Deze route is van

knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

SAI KUNG

SAI KUNG

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

1

Instyle

2

Sai Kung Café & Bakery

3

Boottochten naar de eilanden

4

Sai Kung Waterfront

5

Fishing Tour

6

Huur een kano

7

Volcano Discovery Centre

8

Hong Kong Global Geopark

9

Zijstraat van Fuk Man Road

10

18 Grams Alley

11

Fuk Man Garden

12

Leisure Book Shop

13

G.O.D.

14

Ali Oli Bakery

15

Jaspas

16

Olde Hong Kong Tea Café

17

Tin Hau Temple

18

Honeymoon Dessert

19

Lion’s Nature Education Centre

20

Main Street Home & Gifts

21

Straataltaar

22

Let’s Jam

23

Kwun Mun

24

Vintage Hong Kong

25

AJ’s Sri Lankan Cuisine

26

Colour Brown

27

Final Fragments

28

Kuro Vale

29

Seafood Street

30

Sense of Touch

31

Casa

ROUTE
SAI KUNG
OVER DE ROUTE

Deze wandeling is relatief kort, maar kan prima worden gecombineerd met een tocht in de
omliggende heuvels of op een eiland in de buurt. De straten in het oude dorpje (nummer 16
en 19 t/m 27) zijn interessant om rustig doorheen te lopen. In Sai Kung vind je voornamelijk
leuke winkeltjes, gezellige eetgelegenheden en veel activiteiten op en rond het water.

DE WIJKEN

In het oosten van de New Territories ligt Sai Kung. Officieel is het een buitenwijk van
Hongkong, maar het lijkt meer een apart dorpje. Sai Kung wordt omringd door
natuurgebieden, bergruggen, een ruige kustlijn en verlaten dorpjes. De naam kwam volgens
de legende al tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) tot stand. Eeuwenlang veranderde er
weinig en leefden de meeste inwoners van de visserij en de landbouw.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.50 km)
Begin de route bij het centrale busstation van Sai Kung. Steek de weg over met de zee aan de
linkerhand en loop rechtdoor om te shoppen 1 . Ga bij het park naar 2

voor een pineapple

bun. Loop een stukje terug en sla rechtsaf om de boot te nemen voor een wandeling op een
van de eilanden 3 . Als je terugkomt, loop je langs het water (in de richting van het
busstation) 4

5 . Volg de promenade helemaal tot aan het einde, waar je een kano kunt

huren 6 . Geniet onderweg van het uitzicht! Ga dan terug naar het begin van de promenade
7

8 . Loop richting het busstation en steek Fuk Man Road over. Ga het steegje meteen

rechts naast het hoekpand in 9 . Sla rechtsaf, links en dan weer rechts King Man Street in
voor lekkere koffie 10 . Ga aan het einde rechts, steek Fuk Man Road over en loop naar het
park bij de rotonde 11 . Volg de rotonde tegen de klok in en sla Po Tung Road in, naar de
Leisure Book Shop 12 . Neem de eerste grote zijstraat links: Man Nin Street voor nog een
leuk shopadres 13 . Rechts aan het pleintje met het speeltuintje zitten leuke restaurants 14

In de jaren 70 zakte de vismarkt in en verhuisden vissers uit de buurt naar het grotere dorp Sai
Kung. In 1978 startte een project om land te winnen en werden er flats gebouwd en wegen
aangelegd. Een aantal inwoners leeft nog steeds van de zee, maar nu in de vorm van
restaurants, winkeltjes en bootverhuur.
De ontwikkeling van Sai Kung heeft geleid tot nieuwe levenswijzen, maar er is toch iets van
de oude, rustige sfeer blijven hangen. Niemand heeft hier haast, de wegen zijn smal en veelal
zonder auto’s, en de band met de zee is er nog steeds. Vooral die rust zoeken vele
Hongkongers op in het weekend: uitstapjes op zee, wandelen in de omliggende heuvels, vis
eten aan het water en kuieren door de straatjes. Het gebied wordt ook wel de leisure garden
van Hongkong genoemd.
Momenteel wonen in Sai Kung veel ouderen. Families met kinderen wonen er ook graag in
verband met de rust, maar zij vinden de reisafstand naar de stad soms te ver. De rust van Sai
Kung heeft ook veel expats aangetrokken, die het plaatje compleet maken.

WEINIG TIJD

Sai Kung Waterfront + G.O.D. + Olde Hong Kong Tea Café + Seafood Street + Boottocht
naar eiland

15 . Steek het plein over en ga rechts- en meteen linksaf, op de hoek zit 16 . Steek rechts

aanhoudend de weg over naar de tempel 17 . Loop via de parkeerplaats naast de tempel naar
Po Tung Road voor een toetje 18 en sla linksaf. Volg deze weg gedurende ongeveer 5
minuten en volg dan de borden naar het Lion’s Nature Education Centre 19 . Loop dezelfde
weg terug. Ga voor de tempel langs het steegje in 20 . Aan het einde van de steeg links en
meteen rechts is het straataltaar 21 . In de eerste straat links zit de jamspecialist 22 . Vervolg
de route in de steeg, die iets rechts afbuigt. Loop langs het water naar de rotonde en ga daar
linksaf naar het oude vissersdorp Kwun Mun 23 . Loop terug richting Sai Kung Town en sla
rechts Hoi Pong Street in 24 25 . Ga linksaf en dan weer rechts See Cheung Street in voor
lekkere koffie en om te shoppen 26 27 28 . Je komt uit bij de kade, met de Chinese poort
die Seafood Street markeert 29 . Volg Man Nin Street langs het water en ga even linksaf voor
een massage 30 of loop naar Hoi Pong Square voor tapas 31 . Hierna wandel je rechts om
het gebouw heen weer naar het busstation.

1 INSTYLE - SHOPPEN

Voor hippe sieraden, accessoires en handtassen ga je naar Instyle. De winkel werd in 2000
geopend, en inmiddels heeft Instyle al drie vestigingen in de stad. De collectie is uitgebreid,
dus je kunt bij elke outfit wel iets passends vinden.
74 fuk man road, sai kung, www.instyle.hk, dagelijks 10.30-20.30, bus 92 vanaf mtr diamond
hill
2 SAI KUNG CAFé & BAKERY - ETEN & DRINKEN

Een Hongkongse snack die je écht moet proberen, is de pineapple bun. Er zit geen ananas in
dit broodje; de naam is afgeleid van de vorm. De bun is het lekkerst warm met een flinke lik
boter. Als de buns uit de oven komen, zijn de rijen bij de Sai Kung Café & Bakery lang. Je kunt
je broodje op het terras opeten of meenemen naar het tegenoverliggende park.
2 sai kung hoi pong square, sai kung, ma-vr 7.00-22.00, za-zo 7.00-23.00, hk $8, bus 92 vanaf
mtr diamond hill
3 BOOTTOCHTEN NAAR DE EILANDEN - LEUK OM TE DOEN

Hongkong bestaat uit 263 eilanden plus het vasteland. Een paar eilanden liggen voor de kust
van Sai Kung. Vanaf de promenade vertrekken verschillende boottochten naar de eilanden.
Maak de oversteek voor een wandeling door de natuur of een bezoek aan het strand.
sai kung promenade, sai kung, vanaf sai kung pier elk uur van 10.00-15.00, vanaf yim tin tsai
pier 12.20, 14.20, 16.00, 17.00 & 18, hk $45 (rondtrip), bus 92 vanaf mtr diamond hill
4 SAI KUNG WATERFRONT - LEUK OM TE DOEN

Aan Sai Kung Waterfront waan je je even in het oude Hongkong. De vis en schelpen worden
hier na de vangst vers vanaf de vissersbootjes verkocht. Na het uitkiezen van de vis en het
onderhandelen over de prijs, stop je het geld in een van de omhoog gehesen mandjes.
sai kung promenade, sai kung, dagelijks 9.00-17.00 (tijden kunnen variëren), bus 92 vanaf mtr
diamond hill
5 FISHING TOUR - LEUK OM TE DOEN

Niets is zo lekker als zelfgevangen vis eten. Ga mee op een van de Fishing Tours die
aangeboden worden op de Sai Kung Promenade. Niets gevangen? Geen probleem, de
organisatoren zorgen ervoor dat je toch vis kunt eten op een van de drijvende platforms.
sai kung promenade, sai kung, ma-di & do-vr 14.30, 17.00 & 18.30, za-zo 9.00-13.00 elk heel
uur & 14.30, vissen en eten hk $198, bus 92 vanaf mtr diamond hill
6 HUUR EEN KANO - LEUK OM TE DOEN

Zin in een actieve ochtend? Huur een kano bij Beach Club en geniet van de zon, het water, de
rust en vooral van de natuur. Het water bij Sai Kung kent vele inhammen en strandjes waar je
naartoe kunt kanoën. Laat voordat je vertrekt aan de verhuurder weten waar je heen gaat.
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sak ha village, tai mong tsai road, sai kung, +852()-91707513, dagelijks 10.00-18.00, kajak hk
$50/uur, tweepersoonskano hk $80/uur, bus 92 vanaf mtr diamond hill
7 VOLCANO DISCOVERY CENTRE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

In het Volcano Discovery Centre is een tentoonstelling over de vulkanen en het gesteente in

colofon

de buurt van Sai Kung. Je komt hier te weten hoe de vulkanen het landschap van Hongkong
de afgelopen 100 miljoen jaar hebben beïnvloed en er wordt uitgelegd hoe onderzoek naar
vulkanen in zijn werk gaat.
volcano discovery centre, sai kung waterfront park, sai kung,
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www.volcanodiscoverycentre.hk, dagelijks 9.30-16.30, entree gratis, bus 92 vanaf mtr
diamond hill
8 HONG KONG GLOBAL GEOPARK - LEUK OM TE DOEN

NAME

Eeuwen geleden bestond Hongkong voornamelijk uit vulkanen. Ga in het weekend mee met
een tour door het Hong Kong Global Geopark om meer over deze tijd en de evolutie van het

Annemarelle van
Schayik

gesteente te leren. De rondleidingen vertrekken ’s middags om 14.00 uur, maar je kunt het
beste ’s ochtends alvast reserveren bij het Volcano Discovery Centre. Daar is ook de
verzamelplek voor de tour. Je kunt kiezen uit twee tours. De Sai Kung Volcanic Rock Region

Vincent van den

Photography

Hoogen

Sea Tour neemt je mee over het water naar bijvoorbeeld Kau Sai Chau Island en je leert iets
over duurzaamheid. De High Island Geo Trail vindt plaats op het vasteland, waarbij je
bijvoorbeeld een dam bezoekt en dingen leert over erosie.
volcano discovery centre, sai kung waterfront park, sai kung,

LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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.

www.volcanodiscoverycentre.hk, za-zo 14.00-17.00, hk $270, bus 92 vanaf mtr diamond hill
9 ZIJSTRAAT VAN FUK MAN ROAD - ETEN & DRINKEN

Eten is een van de favoriete bezigheden van de Hongkongers. De stad heeft dan ook meer
dan 11.000 officiële restaurants. Dat is relatief veel voor zo’n 7 miljoen inwoners. In deze
zijstraat van Fuk Man Road vind je allerlei keukens: Thais, Hongkongs, Chinees en Koreaans.
Perfect voor een goedkope en snelle hap.

LOCAL

fuk man road, direct na 7-11 links de steeg in onder het gebouw door, sai kung, bus 92 vanaf
mtr diamond hill

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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