
Zdjęcia do książki -Busan 

 

 

 

Haeundae - 

najbardziej 

znana plaża w 

Korei 

Południowej, 

Busan 

 



 

Marina City 

przy plaży 

Haeundae 

  

Plaża 

Haeundae to 

ulubione 

miejsce na 

oglądanie 

panoramy 

świateł 

wieżowców po 

zachodzie 

słońca 



Plaża 

Haeundae to 

ulubione 

miejsce na 

oglądanie  

panoramy 

świateł 

wieżowców po 

zachodzie 

słońca 

 

Plaża Gwangalli 

z widokiem na 

słynny Most 

Diamentowy 



 

  

 



 

 



 

Plaża Gwangalli 

z widokiem na 

słynny Most 

Diamentowy 

 

Gwangalli 

ulubione 

miejsce na 

oglądanie 

odbijających 

się świateł 

wieżowców w 

morzu po 

zachodzie 

słońca 



Plaża Songdo  z 

podniebną 

kolejką, z 

wagonikami o 

szklanej 

podłodze 

 



Busan miasto 

Międzynarodo

wego Festiwalu 

Filmowego 

BIFF 

Budynek BIFF-

u zaliczany jest 

do 

najciekawszych 

architektoniczn

ych budowli  



Nowoczesna 

rzeźba w parku 

naprzeciw 

budynku BIFF 

 

W dzielnicy 

artystycznej – 

budynek 

filharmonii, 

usytuowany 

naprzeciwko 

budynku 

festiwalu 

filmowego 



 

Obok 

filharmonii 

znajduje się 

nowoczesny 

muzeum sztuk 

audio-

wizualnych  

Dzielnica 

artystyczna 

sąsiaduje z 

dzielnicą 

luksusowych 

apartamentów. 

Kompleks 

Trump Tower 



Miasto lubi 

rzeźby  

Muzeum Sztuki 

Współczesnej 

w Busan 



Rzeźby 

typowych 

koreańskich 

przedmiotów 

codziennego 

użytku - miska 

na kimchi i 

dzbanek na 

herbatę przez 

Muzeum Sztuki 

Współczesnej 

Gamcheon 

Culture Village,  

W czasie wojny 

koreańsko-

koreańskiej 

ludzie uciekali 

na tereny 

górzyste, 

budując 

prowizoryczne 

domy. Obecnie 

domy 

odrestaurowan

o a w wielu z 

nich 

zorganizowano 

mini wystawy. 



 

Przy słynnym 

targu rybnym 

Jagalchi  w 

uliczkach 

handlowych 

widoczna jest 

obecność 

Festiwalu 

Filmowego w 

Busan 



 

 

Busan, miasto 

nadmorskie 

oferuje wiele 

potraw z 

owocami 

morza. Rzeźba 

z  ciasteczkami 

rybnymi, z 

których słynie 

Busan 



Targ rybny 

Jagalchi   

Widok na stare 

centrum miasta 

z punktu 

widokowego 



Duch 

artystyczny i 

kreatywności 

w Busan widać 

na każdym 

kroku- murale 

mają nie tylko 

charakter 

artystyczny ale 

i edukacyjny. 

Mural na ulicy 

prowadzącej 

do szkoły. 

Dzielnica 

chińska z 

muralami o 

charakterze 

edukacji 

historycznej 



Harmonia w 

dzielnicy 

chińskiej  

Wystawa w 

dzielnicy 

chińskiej 

prezentująca 

zmiany i 

rozwój miasta 

Busan 



 

W dzielnicy 

chińskiej 

znajduje się 

wiele 

restauracji  z 

kuchnią 

uzbecką czy 

rosyjską 

prowadzonych 

przez 

potomków 

Koreańczyków, 

którzy 

wyemigrowali 

do tych krajów 

w okresie 

okupacji Korei 

przez Japonię 



Busan - miasto 

plaż, festiwali 

filmowych oraz 

imprez 

muzycznych, 

jest ulubionym 

przez 

Koreańczyków 

miejscem  

spędzania 

czasu wolnego 

 


