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Kiel atingi de ‘bus-haltejoj, trajnstacioj’ al ILEI 
 
Tiu ĉi informilo estas por vi,kiu venos per aŭtobusoj interurbaj. 
 
Vi alvenas la urbon Busan per aŭtobuso aŭ trajno, 
kaj mi rekomendas vin uzi Metroon en Busan por atingi ILEI-kongresejon. 
 
 
 

Kiel aĉeti bileton por Metroo 
 
Se vi estas unuafoja veturanto per Metroo en Busan, kaj ankoraŭ ne 
posedas trafik-karton, vi povas aĉeti unufojan bileton ĉe bilet-aŭtomato. 
 
 

  

 

Se vi alvenas per aŭtobuso de alia urbo (ekz. de Seulo), vi kredeble alvenos 
al la finstacio en Nopo-dong. 
 
Apud la bus-terminalo de Nopo-dong, tie troviĝas la metroo-stacio “Nopo”. 
Ĝi estas linio n-ro. 1 (ruĝa koloro). 
Vi unue uzu la linion n-ro.1 kaj direktu vin al la stacio “Seomyeon”,kie vi 
povas ŝanĝi al la linio n-ro.2 (verda),sur kiu troviĝas la stacio “BEXCO”, 
stacio, la plej proksima al la kongresejo   
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Kiel atingi per metroo al ILEI-kongresejo 
 

Stacioj de la metroo-linio Nr.2 (Verda) 
 
 Modeok 
 Deokpo 

Sasang 
 Gamjeon 
 Jurye 
 Naengjeong 
 Gaegeum 
 Dongeui Univ. 
 Gaya 
 Buam 
 Beomnaegol 
 Beomil 
 Jwacheon 
 Buam 

Seomyeon 
 Jeonpo 
 Busan Int’ Finance Center, Busan Bank 
 Munhyeon 
 Jigegol 
 Motgol 
 Daeyeon 
 Kyungsung Univ. Pukyong Nat’l Univ. 
 Namcheon 
 Geunmyeonsan 
 Gwangan 

Suyeong 
 Millak 
 Centum City 

BEXCO (Busan Museum of Art) 
 Dongbaek 
 Haeundae 
  

Al la kongresejo plej proksima metroo-
stacio estas “BEXCO”, kiu trovas sin sur 
la metroo-linio N-ro.2 (Verda) 
 

Se vi alvenas al bus-terminalo en Nopo, 
aŭ al trajnstacio Busan, tie vi trovas 
metroon Linio N-ro 1 (ruĝa). 
 
Vi povas unue direkti vin al la stacio 
“Seomyeon”,kie vi povas ŝanĝi al la 
verda. 
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Arpina kaj ĝia najbaro 
 

 
 
 

Arpina estas facile trovebla, se vi serĉas unue ĝian najbaron 
“Suyeong-ro preĝejo” kun la kruco sur ĝia turo. Oni diras, ke ĝi 
estas plej granda en urbo Busan. 
 
 
  

Arpina 
ILEI-Kongresejo 

Preĝejo 
Suyeong-ro 
(suyong-ro 

Gjohŭe) 

Enirejo 
al la kongresejo 
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Kiel proksima estas de la metroo-stacio BEXCO la kongresejo ? 
 

 
 
Busan-Metroo 
 
Linio n-ro 2. (Verda linio) 
 
direkto al la finstacio “Jangsan” 
 
 
haltu ĉe la Stacio BEXCO 
 
eliru tra la elirejo numero 3 aŭ numero 1. 
  

stacio BEXCO 

stacio Centum City 

stacio Dongbaek 
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elirejo n-ro. 3 aŭ n-ro.1 

stacio BEXCO 

Arpina 

Preĝejo “Suyeong-ro” 


