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Deze route is heel toeristisch. Je kunt hieraan ontsnappen door een wandeling te maken in
het natuurpark. Een deel van de route is bedoeld als fietstocht; van nummer 6 t/m 12. Daarna
kun je of verder fietsen of de bus nemen. Houd wel rekening met grote hoogteverschillen. In
Ngong Ping stal je de fiets (t/m nummer 19) om daarna naar Tai O te fietsen.

DE WIJKEN

Het grootste eiland van Hongkong is Lantau Island. Sommige delen zijn erg toeristisch doordat
er meerdere echte publieksattracties zijn, zoals de Big Buddha, maar ook Disneyland. Het

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 0.00 km)
Vanaf de ferrypier in Mui Wo ga je linksaf om het gebouw heen voor koffie 1 . Vervolg je
weg langs de zee. Om de hoek zit 2 . Loop terug en ga linksaf Ngan Wan Road in 3 . Aan
het eind zitten links 4

en 5 , de route gaat naar rechts. Huur een fiets bij 6 . Vlak voor de

rotonde zit 7 . Aan de andere kant van de rotonde zit 8 . Volg de weg langs het water. Aan
het eind ga je rechtsaf de brug over en direct daarna links. Ga na de sportvelden rechts en
meteen links. Volg de bordjes Olympic Trail gedurende 10 minuten. Fiets langs de huizen,
direct erna is 9 . Houd bij de splitsing links aan en fiets de heuvel op 10 . Ga terug naar de
splitsing en de bocht om naar links. Volg het verharde pad rechts aanhoudend. Nadat je aan je
rechterhand voorbij meerdere huizen bent gekomen, ga je linksaf en bij het strand links de

contrast is groot tussen de drukte bij deze toeristentrekkers en het traditionele leven in de
vele vissersdorpjes die het eiland ook nog rijk is. Locals huren hier graag een huis of kamer
om te genieten van de rust op de uitgestrekte stranden, de natuur, en de ruimte om te

brug over 11 . Fiets terug en sla Chung Hau St in voor 12 . Ga weer richting strand, en ga aan

sporten.

daarna de bus of vervolg je weg met de fiets. Neem bus 2 naar Ngong Ping. Stap bij het

Het eiland bestaat voor het grootste gedeelte uit natuurpark, waar waterbuffels leven. Deze
werden vroeger gebruikt om rijstvelden te bewerken, maar sinds de velden zijn drooggelegd
mogen de buffels vrij rondlopen. Er zijn veel paden aangelegd door de natuurparken, zodat je
er heerlijk kunt wandelen.

het eind de brug over. Fiets dan linksaf naar het centrum. Breng de fiets terug en neem

busstation uit en loop links langs de witte muur naar 13 . Loop terug en volg de bordjes naar
14 15 16 17 . Vanaf het Wisdom Path volg je het pad omhoog naar 18 . Loop terug naar

Ngong Ping. Neem de kabelbaan naar Tung Chung en dan de bus naar Tai O (70 min) of neem
bus 21 (30 min) direct vanaf Ngong Ping. In Tai O 19 loop je vanaf het busstation de

Sommige delen van Lantau zijn druk bevolkt, zoals Tung Chung, dat vlak bij het vliegveld ligt.
Met de aanleg van het vliegveld Hong Kong International Airport in de jaren 90, dat op een
kunstmatig eiland naast Lantau Island ligt, is deze wijk sterk veranderd. De meeste woningen
hier bevinden zich in grote gemeenteflats, wat een indrukwekkend beeld geeft als je

promenade op /20/. Aan het eind sla je rechtsaf en volg de bordjes naar Man Cheung Po. Op

eroverheen vliegt. De rest van Lantau Island bestaat uit kleine dorpjes, waarvan sommige

blauw-wit huis 21 . Loop terug naar Tai O, ga nu niet over de promenade maar kies het pad

toeristisch zijn, zoals Mui Wo en Tai O. Aan de oostkust vind je nog authentieke dorpjes. Mui
Wo is klein voor Chinese begrippen en in verband met de rust wonen er dan ook veel expats
die dagelijks de ferry naar Central nemen. Jonge gezinnen verkiezen veelal de gemakken van
de stad en het zijn dus vooral ouderen die op dit eiland wonen.

WEINIG TIJD

Wisdom Path + Stilt houses + uitzichtpunt + kraampjes met gedroogde vis + Silvermine
Beach

het moment dat je bij een trap de bordjes ‘Tai O 2 km’ en ‘Man Cheung Po 2,5 km’ ziet, volg
je de borden niet meer en ga je rechtdoor. Bij de volgende trap ga je omhoog, langs een

rechts ervan. Aan het eind ga je links het dorp in 22 23 . De eerste zijstraat sla je linksaf, loop
de brug over 24 en ga Market St in 25 26 . Neem de eerste straat rechts en volg die 27
28 . Aan het eind ga je rechts het water over 29 . Ga terug over de brug en neem rechts het

pad naar 30 . Loop terug en blijf op Kat Hing Back Street 31 . Volg de bordjes naar het
Heritage Hotel. Loop zo’n 15 min door met de zee aan je linkerhand 32 . Ga terug naar het
centrum en neem bus 2 naar Mui Wo of 11 naar Tung Chung.

1 CAFFE PARADISO - ETEN & DRINKEN

Caffe Paradiso, in het dorp beter bekend als Toms café, wordt gerund door de Britse expat
Tom, die sterke koffie, een Brits ontbijt en tosti’s serveert in zijn mini-restaurant. In Mui Wo
vind je geen (internationale) ketens; de horecagelegenheden worden gerund door locals of
expats. Let op: het café is hondvriendelijk, en veel bezoekers nemen hun huisdier dan ook
mee.
Ngan Wan Road, 3, Mui Wo, Hongkong, ma-vr 7.30-16.00, za 7.30-17.00, zo 8.30-19.00, hk
$30, veerboot mui wo of bus 3m vanaf mtr tung chung
2 THE KITCHEN - ETEN & DRINKEN

Aan de buitenkant ziet The Kitchen er niet erg uitnodigend uit. Stap toch naar binnen en laat je
verrassen. Je krijgt tips over Lantau Island terwijl je koffiedrinkt en ontbijt, of luncht met een
heerlijke pizza met dunne bodem of een ander Italiaans gerecht. Eigenaar Mark weet alle ins
en outs van het eiland en hij deelt die informatie graag met je.
18a mui wo ferry pier road, mui wo, dagelijks 9.00-0.00, hk $70, veerboot mui wo of bus 3m
vanaf mtr tung chung
3 SPA AMBIANCE - LEUK OM TE DOEN

Denk je aan Azië dan denk je vaak ook aan massages, pedicures of manicures. Laat jezelf
verwennen in de Spa Ambiance. Zeker op een hete dag is het fijn om binnen te kunnen
‘schuilen’. Laat je lichaam hier heerlijk onder handen nemen.
3 ngan wan road, mui wo, dagelijks 9.30-21.30, pedicure vanaf hk $100, gezichtsbehandeling
h, veerboot mui wo of bus 3m vanaf mtr tung chung
4 VILLAGE BAKERY - ETEN & DRINKEN

Ruimtegebrek is een terugkerend probleem in Hongkong. De Village Bakery neemt twee
panden in beslag – één voor de keuken, de ander voor de winkel met zitgelegenheid – maar
het blijft krap. Op de kaart staan belegde broodjes, quiches, donuts en taartjes. Tip: koop hier
versgebakken brood, kaas en huisgemaakte jam om op het strand of tijdens je fietstocht op te
eten.
16 mui wo ferry pier road, mui wo, ma-za 7.00-19.00, hk $30, veerboot mui wo of bus 3m
vanaf mtr tung chung
5 RED HALL FURNITURE - SHOPPEN

Veel Hongkongers decoreren hun flat met traditionele Chinese meubelstukken. Bij Red Hall
Furniture kun je onder andere Chinese ladekasten, stoelen, tafels en accessoires kopen. Het
zijn replica’s, maar daardoor wel beter betaalbaar.
g/f, silver pearl mansion, 14 mui wo ferry pier road, mui wo,
www.redhallchineseantiques.com, dagelijks 10.00-18.30, veerboot mui wo of bus 3m vanaf
mtr tung chung
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6 HUUR EEN FIETS - LEUK OM TE DOEN

De wind in je haren, de zon op je bol en je voeten maar trappen en trappen... Huur een fiets
en bezichtig Mui Wo per fiets. Je kunt de rest van Lantau Island ook per fiets verkennen, maar
er is slechts één weg, die afwisselend vlak en dan weer heel steil is. Het verkeer in Hongkong
is meestal niet bedacht op fietsers. Zorg dus dat je opvalt en draag felle kleuren.
12 mui wo ferry pier road, naast supermarkt parknshop, mui wo, dagelijks 10.00-19.00,
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fietshuur hk $30 per uur, hk $60 per dag, veerboot mui wo of bus 3m vanaf mtr tung chung

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 IMPRINT BOOKSHOP - SHOPPEN

De Engelsman Terry Boyce woont al jaren in Hongkong en heeft zijn passie voor boeken
vertaald naar een tweedehands boekwinkel. Bij de Imprint Bookshop vind je van alles: boeken
voor 50 cent, 19e-eeuwse koloniale documenten, romannetjes en nog veel meer. Terry is
altijd in voor een praatje en biedt koffie aan voor HK $25.
silver centre building, mui wo ferry pier road, mui wo, dagelijks 12.00-18.00, veerboot mui wo
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8 MUI WO COOKED FOOD CENTRE - ETEN & DRINKEN

Vincent van den

Een bezoek aan een eiland is niet volledig zonder iets uit de zee te hebben gegeten. Vlak bij

Hoogen

de aanlegsteiger van de veerboot zitten verschillende visrestaurantjes: Mui Wo Cooked Food
Centre. Niets is lekkerder dan schelpdieren, krab of garnalen eten met uitzicht op zee en het
geluid van kabbelend water op de achtergrond. Lokale Hongkongse gerechten die je hier kunt

LAATSTE UPDATE
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proberen: salt and pepper shrimp (garnaal met kruiden), clams (kokkels) in zwartebonensaus,
en gestoomde vis met gember.

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.

eind van mui wo ferry pier road, mui wo, dagelijks 6.00-2.00, hk $120, veerboot mui wo of bus
3m vanaf mtr tung chung
9 MAN MO TEMPLE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Man Mo Temple uit 1847 wordt veelvuldig gebruikt door de locals om te bidden tot de god
van de literatuur (Man) en de god van de oorlog (Mo). Ouders hopen dat dit tot schoolsucces

LOCAL

leidt bij hun kinderen. Er komen ook veel studenten bidden. Aan het plafond hangen spiralen
wierook; de rook daarvan brengt de gebeden naar de goden.
124-126 hollywood road, sheung wan, dagelijks 8.00-18.00, entree gratis, mtr sheung wan
exit a2
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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.
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