
Zee heeft ’s werelds hoogste dichtheid outlets van
Dior, Cartier, Louis Vuitton, Hermès, Versace,
Armani, Prada, et cetera. In hetzelfde tempo waar-
mee warme bakkers in Nederland verdwijnen, ver-
schijnen er nieuwe wolkenkrabbers in de skyline.
De chicste hotelketens ter wereld hebben hier hun
flagship hotel. Er rijden in Hongkong meer Rolls-
Royces dan waar ook ter wereld en er wordt meer
cognac gedronken dan in Frankrijk. 

“In deze wereldhoofdstad van het winkelen
hebben inmiddels alle trends op het gebied van mo-
dern wonen, recreëren en uitgaan wortel gescho-
ten”, zegt filmproducent Corey Tong. Tong is Ame-
rikaan van Chinees-Japanse afkomst en werkt bij
het Hongkongse filmbedrijf Pacific Media. “Hong-
kong is bezig te veranderen van een navolger in
een voorloper. Er is hier veel creatief talent.
Een deel van de enorme geldstromen die
hier worden opgewekt, gaat richting kunst
en design. De rijken verwerven status door
de kunsten te steunen, en aanstormend
talent kan wel wat hulp gebruiken. Daar-
omheen is een omvangrijke infrastruc-
tuur ontstaan van galeries, winkels,
clubs, tijdschriften, festivals en uit-
gaansgelegenheden. Dat wil nog
niet zeggen dat de stad toonaan-
gevend is. Daarvoor kijkt men nog
steeds te veel naar het Westen.”

Tong komt vaak in Hong-
kong. Waar gaat hij zelf uit? “In
Lan Kwai Fong, hét uitgaans-
gebied van expats en beau monde
en alles wat daarvoor door wil
gaan.” Hier zit de extravagante
Dragon-I, een club waarvan de

aankleding al de hoge prijs van je drankje waard is.
Dat wil zeggen: als je binnen weet te komen, want
deze eigentijdse, Aziatische versie van het vroegere
New Yorkse Studio 56 heeft een streng deurbeleid. 

Gemoedelijker, maar reuze hip gaat het eraan
toe in Soho. Toegegeven, in deze stad van super-
latieven kan ‘South of Hollywood’, waarvan Soho
een acroniem is, nog niet tippen aan de gelijk-
namige buurten in Londen en New York. Maar ge-
zellig is het er wel. Curieus genoeg op een Europese
manier, met trendy ingerichte kroegjes en intieme
restaurantjes met terrasjes. Als het al ergens op lijkt,
dan is het op een soort Aziatisch St. Germain des
Prés. Hier vind je curiositeiten als een restaurant
dat uitsluitend desserts serveert of een club gedeco-

reerd met struisvogeldons en ander vogeldek.
Tijdens een bezoek aan deze Club Feather
Boa mag je hopen dat niemand een sterretje
aansteekt. Indiaas, Japans, Koreaans, Itali-
aans, Mexicaans en als je goed zoekt ook

wel een Chinees: geen keuken is
hier afwezig. We houden het die
avond in Soho op Boca, waar het
Filippijnse personeel fusion-scho-
tels opdient die variëren van saté
en op dim sum lijkende tapa’s tot
paella. De wijnkaart is er goed,
evenals de sfeer, die uitbundig en
kosmopolitisch is. De bezoekers
zijn een mengeling van reclame-

en mediavolk, toeristen, yup-
pies en figuren uit de
artistieke hoek.

Soho, dat vanuit
Central tegen de heu-
vel opklimt richting

a d  m a g a z i n e  ·  2524 · a d  m a g a z i n e  

HONGKONG MAAKT HET
Nog even, en het

Aziatisch centrum van
winkelen, uitgaan en 

cultuur streeft New
York, Londen en Tokio

voorbij als toonaan-
gevende internationale

metropool. Hoog tijd
voor een bezoek aan de

stad met de mooiste
skyline ter wereld.

D
e negentiende eeuw was van europa. de

twintigste van Amerika. Déze eeuw is
ongetwijfeld die van Zuidoost-Azië.
Maar terwijl ontwakende reuzen als
Shanghai, Kuala Lumpur en Peking nog
enorme bouwputten zijn, nestelt Hong-
kong zich steeds meer in het exclusieve

gezelschap van de toonaangevende internationale
metropolen New York, Londen en Tokio. Nog even
en deze stad met ultrahoog octaangehalte streeft ze
voorbij. De overdracht van de vrijhandelshaven aan
China in 1997, waarmee een eind kwam aan meer
dan honderdvijftig jaar Britse
heerschappij, heeft de uitzon-
derlijke dynamiek van de stad
nog een extra impuls gegeven.
Het is nu de onbetwiste hoofd-
stad van Zuidoost-Azië op het
gebied van handel, logistiek,
high finance, media, mode, kun-
sten en diensten. 

Hongkong wordt soms het
laboratorium van het kapita-
lisme genoemd. Dat komt door-
dat nergens anders vrije handel
en vrij ondernemerschap zo
consequent in de praktijk wor-
den gebracht. Ongebreideld kapita-
lisme heeft hier niet, zoals het voor-

oordeel voorschrijft, geleid tot een rauwe stads-
jungle waar men aan de markt en aan zichzelf is
overgeleverd. Voor een metropool van bijna zeven
miljoen inwoners gaat het er allemaal heel plezierig,
gedisciplineerd en beschaafd aan toe. Hier geen
graffiti, zwerfvuil, hondenpoep, zinloos geweld of
opgestoken vingers in het verkeer. Er ligt nog geen
peukje op straat; die worden in de overal geplaatste
asbakken gedeponeerd. Je kunt je op elk moment
van de dag (en nacht), ook als vrouw, onbekom-
merd waar dan ook begeven. Sociale wetgeving
mag er dan nauwelijks zijn, maar de nog altijd

sterke familiestructuur weet schokken
die afzonderlijke familieleden treffen
meestal wel te absorberen.

Terwijl inwoners van Hongkong per
persoon gemiddeld zeven paar

jeans bezitten en inmiddels het-
zelfde verdienen als iemand in
een rijk EU-land, kent de stad
een bovengemiddeld aantal rij-
ken en superrijken: 84 procent
van het bruto nationaal product
is in handen van vijftien procent
van de bevolking. Hongkong 
laat het dan ook breed hangen.
Hierin ligt een deel van de aan-
trekkingskracht van de stad. De
metropool aan de Zuid-Chinese

Two International Finance Centre
415 meter, 88 verdiepingen. Voltooid in 2003. 

Het op drie na hoogste gebouw ter wereld. Op de 55ste verdieping

bevinden zich een voor het publiek toegankelijke expositieruimte

en een bibliotheek van de Hong Kong Monetary Authority

Information Centre. De gevellift werd geleverd door het in

Arnhem gevestigde Lalesse Gevelliften B.V.

Bank of China
367 meter, 72 verdiepingen. Voltooid in 1990. 

De wolkenkrabber van architect I.M. Pei

wordt gerekend tot de hoogtepunten van

de moderne bouwkunst.

The Center
346 meter, 73 verdiepingen. Voltooid in 1998. 

Deze toren heeft een ‘Cozyvivid’ laagvoltage neonsys-

teem bestaande uit 8784 rode, groene en blauwe neon-

buizen die ’s nachts een subtiel lichtspel te zien geven.

Cheung Kong Centre
283 meter, 62 verdiepingen. Voltooid in 1999. 

De bovenste verdieping is in gebruik als

privé-woning van Li Ka-shing, de rijkste

man van Hongkong.

Cosco Tower
228 meter, 53 verdiepingen.

Voltooid in 1998.

Hopewell Centre
216 meter, 64 verdiepingen.

Voltooid in 1980.

Dit was tot de voltooiing van

de Bank of China het hoogste

gebouw in Hongkong.

Jardine House
179 meter, 52 verdiepingen.

Voltooid in 1973. 

Dit was tot de bouw van het

Hopewell Centre de hoogste

toren van de stad.

Sun Hung Kai Centre
215 meter, 56 verdiepingen.

Voltooid in 1981.

Shangri-La Hotel
213 meter, 57 verdiepingen.

Voltooid in 1991. 

Het hotel heeft een atrium

van 35 verdiepingen waarin

het grootste wandkleed 

ter wereld hangt.

Central Plaza 
374 meter, 78 verdiepingen.

Voltooid in 1992.

De kosten voor de aankoop

van het land overtroffen de

bouwkosten met een factor

drie. Dit was tot de bouw

van het Two International

Finance Centre het hoogste

gebouw van de stad.

■ The Plateau

Grand Hyatt

1 Harbour Road, 

Wan Chai (2588 1234),

onderdeel van 

het Hong Kong

Convention Centre

www.plateau.com.hk

■ Pure Fitness

1-3/F Kinwick Centre,

32 Hollywood Road,

Central, (2970 3366)

www.pure-fit.com

■ JIA Boutique

Hotel Apartments

704 The Broadway,

54-62 Lockhart 

SLAPEN

SPORTEN

SPORTEN & SHOPPEN

Road, Wanchai 

(2810 0532)

www.jiahongkong.com

■ Le Méridien

Cyberport

100 Cyberport 

Road, Telegraph 

Bay (2980 7788)

www.lemeridien.com

■ Rise Commercial

Building

5-11 Granville 

Circuit, 

Tsim Sha Tsui

■ Shanghai Tang

Zie voor adressen:

www.shanghai-

tang.com

SHOPPEN

E r staan in Hongkong vier keer zoveel wolkenkrabbers
als in New York.Tezamen vormen ze de mooiste sky-
line ter wereld.Dat kun je het beste zien vanaf Tsim

Sha Tsui, Victoria Peak of vanuit een helikopter.Of het aan-
nemen op gezag van de wiskundige Egbert Gramsbergen en
wolkenkrabberfanaat Paul Kazmierczak, die een rekenkun-
dige methode ontwikkelden om vast te stellen wat de mooiste
skylines ter wereld zijn.New York komt in hun lijst op de 
tweede plaats, Rotterdam staat op nummer 116.
(www.library.tudelft.nl/~egram/skylines.htm).

De skyline van Central,
gezien vanaf Tsim Sha Tsui
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JIA Boutique 

Hotel Apartments
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Mid-Levels, bereik je via een bijzondere vorm van
openbaar vervoer: een achthonderd meter lang
systeem van op elkaar aansluitende roltrappen en
rollende trottoirs, de Central Escalator. De over-
dekte roltrappen steken op grote hoogte talloze
straten over. Het biedt sightseeing zonder inspan-
ning en je zou willen dat elke stad deze luxe biedt.

E
xclusieve clubs kom je zonder reservering

niet in, maar daar zelf voor naar de tele-
foon grijpen doe je niet. Daar hebben we
immers de conciërge van het hotel voor.
Hoe beter de naam van het hotel klinkt en
hoe meer je op voet van vriend-
schappelijkheid met de conciërge

verkeert, des te kleiner de kans voor een
dichte deur te staan. Zoals bij The China
Club. Deze privé-club op de dertiende
verdieping van het oude Bank of China-
gebouw roept de sfeer op van
het Shanghai van de jaren
dertig. Een opiumkit, maar
dan zonder opium. Het
is een labyrintisch
geheel dat avant-gar-
distisch is ingericht
en een groot aantal receptie-
kamers telt. De bar is leuk en het res-
taurant biedt een ontspannen sfeer. Decadent? Ja,
heerlijk!

Overtreffende trap is de Kee Club. Hier komt
men niet om gezien te worden, maar juist om niet
gezien te worden. De cliëntèle bestaat uit de elite
van het Hongkong van de media, de kunsten en het

entertainment, zoals Tong. “Hier kunnen beroemd-
heden onder elkaar zijn en ontspannen genieten
van de arty, maar toch huiskamerachtige sfeer.”
Een van de eigenaren is Darren Shaw, telg uit 
de invloedrijkste mediafamilie van Hongkong 
en China. Deze filmproducer is van gemengd 
Chinees-Oostenrijkse afkomst en een van de ini-
tiatiefnemers van de nieuwe Shaw Bros. Film &
TV Studio’s. Dit project – kosten: tweehonderd
miljoen Amerikaanse dollar – gaat de zich sterk
profilerende Aziatische filmindustrie op de kaart
zetten, is de bedoeling. De zekerste manier om de
Kee Club te mogen betreden, is een introductie.

Misschien begrijpelijk, als je bedenkt dat hier
originele Picasso’s aan de muur hangen.

Wie niet warmloopt voor avant-
gardistische privé-clubs, maar wel de
unieke smaak van het Hongkongse kos-
mopolitisme wil proeven, heeft keus te
over. Neem Aqua. Een bijna totaal ver-

duisterde lounge (Aqua Spirit) en twee
restaurants (Aqua Roma en Aqua Tokyo)
op de bovenste verdieping van een wol-

kenkrabber geven via een zes meter
hoge glazen pui rondom uitzicht
op de skyline van Hongkong. 

Reserveer ruim van tevoren, dit
oord op grote hoogte is erg populair.

De oudere chic (arriverend per
Rolls of per helikopter), maar ook bovenmodale
toeristen, houden zich op in de lobby van het 
Peninsula, een van de snoeverigste hotels ter wereld.
In het decor van klassieke grandeur kun je er de
hele dag ontbijt bestellen. Loop daarna eens langs

DE SFEER IN DE WIJK SOHO IS KOSMOPOLITISCH EN
UITBUNDIG, JE VINDT ER INTIEME RESTAURANTJES.

■ Dragon-I

The Centrium 

60 Wyndham Street

(3110 1222)

www.dragon-i.com.hk

■ Club Feather Boa

38 Staunton Street,

Soho (2857 2586)

■ Boca

65 Peel Street, 

Soho (2548 1717)

■ China Club

13/F Bank of 

China Building

CLUBS

ETEN & DRINKEN

Central 

(2521 8888)

■ Kee Club

6/F 32 Wellington

Street, Central 

(2186 1861)

■ Aqua

29-30/F 1 Peking

Road, Tsim Sha Tsui

(3427 2288)

■ Felix Bar

The Peninsula

Salisbury Road, 

Tsim Sha Tsui 

(2315 3188)
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Beschaafd: Ondanks het

razenddrukke verkeer gaat

het er gedisciplineerd en

plezierig aan toe. Hier geen

opgestoken vinger, graffiti

of hondenpoep.
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de winkels van Prada, Dior, Cartier en Shanghai
Tang in de souterrains en de entresols om het
publiek te keuren. Ga er vooral ook even naar het
toilet: een bediende houdt er de deur van het toi-
lethokje voor je open, zet de kraan open als je klaar
bent en reikt je daarna een klein, eenmalig te ge-
bruiken handdoekje aan. Je hoeft niets aan te raken.

O
m zes uur ’s avonds gaat op de boven-

ste verdieping van het Peninsula de
Felix Bar open. Dit is met Harry’s Bar in
Venetië waarschijnlijk de beroemdste
kroeg ter wereld. Met reden: Victoria
Harbour en de skyline van Hongkong
liggen hier aan je voeten en de onver-

mijdelijke Philippe Starck, die het interieur ont-
wierp, voorzag het herentoilet van een glazen
wand. Je urineert hier dus met het duurste uitzicht
ter wereld. Ga erheen om er eens geweest te zijn of
om de sound & lightshow te bekijken die elke

avond om acht uur de skyline extra specta-
culair maakt.

Niets is hier gemakkelijker dan op te grote
voet te leven. De hele ambiance schreeuwt er
gewoon om dat je geld, veel geld, uitgeeft. Voor
wie dat niet wil of kan, zijn er voldoende alter-
natieven. Dwaal rond in Kowloon of de uit-

gaanswijk Causeway Bay op Hong Kong Island en
je vindt er een oneindige reeks restaurantjes, thee-
huizen, kroegjes en stalletjes. De gulden regel is dat
hip en trendy duur is, en authentiek niet. In de
kleine restaurantjes met menukaarten in uitslui-
tend Kantonees (het Chinese dialect dat men in

Hongkong spreekt) kun je voor een paar
euro prima eten. Je wijst simpelweg aan
wat je wilt hebben – alleen weet je
daarna meestal niet wát je gegeten hebt.

Voor slapen geldt iets vergelijkbaars.
Kowloon barst van de goedkope guest-
houses en hotels. Je betaalt er vanaf onge-
veer tien euro per nacht voor een kamer
met gebrek aan comfort. Tussen dit soort
accommodatie en de superluxe hotels
van de internationale ketens (waar je
tussen de twee- en vijfhonderd euro per
nacht moet neertellen) is van alles te
vinden. Dat kan ook niet anders in een
stad die jaarlijks tweeëntwintig miljoen
bezoekers trekt, waaronder tienduizen-
den Nederlanders. Wie langer dan een of
twee dagen in Hongkong verblijft, is
goed af met het jia. Aan dit boutique apart-
ment hotel heeft ontwerper Philippe
Starck – daar heb je hem weer – een
huiselijke sfeer meegegeven. Je wordt er
niet belaagd door knipmessende hotel-
employés en je kunt de drukte van de
stad even vergeten terwijl je de krant
leest in je eigen woonkamer, aan je eigen
eettafel. In de lounge is een pantry waar
de hele dag koffie, thee en vruchten-
sappen voor de gast klaarstaan. Geen
budgethotel, maar je krijgt er tenminste
niet het idee dat elke ademtocht op de
hotelrekening zal verschijnen.

Uit het gedrang ligt het Le Meridien Cyberport,
onderdeel van IT-walhalla Cyberport. Het hotel,
met op elke kamer snel internet en veel elektroni-
sche snufjes, ligt aan de andere kant van de heuvel-
rug die Hongkong aan de noordkant van Hong
Kong Island in bedwang houdt. Nog geen vijftien
minuten uit het centrum heerst hier de rust én de
atmosfeer van een ruimteschip in een science-
fictionserie. Je hebt er uitzicht over zee en in de
buurt zijn stranden. Hier zie je dat Hongkong niet
alleen maar uit wolkenkrabbers bestaat, maar ook
de Zuid-Chinese idylle waarmaakt van steile, met
subtropische planten begroeide heuvels en prach-
tige baaien met dito stranden.

Wie in deze drukke, volle stad fit wil blijven en een
rondje wil joggen, is aangewezen op parken als
Victoria Park in Causeway Bay. Of je meldt je bij
het Grand Hyatt: in The Plateau biedt het hotel een
3000 vierkante meter groot fitness-recreatiegebied
met olympisch zwembad, fitnessstudio’s en een
joggingbaan van vierhonderd meter. Verder kan er
worden getennist, gesquasht en gegolfd. Bezoekers
kunnen een dagpas kopen. Daarnaast zijn er veel
goede sportscholen. Een van de plezierigste is Pure
Fitness. Pure biedt naast fitness- en cardiotraining
ook yoga, fietsen, boksen en aerobics.

Waren we bijna het belangrijkste vergeten: het
winkelen! Shop till you drop is het motto, maar 
hou er rekening mee dat je belastingvrije goede-
ren niet onbeperkt mag meenemen. Merk- en 
designerkleding uit een van de vele malls is hier
tien tot twintig procent goedkoper dan in Neder-
land, maar de echte sport is uiteraard iets origi-
neels te vinden. Grote kans dat je iets vindt in het
Rise Building. Het is een lastig te vinden, ietwat
claustrofobische mini-mall waar jonge, aanstor-
mende ontwerpers met piepkleine winkeltjes
ontdekt hopen te worden. 

Je ziet hier dat er inderdaad veel creatief talent is.
Rise Building is erg populair bij jonge, hippe
Hongkongers, die in hun gedurfde outfits en
kapsels een prettige aanblik bieden. De prijzen
zijn laag. Ook niet in Nederland verkrijgbaar zijn
de creaties van Shanghai Tang, een Hongkongs
label met vier outlets in de stad. Een exclusief,
origineel merk en niet duur. De strakke, sobere
lijnen van de kledingstukken (geïnspireerd op
klassieke Chinese kleding) en het gebruik van
felle kleuraccenten, maken dit merk tot een per-
fect symbool van het Hongkong van nu dat het
kopieerstadium van weleer zo duidelijk aan het
ontgroeien is.  ■

INBEGREPEN IN DIT 
PAKKET ZIJN

• Retourvlucht economy
class met Cathay
Pacific Airways.

• Vijf nachten logies
op basis van een twee-
persoonskamer in het
Cosmopolitan Hotel**** 
op Hong Kong Island 
(bij vertrek tussen 1 en
15 juni verblijft u in het
Kimberley Hotel*** 
op Kowloon).

• Transfers van en naar 
de luchthaven.

• Boekje met kortings-
vouchers voor o.a.restau-
rants, spa’s, bars & shops.

• 10 kg.extra bagage 

op retourvlucht.

• Op dag van vertrek tot
18.00 uur beschikking 
over de hotelkamer.

VERTREKDATA
Juni:1, 6, 8, 13, 15, 16
Juli:7, 14, 21, 28
Augustus:4, 11, 18, 25

KOSTEN
vertrek van 1 juni t/m 15
juni:€ 695,–
vertrek van 16 juni t/m 25
augustus:€ 795,–
(excl. luchthavenbelasting
en overige toeslagen).

OPTIONEEL

• Deluxe Hong Kong Island

Tour (Man Mo Tempel,
Peak & Peak Tram,
Aberdeen en Stanley
Market) € 15,– p.p.

• Land Between Tour
(bezoek aan de New
Territories, de Yuen Yuen

Institute-tempel, de Tai Mo
Shan-berg, het Hakka-
dorp in Luk Keng en het
authentieke vissersdorpje 
Sam Mun Tsai) € 30,– p.p.

• Lantau Island Monastery
Tour (met de boot via
Cheung Sha Beach naar 
het vissersdorpje Tai O.
Daarna met een busje 

door naar het
boeddhistische
Po Lin-klooster
waar de indruk-
wekkende Big
Buddha staat
(inclusief lunch) 
€ 55,– p.p.

• Lantau Island
& Dolphin
Watching Tour
(boottocht door
de haven via

Maak op weg naar

Australië of elders in

Azië een stop-over

van minstens twee

dagen. Als Hongkong

het reisdoel is, trek

er dan minstens vier

of vijf dagen voor uit.

Tel hierbij nog de

reisdagen.

Vanaf Schiphol zijn er

directe vluchten van

Cathay Pacific en

KLM (ongeveer

twaalf uur vliegen).

Cathay, dat vanaf

juni dagelijks vliegt

heeft het

ultramoderne

vliegveld Chek

Lap Kok als

thuishaven

(zie aanbie-

ding). Neem

vanaf het vliegveld de

hogesnelheidstrein

naar het centrum.

Een visum is niet

nodig voor de

Speciale Admini-

stratieve Regio (SAR)

Hongkong die onder-

deel is van China,

maar een zekere

autonomie heeft. 

Wel dien je een pas-

poort te hebben dat

nog minstens drie

maanden geldig is 

op de dag van ver-

trek uit Hongkong. 

In Hongkong bestaat

een legitimatieplicht.

Zeven uur (winter-

tijd) of zes uur

(zomertijd).

Hongkong ligt prak-

tisch op de kreefts-

keerkring. De winters

zijn mild en de

zomers heet. Neem

ook in de zomer een

trui mee om de kilte

KLIMAAT

TIJDSVERSCHIL

VISUM

HOE KOM JE ER

VERBLIJF

PRAKTISCHE TIPS

van de alom aanwe-

zige airco te trotse-

ren.

Kantonees-Chinees

en Engels zijn de offi-

ciële talen. Engels

wordt niet door

iedereen gesproken.

Neem een visite-

kaartje van je hotel

mee om de Kanto-

nees sprekende 

taxichauffeur te

laten zien.

Een Hongkong dollar

(HK$) = € 0,10

Zeven dagen per

week open, meestal

tot zeven of negen

uur ’s avonds.

Taxi’s zijn goedkoop,

maar lopen vast in

het verkeer. De onbe-

rispelijk schone

metro is het ideale

vervoermiddel.

Verder zijn er dub-

beldeksbussen,

trams, roltrappen 

en een tandradbaan

(naar The Peak).

Tussen Kowloon en

Hong Kong Island

pendelt tot laat in de

nacht een veerboot,

de Star Ferry.

Ga op de site van 

de douane na wat 

je vanuit Hongkong

mag invoeren:

www.belasting-

dienst.nl/douane

DOUANE

VERVOER

WINKELS

GELD

TAAL

HET HERENTOILET VAN DE FELIX BAR: URINEREN
MET UITZICHT OP DE DUURSTE SKYLINE.

■ Luxe Hong Kong

is de kleinste maar

niet de minste. Stop

het in je binnenzak

(www.luxecity-

guides.com). 

Verder het bekende

rijtje kwaliteitsgid-

sen: Lonely Planet,

Rough Guide, Insight

Guide, Time Out.

■ Bezoek ook de site

van de Hong Kong

Tourist Board:

www.discover-

hongkong.com

■ Uitblad: Het groot-

formaat HK Magazine

is gratis, ligt onder

andere in de hotel-

lobby en geeft een

uitgebreide week-

agenda en aardig

leesvoer.

Geen voor de hand

liggende bestemming

voor jonge kinderen.

Vanaf twaalf jaar 

kan het een fas-

cinerende bestem-

ming zijn. In 2006

gaat er een Disney-

KINDEREN

LEESVOER

LEZEN & VLIEGEN

world open in

Hongkong.

Nog beperkte, 

maar in opkomst

zijnde gayscene,

geconcentreerd in

Soho. Raadpleeg

www.fridae.com/city

guides/hongkong/hk

-intro.php of het

gratis gidsje DS.

Niet de goedkoopste,

wel de spectaculair-

ste manier om

Hongkong te zien: 

per helikopter.

Vluchtjes vanaf

twaalf minuten

voor 800 HK$ p.p.

www.helihongkong.

com of www.

heliservices.com.hk

SIGHTSEEING

GAY

hoge snelh
eidstrein

C H I N A

HONG  KONG

            ISLAND

LANTAU

      ISLAND

NEW  TERRITORIES

KOWLOON

Zuid-Chinese Zee

Chek Lap Kok

  vliegveld

Zwemmen op niveau: Tussen de wolkenkrabbers badderen in het zwembad van het Ritz Carlton Hotel.

Speciale aanbieding voor lezers van AD Magazine

8 dagen Hongkong v.a.€695,– Cheung Sha
Beach naar het
vissersdorpje
Tai O.Vervol-
gens door naar
het Po Lin-
klooster waar
u luncht.Ver-
volgens een
korte tocht met
de ferry, waar-
bij roze dolfij-
nen te zien zijn
€ 65,– p.p.

• Highlight of
the Night Tour (Peak Tram
met prachtig uitzicht over
de stad, Sunset Cruise 
in Victoria Harbour incl.
diner en een afsluitend
drankje in het uitgaans-
gebied Lan Kwai Fong) 
€ 55,– p.p.

VOOR INFORMATIE EN
BOEKINGEN
Cathay Pacific Customer
Sales Centre
Tel:020–6532010
e-mail:nl_reservations
@cathaypacific.com
zie:www.cathaypacific.nl

Cosmopolitan Hotel

HSL: Van het vliegveld

brengt een hoge-

snelheidslijn je naar

het centrum van

Hongkong.
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