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KAUKOITÄ

Korean niemimaalla vahvistui toisen maailmansodan päätyttyä ja japanilaisten antauduttua jako kahdeksi erilliseksi leiriksi. Alkuperäinen ajatus
yhtenäisen Korean perustamisesta siirtyi Neuvostoliiton miehittäessä
38:nnen leveyspiirin pohjois- ja Yhdysvaltojen tukeman YK:n eteläpuolta.
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Olemme maininneet hotellin paikallisen luokituksen hotellin nimen perässä. HuomioitteHotellien
tähtiluokitukset,
ks. s. 15.eivät ole
han,
että paikalliset
tähtiluokitukset
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