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Lockhart Road / Jaffe Road
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Cinta-J Restaurant & Lounge
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OVER DE ROUTE

De route brengt je langs veel modeketens en luxe winkels, maar je komt ook voorbij oude
tempels en een oude begraafplaats. Het contrast zorgt ervoor dat je kennismaakt met zowel
traditioneel als modern Hongkong. De adressen aan het begin van de wandeling openen wat
later op de ochtend hun deuren, dus start niet ’s ochtends vroeg.

DE WIJKEN

Wan Chai en Causeway Bay zijn bekende wijken van Hongkong, zowel bij de locals als bij
buitenlanders, en hebben een lange geschiedenis. Causeway Bay was een van de eerste

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 13.90 km)
Start bij exit D van MTR Causeway Bay 1 . Steek over bij het zebrapad en ga rechtdoor en
dan links naar de markt 2 . Aan het eind ga je links en dan de eerste rechts. Volg Irving St tot
het kruispunt en sla rechtsaf Tung Lo Wan Rd in. Bij de kerk 3

naar links. Aan het eind

rechtsaf, loop door tot je rechts Jones St in kunt. Ga meteen links en de tweede rechts 4 .
Ga links Kings St in en direct rechts 5 . Sla linksaf 6

en meteen weer links 7 . Loop door

via Tung Lo Wan Rd en steek Causeway Rd over naar 8 . Verlaat het park bij Victoria Park
Rd, die je oversteekt via de loopbrug. Ga links langs het water 9

10 . Loop onder de weg

door via de tunnel, door de parkeergarage en volg de bordjes ‘Ecxelsior Hotel’ 11 . Ga via de
hoofdingang naar buiten en sla twee keer rechtsaf 12 . Ga terug langs het hotel en loop door

nederzettingen van de Britten. De wijk is uitgegroeid tot een winkelparadijs met vooral
Japanse merken. Het gebied bruist van de drukte en er gebeurt altijd wel iets.

tot Cannon St. Daar ga je links en dan rechts (Jaffe Rd). Ga na de brug rechts 13 . Keer om en

Wan Chai is vooral bekend geworden door het boek en de film The World of Suzie Wong. In
de jaren 50 en 60 werd de wijk drukbezocht door Amerikaanse mariniers. De mariniers zijn
niet meer in Hongkong gestationeerd, maar Wan Chai staat nog steeds bekend als dé plek

St. Aan het eind steek je rechts op Leighton Rd over bij het stoplicht. Loop door Wong Nai

voor het nachtleven. Er zijn veel bars waar lokale en internationale bandjes optreden. In de
wijk is ook een red light district.
De twee wijken zijn een combinatie van oosterse en westerse invloeden. Oude vrouwen doen
aan villain hitting onder en naast de grote weg, er zijn smalle steegjes en tempels in
overvloed, en oude mannetjes slaan gehurkt de krant na om hun inzet voor de paardenraces
te bepalen, terwijl de toeristen voorbijlopen bepakt met aankopen. Beide wijken bieden een
ruime keuze aan barretjes, restaurants en theehuizen.
In Wan Chai en Causeway Bay komen veel toeristen van het Chinese vasteland. Make-up en
verzorgingsproducten zijn goedkoper in Hongkong en worden volop ingekocht in Causeway
Bay. In Wan Chai bezoeken zij vooral Golden Bauhinia Square. De midden- en bovenklasse die
in deze wijken woont, ontsnapt aan de drukte door een wandeling te maken in de
naastgelegen groene heuvels.

volg rechts onder de brug Canal Rd 14 . Sla links Russell St in 15 en dan rechts Matheson

Chung Rd tot je rechts onder de renbaan door kunt 16 . Loop langs de renbaan, verlaat het
terrein aan de zuidkant en sla rechtsaf. Loop langs de drukke weg 17 . Ga terug, steek de
weg over en ga rechtsaf naar 18 . Loop over de begraafplaats de heuvel op, daarna links
aanhouden. Bij de uitgang Stubbs Rd oversteken en Shiu Fai Terrace schuin in. Voor 19 ga je
na de eerste kruising links de trap op naar Bowen Rd. Ga anders rechtsaf en links de trap af.
Bij Kennedy Rd links, steek bij de stoplichten over en ga de trap af 20 21 . Ga op Queen’s Rd
East links. Even rechtsaf voor 22 . Vervolg Queen’s Rd tot 23 . Ga rechts Ship St in 24 25 .
Aan het eind links en weer links tot je rechts Queen’s Rd weer op kunt. Steek over en neem
links St. Francis St. Ga even rechts voor 26 27 . Loop door Star St 28 en ga rechts Wing
Fung St in 29 . Ga bij Queen’s Rd linksaf en neem de loopbrug naar rechts. Volg Arsenal St
tot aan Gloucester Rd die je rechts oversteekt via de loopbrug. Volg Fenwick St, houd rechts
aan en ga links Convention Ave in. Loop links om het Convention Center heen 30 31 . Loop

WEINIG TIJD

Hong Kong Cemetry + Golden Bauhinia Square + Villain hitting + Daipaidong + Victoria
Park

verder en neem de loopbrug de weg over. Houd links aan naar 32 . Ga terug over de brug
naar 33 . Neem de loopbrug door 34 , steek de weg over en ga rechts de brug af. Loop door
en ga rechts Jaffe Rd in 35 36 .

1 SOGO - SHOPPEN

Het Japanse warenhuis Sogo is geliefd bij de locals. Vooral alles wat lief en schattig is
verkoopt goed. Tot de klantenkring behoren vooral jeugd en jongvolwassenen. Hello Kitty vind
je op vele schappen terug, naast Japanse en Europese kleding- en sieradenmerken. Vermijd
de weekends als je rustig wilt shoppen.
555 hennessy road, causeway bay, www.hk.sogo-shop.com, zo-do 10.00-22.00, vr-za
10.00-22.30, mtr causeway bay exit d
2 JARDINE’S CRESCENT STREET MARKET - SHOPPEN

In het veelal dure Causeway Bay kun je op Jardine’s Crescent Street Market naar hartenlust
goedkoop winkelen. De markt is grotendeels in de openlucht. Goederen als kleding, tassen en
woonaccessoires liggen uitgestald op planken, uitgespreid op tafels of hangen aan stalletjes.
Aan het einde van de straat is een bloemenmarkt waar geïmporteerde bloemen worden
verkocht.
jardine’s crescent, causeway bay, dagelijks 10.30-19.00, mtr causeway bay exit f
3 ST. MARY’S CHURCH - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op het eerste oog lijkt St. Mary’s Church een tempel. Het is echter een katholieke kerk,
gebouwd in Chinese stijl. Het oorspronkelijke gebouw was een kapel uit 1911. Die was
bedoeld als religieus centrum voor de vluchtelingen die in Causeway Bay woonden. In 1937
werd de kapel verbouwd tot een kerk.
2a tai hang road, causeway bay, ma-vr 9.00-16.30, entree gratis, mtr causeway bay exit f
4 LAB MADE - ETEN & DRINKEN

Lab Made is hot onder de jongere locals. In Hongkong wordt weinig vers ijs gemaakt en hier
staan lange rijen voor ijs gemaakt met stikstof. Je kiest een smaak en het wordt binnen twee
minuten voor je bevroren. Elke week zijn er vier smaken waaruit je kunt kiezen. Daar is altijd
één smaak bij die geïnspireerd is door de lokale keuken. Denk bijvoorbeeld aan smaken als
custard bun, beancurd dessert en pineapple bun.
g/f 6 brown street, tai hang, labmade.com.hk, ma-vr 14.00-0.00, za 13.00-1.00, zo 13.00-23.00,
hk $39, mtr tin hau exit b
5 DAIPAIDONG ZONDER NAAM - ETEN & DRINKEN

Hongkong staat bekend om zijn daipaidongs. Dat zijn straatrestaurants met gekookt eten en je
vindt ze onder andere in Tai Hang. De beste en drukste is te vinden naast Shepherd Street 5.
Dit is een Daipaidong zonder naam en een menukaart tref je hier niet aan. Loop een rondje
tussen de tafels door en wijs aan wat je wilt hebben. Aanraders zijn de milktea en de noedels
in soep met varkensrib. Het is normaal om je tafel te delen.
naast 5 shepherd street, tai hang, wo-ma 7.30-16.30, hk $40, mtr tin hau exit b
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6 FEELSOGOOD LIFESTYLE STORE - SHOPPEN

Op zoek naar een bijzondere lamp? Bij de Feelsogood Lifestyle Store zul je er zeker één
vinden. Deze winkel wordt gerund door vier jonge designers. Naast lampen vind je hier ook
ook klokken en traditioneel speelgoed. Kun je jouw droomlamp niet vinden? In het weekend
verzorgen ze soms workshops waarbij je je eigen lamp kunt ontwerpen en maken. Ook treden
er op zaterdag regelmatig lokale muzikanten of bandjes op.
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27 shepherd street, tai hang, www.feelsogoodls.com, do-zo 15.00-20.00, mtr tin hau exit b

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.

7 RAMEN KUREHA - ETEN & DRINKEN

In de wijk Tai Hang zijn veel ramen-restaurantjes te vinden. Ramen is een Japanse
noedelsoep, die in ontelbare variaties bestaat. Er kan vlees in zitten, of vis, en de soep is
meestal goedgevuld met groenten. Ramen Kureha valt op door de houten buitenmuren met
kleurrijke oude advertentieplaten. In dit restaurant zit je niet supergezellig; het bestaat eigenlijk
alleen maar uit twee lange bartafels. De noedels maken dat echter meer dan goed.

NAME

Annemarelle van
Schayik

20-22 wun sha street, tai hang, dagelijks 11.30-22.00, hk $88, mtr tin hau exit b

Photography

8 VICTORIA PARK - LEUK OM TE DOEN

Vincent van den

Het Victoria Park is het grootste park in Hongkong. Oorspronkelijk was het een deel van de

Hoogen

typhoon shelter, waar boten konden schuilen voor een tyfoon. Nadat het gebied was
drooggelegd, is dit park aangelegd. Hier is altijd wel wat te beleven en te zien: de belangrijkste
festivals (bijvoorbeeld het Mid Autumn Festival) worden hier gevierd, mensen beoefenen tai
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chi, kinderen houden botenraces en er zijn soms demonstraties.
1 hing fat street, causeway bay, www.lcsd.gov.hk, dagelijks, entree gratis, mtr tin hau exit b
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of causeway bay exit e
9 SAMPAN - LEUK OM TE DOEN

Heb je zin om de stad vanaf het water te aanschouwen? Maak een tochtje met een sampan,
een houten bootje, vanaf de kade net naast Noon Day Gun. Soms moet je even wachten tot
de boot terug is, omdat hij vooral fungeert als veerboot voor bewoners. Vaar door de typhoon

LOCAL

shelter en zie hoe de mensen hier op kleine woonbootjes leven. Het contrast met de grote
luxueuze jachten die je op de achtergrond ziet, is groot.
kade bij gloucester road, causeway bay, dagelijks 8.00-1.00, hk $60, mtr causeway bay exit d1
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NAME

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.
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