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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN
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1

Star Ferry

2

Café 8

3

Hong Kong Maritime Museum

4

IFC Mall

5

HKMA Information Centre

6

Hong Kong Observation Wheel

7

Tamar Park / Legislative Council / Government Offices

8

City Gallery

9

City Hall & Memorial Garden

10

City Hall Maxim’s Palace

11

Statue Square

12

Court of Final Appeal

13

HSBC hoofdgebouw

14

Cheung Kong Park

15

St. John’s Cathedral

16

The Peak Tram / The Peak

17

Bank of China Tower

18

Hong Kong Park / Tai Chi Garden / Aviary

19

Flagstaff House Museum of Tea Ware

20

LockCha Tea House

21

K.S. Lo Gallery

22

Asia Society Hong Kong Center

23

L16

24

Hong Kong Zoological and Botanical Gardens

25

Catholic Cathedral of the Immaculate Conception

26

Fish & Meat

27

Fringe Club

28

Colette’s

29

Yung Kee Restaurant

30

The Lanes

31

Mid-Levels Escalators

32

Mr Simss Olde Sweet Shoppe

33

Da Ping Huo

34

Soho

35

The Roundhouse Taproom

ROUTE
ADMIRALTY, CENTRAL

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.90 km)

& SOHO

OVER DE ROUTE

De route neemt je mee langs verschillende gebouwen waar Hongkong om bekendstaat. Je
komt langs een aantal leuke restaurants, maar de focus ligt in deze wandeling op
geschiedenis en cultuur. Wil je de stad rustig ontdekken, trek dan een dag uit voor deze
wandeling. De wijken laten zowel het oude als het nieuwe Hongkong zien. Het contrast
tussen rijk en arm, modern en traditioneel, oosters en westers is goed te voelen hier.

Start bij de Star Ferry 1 . Loop naar pier 8 en klim de trap op 2

3 . Ga via de loopbrug

naar de IFC Mall 4 . Volg de bordjes naar de HKMA 5 . Ga terug over de loopbrug naar pier
8. Bij pier 9 staat het reuzenrad 6 . Loop verder langs het water naar Tamar Park 7 . Ga de
trap af aan de westkant van het park en steek twee zebrapaden over naar 8

9

10 . Vanuit

de tuin steek je bij de stoplichten over en na ongeveer 50 meter ga je de trappen af en via de
voetgangerstunnel onder de weg door. Volg de helling omhoog naar Statue Square 11 . Steek
de weg over bij de stoplichten 12 . Loop onder het HSBC-gebouw door 13 . Steek over, ga

DE WIJKEN

de roltrap op en door het park 14 naar de kerk 15 . Loop er rechts omheen, ga de trappen af

samen het financiële hart van de stad. In deze wijken zie je dan ook honderden
wolkenkrabbers waarin banken en multinationals hun kantoren hebben. Tegelijkertijd gaat de
geschiedenis van deze wijken terug naar de Britse koloniale tijd. Tussen alle moderne

via de loopbrug en ga naar 17 . Ga via de loopbrug Cotton Tree Drive over naar Hong Kong

hoogbouw zie je dan ook nog veel oude regeringsgebouwen en kerken. Een mooi voorbeeld is
St. John’s Cathedral, een 19e-eeuwse kathedraal omringd door wolkenkrabbers.

fontein, bij de uitgang van het park rechtsaf en op de rotonde weer rechtsaf. Blijf anders in het

De straten van Central en Admiralty zijn altijd druk bevolkt met zakenmensen in pak die op
weg zijn naar een lunch of afspraak. Locals zoeken verkoeling voor de hitte van de stad in een
van de vele luxe winkelcentra, of brengen de middag door in een van de twee parken die zich

Aviary. Neem dan de trappen naar Kennedy Rd. Sla rechtsaf bij de weg en steek na 5 minuten

De wijken Central en Admiralty zijn de twee zakelijke districten van Hongkong en vormen

op steenworp afstand van het zakendistrict bevinden. Omdat er in deze omgeving veel
bekende bezienswaardigheden zijn, is het gebied ook populair bij toeristen. De oude tram die
je naar de bekende Victoria Peak brengt is een echte toeristentrekker, onder meer vanwege
het uitzicht over Victoria Harbour.
Soho is niet vernoemd naar de wijk in New York, maar naar de locatie. Het ligt namelijk ten
zuiden (SOuth) van HOllywood Road. In de smalle straatjes van deze multiculturele wijk vind
je kunstgaleries, antiekwinkels en modeboetieks. ‘s Avonds heb je een ruime keus uit
gezellige cafés, relaxte barretjes en hippe restaurants.

WEINIG TIJD

Star Ferry + Peak Tram + City Hall Maxim’s Palace + Hong Kong Park + Multiculti eten en
drinken in Soho

en volg de bordjes naar The Peak Tram 16 . Loop terug naar de trappen, steek de weg over

Park 18 . Sla linksaf in het park voor 19 20 21 . Voor de Asia Society 22 ga je linksaf bij de

park en sla rechtsaf na de fontein 23 . Ga de trappen op en volg de bordjes Tai Chi Garden en

het zebrapad over. Loop onder het viaduct door en volg de bordjes Garden Road / Zoological
Park 24 . Ga linksaf en de trappen op naar Fountain Terrace Garden, ga dan onder de brug
door naar de dieren. Houd na de apen links aan. Steek aan het eind Glenealy over en ga St.
Joseph’s Terrace in 25 . Loop terug naar Glenealy en ga links. Neem net voor de grote weg
rechts het voetgangerstunneltje en volg de weg 26 . Steek bij de stoplichten over 27 28 .
Ga terug omhoog en sla rechtsaf D’Aguilar St in. In Wellington St (links) zit 29 . Vervolg je
weg en sla op Queen’s Rd linksaf. De derde en vierde zijstraat van rechts zijn The Lanes 30 .
Ga de Escalator op aan de linkerkant 31 . Na de eerste rolbaan ga je rechts naar beneden.
Neem de roltrap tot aan Lyndhurst Terrace en ga rechts naar beneden 32 . Sla rechtsaf op
Hollywood Rd. Meteen rechts zit 33 . Loop terug en volg Hollywood Rd tot je rechts Shelley
St in kunt 34 . Ga omhoog en ga rechts Elgin St in. Links in Peel St zit 35 .

1 STAR FERRY - LEUK OM TE DOEN

Wil je Hongkong ervaren zoals ze dat in de koloniale tijd deden? Steek Victoria Harbour over
met de Star Ferry. In de 18e eeuw was de veerboot de enige manier om de oversteek tussen
Hong Kong Island en Kowloon te maken. Het bedrijf Star Ferry werd in 1898 opgericht,
genoemd naar de veerboten, die allemaal star in hun naam hadden. Ondanks de komst van de
metro en tunnels worden de veerboten nog steeds veelvuldig gebruikt. Maak een boottocht
en geniet van het schitterende uitzicht. ’s Avonds is het nog indrukwekkender door de
stadsverlichting.
central ferry pier 7, central, www.starferry.com.hk, dagelijks 6.30-23.30, ma-vr hk $2,50, za-zo
hk $3,40,
2 CAFé 8 - ETEN & DRINKEN

Voor een lunch of een kop koffie met iets lekkers erbij ga je naar Café 8. Alles wordt vers
bereid en is van hoge kwaliteit. Dit lichte, moderne café zit op het dak van het Maritime
Museum.
roof level, hong kong maritime museum, central pier 8, central, www.cafe8.org,
+852()-37912158, ma-wo 9.15-18.15, do-vr 9.15-21.00, za 10.00-21.00, zo 10.00-19.00, hk
$40, star ferry central pier, mtr central exit a of mtr hong kong exit a2
3 HONG KONG MARITIME MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hongkongs relatie met water staat centraal in het Hong Kong Maritime Museum. Ontdek hoe
Victoria Harbour werd ontwikkeld als een haven voor het Britse Rijk en leer over de rol die het
water tegenwoordig speelt in het dagelijks leven. Zo biedt de grote haven veel
werkgelegenheid en meren er enorme containerschepen en cruiseschepen aan. En dagelijks
pendelen duizenden locals tussen Kowloon en Hong Kong Island, met de ferry of onder het
water door met de metro.
central ferry pier 8, www.hkmaritimemuseum.org, ma-vr 9.30-17.30, za-zo 10.00-19.00,
entree hk $30, star ferry central pier, mtr central exit a of mtr hong kong exit a2
4 IFC MALL - SHOPPEN

Historisch gezien speelden handel en kapitalisme een belangrijke rol in Hongkong. Vandaag de
dag is dat nog steeds te zien aan de vele shopping malls die Hongkong rijk is, de ene nog
chiquer en luxueuzer dan de andere. De IFC Mall biedt behalve enorm veel winkels ook een
prachtig uitzicht over het water richting Kowloon.
8 finance street, central, www.ifc.com.hk, dagelijks 10.30-20.00, mtr hong kong exit f of mtr
central exit a
5 HKMA INFORMATION CENTRE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hongkong is een van de grootste financiële centra ter wereld en de effectenbeurs is de
tweede grootste in Azië. De Hong Kong Monetary Authority heeft in het HKMA Information
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Centre een tentoonstelling ingericht over Hongkongs financiële markt. Hier leer je meer over
de werkwijze van de HKMA en kun je zien hoe de Hongkong-dollar gedrukt wordt. Het Centre
zit op de 55e verdieping van de op twee-na-hoogste wolkenkrabber van Hongkong. Wil je niet
naar de tentoonstelling, stap dan toch even binnen voor het fantastische uitzicht over de
haven.
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55/f, two international finance centre, 8 finance street, central, www.hkma.gov.hk, ma-vr
10.00-18.00, za 10.00-13.00, rondleiding ma-vr 14.30, za 10.30, entree gratis op vertoon van
identiteitsbewij, mtr hong kong exit a2 of central exit a

colofon
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.

6 HONG KONG OBSERVATION WHEEL - LEUK OM TE DOEN

Bekijk Victoria Harbour en Kowloon vanuit het Hong Kong Observation Wheel. Dit 60 meter
hoge reuzenrad is gebouwd in 2014 en is Hongkongs tegenhanger van de London Eye. Een
ritje duurt ongeveer 20 minuten. Ga tijdens de relatief korte zonsondergang voor een nog
specialer uitzicht.
33 man kwong street, central, www.hkow.hk, dagelijks 11.00-22.45, hk $100, mtr central exit
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7 TAMAR PARK / LEGISLATIVE COUNCIL / GOVERNMENT OFFICES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hoogen

De huidige bestuursgebouwen van Hongkong werden in 2011 in gebruik genomen. Het
ontwerp van de gebouwen moet het transparante karakter van de lokale wetgevende macht
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onderstrepen. De loopbrug die de Legislative Council en de Government Offices met elkaar
verbindt, symboliseert het idee dat ‘deuren altijd open staan’ en de ‘mensen verbonden zullen
zijn’. Het Tamar Park symboliseert het ‘altijd groene land’.

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.

1 legislative council road, central, www.legco.gov.hk, dagelijks 9.00-18.00, rondleiding in het
engels di 15.30 & zo 11.00, reservering noodzakelijk, entree gratis, mtr admiralty exit a
8 CITY GALLERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ben je benieuwd naar de ruimtelijke planning en infrastructuur van Hongkong? Bezoek de City
Gallery om alles te lezen over de planologische uitdagingen van de stad, zoals het aanleggen
van een wegverbinding met Macau en Zhuhai, uitbreiding van de luchthaven en de hoge

LOCAL

bevolkingsdichtheid.
3 edinburgh place, central, www.citygallery.gov.hk, wo-ma 10.00-18.00, entree gratis, mtr

9 CITY HALL & MEMORIAL GARDEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De City Hall van Hongkong werd geopend in 1962 en was toen het grootste culturele centrum
van de stad. De Memorial Garden is aangelegd om de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog te herdenken.
5 edinburgh place, central, www.cityhall.gov.hk, dagelijks city hall 9.00-23.00, memorial
garden 7.30-22.30, entree gratis, zie website voor entree concer, mtr central exit j of k
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ANNEMARELLE VAN SCHAYIK

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

central exit k
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