budgetteret med. Og vi har 

derfor besluttet at reducere deltagerprisen med 2000 kr. Det betyder at for de 

af jer som betaler månedlige rater bortfalder den sidste rate, mens de der 

betaler kvartalsvise rater, får nedsat den sidste rate med 2000 kr. Og de af jer 

som har betalt 33.000 kr. ved tilmelding får 2000 kr. retur (vi kontakter jer 

omkring dette i april/maj 2023). 

Vi håber at kunne reducere prisen med 1000 kr. mere, men pga. den høje 

inflation og generel økonomisk usikkerhed, venter vi med at beslutte dette til vi 

har overblik over om vores budget til aktiviteter, mad og transport på rundrejsen 

holder. Vi forventer at det bliver i foråret 2023 at vi kan træffe beslutningen. 

Flytider 

Troppene rejser på lidt forskellige tidspunkter, så derfor er det jeres tropsledere 

som informerer jer omkring flytiderne. Alle troppe rejser fra Danmark den 24. 

juli. 

Home Hospitality (HO-HO) 

Home Hospitality er blevet aflyst af det koreanske Jamboree-planlægnings-

udvalg, da de ikke har kunnet få koreanske spejderfamilier til at melde sig som 

værter pga. covid-19-pandemien. Så vi går desværre glip af denne oplevelse, 

og bruger i stedet mere tid på sightseeing. 

Rundrejse 

Rundrejsen starter med 4 dage (3 overnatninger) i Seoul, hvor der er mange 

forskellige seværdigheder og aktivitetsmuligheder. Derefter tager troppene til 

Seoraksan nationalparken, hvor vi skal vandre i de flotte bjerge, tage på 

stranden og besøge andre seværdigheder ved østkysten. Vi har 4 

overnatninger i Seoraksan nationalparken, inden vi den 1. august tager til 

jamboree’en. 
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Rundrejsen foregår tropsvis, men alle troppene bor samme sted i Seoul og i 

nærheden af hinanden i Seoraksan Nationalparken, så der er også mulighed 

for at se lidt til spejderne fra de andre troppe. Tropslederne er med til at 

fastlægge programmet for de enkelte troppe. Det skal I nok få mere at vide 

om senere. 

Hotel i Seoul 

Alle troppene skal bo på Hi-Seoul Youth Hostel i Seoul. Hotellet ligger i den 

sydlige del af Seoul tæt på metrostationen Yeongdeungpo Market Station. I 

området omkring hotellet er masser er restauranter og kiosker. På hotellet er 

der wifi, gratis drikkevand og fælles opholdsområder. 

Link til hotellet på googlemaps: https://goo.gl/maps/vfpbWfcdB9nRjMEYA 

Maden i Sydkorea 

I Sydkorea elsker de kimchi, så det bliver serveret til alle måltider – også til 

morgenmaden. Hvis du ikke ved hvad kimchi er, så finder du ud af det til 

næste år. 

På rundrejsen skal vi spise morgenmad på hotellet, og frokost og aftensmad på 

forskellige restauranter. Nogle gange finder I måske en restaurant hvor hele 

troppen kan være, andre gange spiser I i patruljer eller mindre grupper. 

Morgenmaden på hotellet består af ris og grøntsager (og kimchi), æg, 

toastbrød, nogle cornflakes-produkter, juice, the og kaffe. 

Koreansk mad indeholder generelt mange grøntsager og ris eller nudler, og det 

kan godt være meget stærkt, men der er også retter som ikke så stærke. Der 

findes rigtig mange forskellige restauranter, så I kommer nok til at prøve lidt 

af hvert. På alle restauranter serveres der gratis drikkevand til maden, og 

mange steder er der mulighed for at fylde sin drikkedunk med drikkevand.  

Kopnudler er meget populært i Sydkorea. I alle 

kiosker og supermarkeder er der et kæmpe 

udvalg af kopnudler, og så er der ofte en 

mikroovn i butikken, så man kan lave og spise 

sine kopnudler på stedet. Så hvis maden på 

restauranterne ikke mætter nok, så er der rig 

mulighed for at supplere med kopnudler. 

På jamboree’en skal I selv lave mad i troppen. I får køkkengrej og gasblus, og 

henter hver dag ingredienserne til den mad I skal tilberede. Vi ved endnu ikke 

hvilken mad der skal laves. 

  

https://goo.gl/maps/vfpbWfcdB9nRjMEYA
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Transport fra lufthavnen til hotellet 

Når I ankommer til Seoul tager hele troppen med tog og metro til hotellet. 

Hotellet ligger ca. 500 meter fra den nærmeste metrostation og I skal selv 

transportere jeres bagage. 

 

Transport rundt i Seoul 

Seoul er en storby med et kæmpe netværk af metrolinjer, så det er nemt at 

komme rundt i byen. Metroen er rimelig nem at finde rundt i, og der er fint skiltet 

på engelsk de fleste steder. Planen er at alle får en metrobillet som gælder de 

dage man er i Seoul, så det bliver nemt at tage på sightseeing med troppen.  

Transport fra Seoul til Seoraksan og fra Seoraksan til jamboree’en 

Den 28. juli kører I med bus fra Seoul til Seoraksan Nationalparken. Og den 1. 

august kører I med bus fra Seoraksan til jamboree’en.  
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Jamboree sang 

Den officielle jamboree sang er udkommet. Du kan høre den her:  

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ktAc6ZTR4j4pBc4BLEH212e

0PemQvnAaw 

Jamboree maskot 

Jamboree’en har en maskot, som hedder Saebeomi. Den kommer vi nok til at 

se mange steder på jamboree’en næste år. 

 

 

 

Jamboree website 

På jamboree’en officielle hjemmeside kan du finde information om aktiviteter 

og program og se et kort over lejrpladsen mm. 

https://www.2023wsjkorea.org/eng/index.jamboree 

Pas 

For at få lov til at rejse ind i Sydkorea skal dit pas være gyldigt i 3 måneder ud 

over opholdet. Dvs. dit pas skal mindst være gyldigt til 15. november 2023, og 

hvis det ikke er det, skal du have nyt pas inden vi rejser til Sydkorea. 

Hvis du skal have nyt pas inden vi rejser til Sydkorea, så skal du huske at oplyse 

pasnummer, fornavn i pas, efternavn i pas, udstedelsesdato og udløbsdato. 

Disse oplysninger skal vi have senest 1. april 2023 på mailen pas@wsjdk.dk. I 

må IKKE sende cpr-nummer i mailen. Det har vi ikke brug for ifm. passet, og 

det er ikke sikkert at sende cpr-nummer i en mail. 

Hvis du har angivet pasoplysninger ved tilmeldingen, og dit pas er gyldigt til 15. 

november 2023 eller senere, behøver du ikke foretage dig noget. 

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ktAc6ZTR4j4pBc4BLEH212e0PemQvnAaw
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ktAc6ZTR4j4pBc4BLEH212e0PemQvnAaw
https://www.2023wsjkorea.org/eng/index.jamboree
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Særlige kostbehov, fødevareallergi og sundhedsoplysninger 

Husk at informere os hvis der sker ændringer i de oplysninger vedrørende 

særlige kostbehov, fødevareallergi og sundhedsoplysninger, som du oplyste 

ved tilmeldingen. Ændringer sendes til sundhed@wsjdk.dk. Vi skal bruge 

oplysningerne omkring særlige kostbehov og fødevareallergi til jamboree’en og 

til flyselskaberne, så du får noget mad du kan spise på jamboree’en og på 

flyveturene. 

 

Deltagerbreve 

Husk at du kan læse alle de deltagerbreve, som vi i JU har sendt ud her: 

www.wsjdk.dk/information.  

 

Mange spejderhilsner 

Jamboreeudvalget (JU)  

Louise, Christian, Cecilie, Rikke og Sara 

http://www.wsjdk.dk/information

