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ROUTE

HONGKONG IN 1 DAG

HONGKONG IN 1 DAG
Mak An Kee Noodle
She Wong Lam
Tramritje/TramOramic
Western Market
Wing Lok Street
Sheung Wan Wet Market
Barista Jam
Man Mo Café
Cat Street
Tai Ping Shan Street
Man Mo Temple
Grassroots Pantry
Gough Street
PMQ
Buttonhole
Soho
Tai Cheong Bakery
Mana! Fast Slow Food
Mid-Levels Escalators
Kikusan
Bitters and Sweets
Café Siam
Lan Kwai Fong
The Peak Tram / The Peak
Peak Circular Route
Hong Kong Park
St. John’s Cathedral
Hong Kong Observation Wheel
Hong Kong Maritime Museum
Star Ferry
Avenue of Stars / Symphony of Light

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Nathan Road

ROUTE
HONGKONG IN

Kong Island als het vliegveld en de New Territories West. De overheid is bezig om hier een
cultureel district te creëren, met een park aan de waterkant en meerdere faciliteiten,
waaronder een museum.

1 DAG

OVER DE ROUTE

Deze route brengt je langs alle hoogtepunten van Hongkong die je moet zien tijdens een korte
of iets langere stop-over, van de historische Star Ferry en de adembenemende Peak tot de
beste restaurants. De wandeling is vrij lang, maar je kunt op verschillende punten starten en
stoppen. Ga met de Airport Express naar station Hong Kong en neem uitgang A. Daar start de
route. Neem aan het eind op station Kowloon de Airport Express terug naar het vliegveld.

DE WIJKEN

Hongkong was van 1841 tot 1997 een Britse kolonie. Possession Street in Sheung Wan
huisvestte het eerste Britse kamp. In de tweede helft van de 20e eeuw zorgde de slechte
verbinding met andere delen van Hong Kong Island en met Kowloon ervoor dat Sheung Wan
minder populair werd. Sinds de eeuwwisseling is dit veranderd en is de wijk in opkomst. Er
zijn steeds meer barretjes, restaurants en hippe winkeltjes, die zich vestigen naast Chinese
medicijnwinkels en marktkraampjes. Jongvolwassenen en expats trekken graag naar Sheung
Wan.
De wijk Central staat vooral bekend als het financiële centrum van Hongkong. In de hoge
kantoorgebouwen zijn ook vele luxe winkels en restaurants. Daarnaast zijn er in Central veel
bekende bezienswaardigheden. Victoria Peak, voor een prachtig uitzicht over Victoria Harbour,
bereik je met een oude tram. Andere voorbeelden zijn de Star Ferry, kerken uit de koloniale
tijd en Hong Kong Park. Twee geliefde uitgaansgebieden zijn Lan Kwai Fong en Soho. De
meeste mensen wonen in en rondom Soho. De buurt ligt hoog en is bereikbaar via de langste
buitenroltrappen ter wereld.
Kowloon is het stadsdeel dat op het vasteland ligt, direct tegenover Hong Kong Island. De wijk
Tsim Sha Tsui werd pas in 1860 onderdeel van Hongkong. Het oude treinstation dat
Hongkong verbond met China, is inmiddels verdwenen, maar er bevinden zich nog vele
toeristentrekkers in de wijk. Bijvoorbeeld de Star Avenue, gelegen naast Victoria Harbour,
musea, het Kowloon Park en drukke winkelstraten. In Tsim Sha Tsui zijn de flats vrij duur,
vergeleken met de rest van Kowloon, vooral de gebouwen met uitzicht op zee. De wijk doet
meer Chinees aan dan de wijken op Hong Kong Island en je ziet hier ook de iconische
neonreclames boven de straten.
De wijk West Kowloon ligt grotendeels op herwonnen land. De buurt trekt vooral jonge
mensen. West Kowloon is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, zowel vanaf Hong

WEINIG TIJD

The Peak & The Peak Tram + PMQ + Star Ferry + Kowloon Park + Tai Ping Shan Street

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 13.80 km)

en meteen links. De bocht om voor

. Loop terug door Kimberley St en ga op

Carnarvon Rd links en meteen rechts. Ga op Nathan Rd rechts

en dan bij Austin Rd links.

Ga naar de 1e verdieping van het One Int. Finance Centre. Volg de loopbrug met de mall in je

Neem de 1e straat rechts, dan links en rechts

rug. Ga naar beneden bij de Hang Seng Bank. Sla rechtsaf en volg Des Voeux Rd. Steek bij de

de 2e zijstraat rechts

2e stoplichten over en loop naar het straatje met

rechts aan op Jordan Rd. Ga onder de weg door en neem de loopbrug. Volg de borden

. Sla Wing Lok St in en neem de 1e

straat links. Ga rechts op Bonham Strand en neem op de kruising de 2e straat links

. Sla

steek het kruispunt over en ga rechts. Sla links Jervois St in

. Loop terug

bordjes Ritz Carlton voor

,

. Ga op het kruispunt rechts,

neem de trap en sla linksaf. Steek over en sla Lok Ku Rd in. Volg deze tot na de bocht en ga
de trap op

. Ga rechts in Upper Lascar Row en volg links Tung St

. Ga links en

meteen weer links. Volg Square St en sla linksaf naar Hollywood Rd. Ga daar rechts
Sla links Shing Wong St in en neem rechts Gough St
. Sla linksaf. In de 2e straat links zit

.

. Ga aan het eind rechts tot PMQ

. Vervolg Staunton St tot de roltrappen

. Ga

links en bij Hollywood Rd links en meteen rechts

. Neem Cochrane St. In de 1e straat

rechts zit

. Ga rechts en sla links Pedder St in voor

. Vervolg je weg tot aan Queens Rd

. Loop terug naar D’Aguilar St en volg deze. In de 2e straat rechts zit
weer 2 zijstraten rechts verder zit

. Ga terug en

. Vervolg D’Aguilar St tot het stoplicht. Steek over en

neem links Lower Albert Rd. Houd rechts aan en volg de weg omhoog tot aan
over en loop naar

. Neem de loopbrug

. Steek

. Volg Battery Path en neem de trap naar

Queen’s Rd. Loop onder HSBC door. Steek over en ga voorbij het park links. Dan rechts en
weer links. Neem bij Connaught Pl de loopbrug (rechts) en volg die. Ga aan het eind rechts,
neem de roltrap en ga weer rechts
en ga bij de uitgang naar rechts

. Loop terug naar Pier 8

en dan links

. Neem bij Pier 7 de ferry

. Ga na het roze gebouw links, dan rechts en weer

links. Steek Salisbury Rd over en volg Nathan Rd

. Ga Peking Rd in en neem de 2e rechts

. Ga rechts op Ashley Rd, volg de trap onder het gebouw door

keer rechts en steek over. Vervolg je weg en ga Mody Rd links in. Je vindt

. Ga twee
in de zijstraat.

Loop verder en neem de 2e straat links. Volg rechts Carnarvon Rd. Ga bij Granville Rd rechts
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. Ga naar links en volg Nanking St. Ga aan het eind links en houd

Elements. Loop door de mall en volg de bordjes voor

rechtsaf Burd St in. Ga aan het eind rechts. Sla op de 4e kruising linksaf op Des Voeux Rd
. Sla linksaf Morrison St in en ga rechts op Bonham Strand naar

. Steek Jordan Rd over en sla linksaf. Neem

4

.

. Ga terug de mall in en volg de

MAK AN KEE NOODLE - ETEN & DRINKEN

Houd je ogen goed open om Mak An Kee Noodle, ook wel Chung Kee genoemd, te vinden,
want je loopt hier zo voorbij. Je krijgt hier de beste wontons in town met een zacht
deegvelletje en veel garnalen. De bouillon heeft een krachtige smaak, zodat je niet alleen
noedels maar ook soep kunt slurpen. De porties zijn aan de kleine kant om te zorgen dat de
noedels knapperig blijven. Vraag gerust om een grotere kom noedels.
g/f, 37 wing kut street, sheung wan, dagelijks 8.00-19.00, hk $80, metro sheung wan exit e1

SHE WONG LAM - LEUK OM TE DOEN

Al meer dan 131 jaar serveert She Wong Lam slangensoep. She wong betekent
slangenkoning in het Kantonees. Schrik niet van de slangen die hier in ijzeren kooien en
houten bakken liggen. Er staat wel giftig op, maar de tanden zijn al verwijderd. Slangensoep is
gezond en het schijnt ook goed voor het libido te zijn. De zaak levert tevens slangenvlees aan
Hongkongse restaurants. Let op, in de zomer verkopen ze alleen slangenwijn.
13 hillier street, sheung wan, dagelijks 9.30-17.30, hk $55, mtr sheung wan exit a2

TRAMRITJE/TRAMORAMIC - LEUK OM TE DOEN

De tram is niet het snelste vervoermiddel in Hongkong, maar tijdens een tramritje zie je het
dagelijks leven vanaf de eerste rij. Wil je meer weten over de Hongkongse cultuur en de
trams? Neem dan op Western Market de TramOramic. Deze tram uit de jaren 20 van de
vorige eeuw brengt je in één uur van Sheung Wan naar Causeway Bay. Onderweg krijg je
informatie over het dagelijks leven in Hongkong en de geschiedenis van de trams. Bestel je
kaartje online. Zorg dat je ruim op tijd bent, zodat je het beste plekje op de bovenste
verdieping kunt veroveren.
western market terminus, sheung wan, www.hktramways.com, dagelijks trams 5.00-0.30,
tramoramic 10.30, 14.30 & 18.30, enkeltje tram hk $2,30, tramoramic hk $95, mtr sheung wan
exit b

WESTERN MARKET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Western Market staat trots tussen de hoge flats in. Het is het oudste marktgebouw van
Hongkong en het in 1906 opgeleverde pand valt op door de rode stenen en granieten bogen.
Tegenwoordig is er geen markt meer, maar zitten er antiquairs en stoffenwinkels waar zijde
verkocht wordt. In het gebouw vind je ook het dimsumrestaurant Grand Stage, dat is
gevestigd in een balzaal met kroonluchter. ’s Avonds gaan hier de voeten van de vloer.
323 des voeux road central, sheung wan, www.westernmarket.com.hk, dagelijks 10.00-19.00,
mtr sheung wan exit a2

WING LOK STREET - LEUK OM TE DOEN

In Wing Lok Street zitten winkeltjes die gedroogde zeevruchten en Chinese medicijnen
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verkopen. Je ziet hier zeldzame en dure exotische producten van over de hele wereld.
Traditionele Chinese artsen kopen hier hun producten. Bekijk alles van een afstandje als de
geur je te sterk wordt.
216-112 wing lok street, sheung wan, ma-za 8.00-18.00, sommige ook zo, mtr sheung wan
exit a2

exit a2
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colofon

SHEUNG WAN WET MARKET - LEUK OM TE DOEN

Veel buurtbewoners kopen hun levensmiddelen op de Sheung Wan Wet Market. Loop over

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

deze overdekte markt om het dagelijkse Hongkongse leven te zien. Op de benedenverdieping
worden vlees en vis verkocht, op de etages daarboven groente, fruit en gekookte gerechten.
Je vindt hier Kantonees eten, Indische curry’s, Thaise gerechten en Peking-noedels. Liever
een ongezonde snack? Neem dan een honingijsje of Taiwanese bubbelthee. Dat is ijskoude,
zoete thee met zetmeelbolletjes (van tapioca of yam).
345 queen’s road central, sheung wan, dagelijks 6.00-20.00, mtr sheung wan exit a2

NAME

BARISTA JAM - ETEN & DRINKEN

Voor goede koffie ga je naar Barista Jam. Dit kleine café van twee Australiërs is een oase van
rust in het drukke Hongkong. Ze serveren ook een simpel ontbijt, maar het gaat hier om de

Annemarelle
van
Annemarelle, een echte New Territories gwaimuih (een jonge internationale
vrouw),
woont al bijna 10 jaar in de stad waar ze studeerde. Ze houdt van ChineseSchayik
thee, lokale
tradities en goed eten in tentjes met karakter. En van dimsum op straat,Photography
eilandhoppen
en een drankje in een hippe bar. Haar favoriete plek: het bruisende Mong
Kok.van den
Vincent
Hoogen

koffie. Op zoek naar iets anders? Bezoek dan The Cupping Room op 299 Queens Road
Central voor een uitgebreider ontbijt of Little Break Coffee & Kitchen op 104 Jervois Street
voor een kop koffie.

LAATSTE UPDATE

2016-09-22 15:46:43

g/f, 126-128 jervois street, sheung wan, www.baristajam.com.hk, ma & za 10.00-18.00, di-vr
8.00-18.00, zo 11.00-18.00, hk $34, mtr sheung wan exit a2

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

MAN MO CAFé - ETEN & DRINKEN

Man Mo Café serveert dimsum met een westerse twist. Dit minimalistisch ingerichte
restaurant wordt gerund door een Zwitserse expat. Probeer de ganzenleverknoedels, de
ratatouilleknoedels of de burgerbroodjes. De dimsum is hier aan de duurdere kant, maar ideaal
voor toeristen die niet zo avontuurlijk zijn ingesteld of die gewoon van lekker eten houden.

LOCAL

40 upper lascar row, sheung wan, di-do 12.00-0.00, vr-za 12.00-15.00 & 18.30-0.00, zo
11.30-18.00, hk $190, mtr sheung wan exit a2

CAT STREET - SHOPPEN

Wie nog wat souvenirs voor het thuisfront wil kopen is in Cat Street aan het goede adres. Je
vindt hier Chinese sieraden, posters en beeldjes van Mao en allerlei leuke hebbedingen.
Onderhandelen over de prijs is noodzakelijk. De straat heet in de volksmond Cat Street, maar
de echte naam is Upper Lascar Row. De straat ligt in een oud gedeelte van Hongkong en er
zijn meerdere bezienswaardigheden in de buurt, bijvoorbeeld de Man Mo Temple.
upper lascar row, sheung wan, www.cat-street.hk, dagelijks 10.00-18.00, mtr sheung wan
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ANNEMARELLE VAN SCHAYIK

