Χονγκ Κονγκ

Το Χονγκ Κονγκ είναι μια χώρα γεμάτη αντιθέσεις, και αυτό αποτελεί την πραγματική ομορφιά
του. Στο λιμάνι, δίπλα στις μικρές ξύλινες βάρκες θα βρείτε εντυπωσιακά υπερωκεάνια. Πίσω
από παραμελημένα στενάκια θα συναντήσετε πολυτελή ξενοδοχεία. Παραδοσιακά σπίτια
είναι χτισμένα δίπλα σε υπερσύγχρονους ουρανοξύστες. Όμως, ο τρόπος που συναντά η
παράδοση το μοντέρνο σαγινεύει επισκέπτες από κάθε γωνία της γης. Το όνομά της
σημαίνει “Νησί των Αρωμάτων” και έχει περισσότερους ουρανοξύστες και κατοίκους από τη
Νέα Υόρκη. Μια εντυπωσιακή μητρόπολη της Άπω Ανατολής, εκρηκτική, φουτουριστική,
δυναμική, γεμάτη πινακίδες νέον, σύγχρονα εστιατόρια και υπαίθριες αγορές, που τη
χαρακτηρίζει η ενέργεια και η ζωντάνια. Μια επίσκεψη στη συγκλονιστική αυτή χώρα, αν και
φαντάζει μακρινή, θα σας κάνει να νιώσετε πως βρίσκεστε στο σκηνικό ταινίας. Βιώστε τις
κινεζικές παραδόσεις και απολαύστε τις ανέσεις της Δύσης σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Χονγκ
Κονγκ.

Πότε αξίζει να πάτε;

Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Χονγκ Κονγκ είναι από τον Οκτώβριο μέχρι το
Δεκέμβριο, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, καθώς επικρατεί κυρίως ηλιοφάνεια και ο καιρός είναι
δροσερός και ευχάριστος. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο φεστιβάλ, όπως το Spring
Festival ή το Lantern Festival, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι ιδανικοί μήνες. Οι
καλοκαιρινοί μήνες είναι αρκετά ζεστά ζεστοί και θα συναντήσετε υγρασία.

•

Χονγκ Κονγκ – Θερμοκρασία
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Με μία ματιά
•
•
•
•
•
•

Επισκεφθείτε τους ναούς Big Buddha και Ten Thousand Buddhas Monastery
Περιηγηθείτε στον κεντρικό δρόμο Nathan Road, γεμάτο εμπορικά κέντρα, ναούς και
εστιατόρια
Θαυμάστε το εντυπωσιακό άγαλμα στη Golden Bauhinia Square
Διασκεδάστε στο Ocean Park
Εξερευνήστε το Sai Kung Peninsula
Επισκεφθείτε αρχαίους, κινεζικούς ναούς.

Πληροφορίες Προορισμού
•
•
•
•
•

Πρωτεύουσα: Βικτώρια
Γλώσσα: Κινέζικα και Αγγλικά
Ζώνη Ώρας: +5
Νόμισμα: Δολάριο Χονγκ Κονγκ
Διάρκεια πτήσης: περίπου 13 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό

Χάρτης Προορισμού

Χρήσιμες Πληροφορίες
•

•

•

Μετακινήσεις: Τη χώρα εξυπηρετεί το άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό συστημα
που περιλαμβάνει κυρίως το τραίνο, με 9 γραμμές και πάνω από 90 στάσεις, τραμ,
συμβατικά λεωφορεία, αλλά και μικρά λεωφορεία. Αν θέλετε να νοικιάσετε όχημα, στο
αεροδρόμιο θα βρείτε πολλές εταιρείες ενοικίασεις αυτοκινήτων. Εναλλακτικά,
μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί για τις μετακινήσεις σας.
Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο
στη πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Δολάρια
από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital
Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε
και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.
Επικοινωνία: Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Χονγκ Κονγκ, να προμηθευτείτε μια
sim κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*.
Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως
και οι καφετέριες και τα εστιατόρια.

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Χονγκ Κονγκ με:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πεκίνο
Σανγκάη
Σιγκαπούρη
Τόκυο
Μακάο
Πουκέτ
Κο Σαμούι
Φιλιππίνες
Μπαλί

Δραστηριότητες
1)

Victoria Peak
Η θέα από το Victoria Peak είναι εκπληκτική,
καθώς μπορείτε να θαυμάσετε όλη την πόλη
από εκεί. Για να φτάσετε, μπορείτε να πάρετε
λεωφορείο, ταξί ή τραμ. Προμηθευτείτε από πριν
εισιτήρια εισόδου με fast pass, για να μην
περιμένετε
στις
τεράστιες
ουρές
που
σχηματίζονται. Για τους πιο τολμηρούς
ταξιδιώτες,
δημιουργούνται ομάδες για
πεζοπορία μέχρι τη κορυφή.

2)

Star Ferry
Το αγαπημένο Star Ferry αποτελεί το έμβλημα
της πόλης. Αυτά τα λευκά και πράσινα σκάφη
έκαναν την εμφάνισή τους στο λιμάνι στα τέλη
του 1800. Πρόκειται για μια πολύ οικονομική
διαδρομή, διάρκειας 10 λεπτών από τον νησί
του Χονγκ Κονγκ μέχρι το Tsim Sha Tsui και είναι
ο πιο ευχάριστος τρόπος να διασχίσετε το
λιμάνι. Τις ηλιόλουστες μέρες διαθέτει εκπληκτική
θέα προς τους ουρανοξύστες του νησιού.

3)

Κινέζικο Παρκο
Το πάρκο αυτό, γνωστό και ως Πάρκο του
Χόλιγουντ, είναι γεμάτο όμορφα περίπτερα,
τεχνητούς καταρράκτες, λίμνες και μονοπάτια.
Διαθέτει ακόμη μία λίμνη που κολυμπούν
χελώνες. Καθημερινά προσελκύει χιλιάδες
λάτρεις της φύσης. Ένας περίπατος ανάμεσα
σε δέντρα μπονσάι και μικρούς ξύλινους ναούς
είναι μια γαλήνια εμπειρία που δεν πρέπει να
χάσετε.

4)

Symphony of Lights
Παρακολουθήστε αυτή την εκθαμβωτική
παράσταση από το Victoria Harbour κάθε
βράδυ περίπου στις 20:00. Αναγνωρισμένο
από τα βραβεία ρεκόρ Γκίνες, είναι η
μεγαλύτερη οπτικοακουστική παράσταση και
αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα
στο Χονγκ Κονγκ. Η παράσταση είναι ακόμη
πιο εντυπωσιακή αν βρίσκεστε σε μια
κρουαζιέρα.

5)

Disneyland
Το Magic Kingdom άνοιξε το 2005, φέρνοντας
τον Μίκυ Μάους και τη παρέα του στο νησί
Lantau. Αφήστε το παιδί που κρύβεται μέσα
σας να βγει στην επιφάνεια με τις κλασικές και
αγαπημένες βόλτες με τραινάκι, όπως το
Space Mountain και το It’s a Small World. Το
2020 έφερε ακόμη το Frozen Land με δύο νέες
διαδρομές.

Φαγητό και Διασκέδαση
•

Claypot Rice
Αυτό το πλούσιο, ζεστό πιάτο αποτελείται από
ρύζι και διάφορα συνοδευτικά σε πύλινο πιάτο
που, παραδοσιακά, μαγειρεύεται αργά σε
ξυλόφουρνο. Οι επιλογές για να το συνδυάσετε
είναι αμέτρητες, από κρέας και όσπρια μέχρι
λαχανικά.

•

Pineapple Bun
Πρόκειται
για
ένα
αρτοπαρασκεύασμα,
τραγανό στο εξωτερικό και μαλακό στο
εσωτερικό. Το όνομά του δεν το πήρε από τα
υλικά που περιλαμβάνει αλλά από το σχήμα
του, που θυμίζει το τροπικό φρούτο. Ιδανικά,
μπορείτε
να
το
συνοδεύσετε
με
το
παραδοσιακό Milk Tea του Χονγκ Κονγκ.

•

Αγορές
Το Χονγκ Κονγκ είναι γεμάτο αγορές και η κάθε
μία προσφέρει κάτι μοναδικό. Η αγορά Mong
Ladies Kok διαθέτει πάνω από 100 πάγκους
που πωλούν σχεδόν τα πάντα, από σουβενίρ
μέχρι ρολόγια και οικονομικά ρούχα. Μια
επίσκεψη στην αγορά Jade θα σας ανταμείψει
με κοσμήματα και μαργαριτάρια. Φυσικά, δεν
μπορείτε να φύγετε από το Χονγκ Κονγκ χωρίς
να περιηγηθείτε στο Cat Street, την καλύτερη
επιλογή για όσους αναζητούν αντίκες και
ιδιαίτερα αντικείμενα.

•

Νυχτερινή Διασκέδαση

Η έντονη νυχτερινή ζωή και τα νυχτερινά κέντρα
του Χονγκ Κονγκ προσελκύουν ανθρώπους
από όλο τον κόσμο και προσφέρουν μια
εκπληκτική ποικιλία επιλογών. Οι κορυφαίες
περιοχές για να απολαύσετε ένα ποτό είναι η
Lan Kwai Fong, η SoHo και η Wan Chai.

