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Se & gJøRe
Skyskrapere, neonlys og kinesiske vimpler i  
trange gater. glimt av den smale himmelen langt 
der oppe. fine naturområder. velkommen til en 
verden for seg sjøl – hong kong.

”vennen” din. Eller sjefen. 
Nei, la deg friste med måte 
når du kommer til Hong 
Kong. Og la byens merke-
lige sjel bergta deg.

Hong Kong ligger både på 
fastlandet og flere øyer. De 
verdenskjente skylines er 
først og fremst Kowloon på 
fastlandet og bydelen Cen-
tral på Hong Kong Island, 
men også øya Lantau er 
urban, blant annet med 
Hong Kong Airport. Uten-

StaR feRRy
Byen er jo en attraksjon i 
seg selv, og iblant er jo kvin-
nen (eller mannen) vakrest 
på litt avstand. Så hvorfor 
ikke rett og slett ta en av 
fergene mellom Tsim Sha 
Tsui og Central og nyt den 
utrolige og nakkeslitende 
utsikten. Turen tar 7-15 
minutter en vei og er veldig 
populær blant turister. Eller 
finn en annen båttur, selv-
stendig eller organisert. 

 Men nå leveR 
hong kong SoM 
alDRi føR. neon-
lySene funkleR 
gJennoM natten ... 

for ligger et par hundretalls 
øyer av ulik størrelse og for-
fatning. New Territories er 
et ”større” fastlandsområde 
med mye fin natur.

Befolkningen i denne hek-
tiske gryta er overveiende 
kinesisk, men snakker fort-
satt engelsk gjennomgå-
ende bra, og du finner veien 
ved hjelp av engelske skilt 
i vrimmelen av kinesiske 
tegn.

Det var unDer opiums-
krigene at England bemek-
tiget seg byen og påtvang 
Kina en 99-årig leieavtale. 
Den kinesisk-britiske kron-
kolonien utviklet så en helt 
særegen økonomi og stil,  
inntil byen i henhold til avta-
len ble levert tilbake i 1997. 
Hong Kong  ble nå en selv-
styrt del av Kina, med egne 
regler for politikk og øko-
nomi. Usikkerheten var stor, 
og flere nedturer fulgte. 

Men nå lever Hong Kong 
som aldri før. Neonlysene 

funkler gjennom natten i 
den  urbane jungel, mens 
fuglesangen hilser dagen 
på de ytre øyer, akkom-
pengnert av Sør-Kinahavets 
brenninger. Britisk kolonistil 
eller Østens mystikk? After-
noon tea eller en bolle med 
ris? Nattens rytmer eller tai 
chi i en park?? Svaret er 
ja og atter ja. I Hong Kong 
får du  prøve det meste. 
Eksklusiv shopping, hard-
kokt business, prutingens 
finesser på de mange mar-
keder. Det kinesiske kjøk-
kens utallige kunstverk. 
Ta en tur med de rustikke 
vogner i sporveien ”Tram” 
og føl deg hensatt til det 
gamle Imperiet. Eller påkall 
gudenes velsignelse  i  
eksotiske templer. Lei en 
djunke. Ønsker du en lite 
”varsel” til en tvilsom venn? 
Sinte damer sørger for det 
hvis du gir dem navnet på 

Tlf. +852 2367 7065
www.starferry.com.hk

hong kong Dance 
coMpany
Få meg deg litt av Østens 
kulturoppvisninger. Blant 
mange grupper og alter-
nativ, så varter Hong Kong 
Dance Company  opp med 
fascinerende dans basert 
på kinesiske tradisjoner i 
kombinasjon med Hong 
Kongs historie og vestlige 
innflytelse.
www.hkdance.com

victoRia peak
Den flotteste panorama-
utsikten får du fra Hong 
Kongs ”byfjell”, Victoria 
Peak.  Bli halt oppover den 
bratte fjellsiden av den 100-
årige funikularen The Tram, 
til stadig mer heseblesende 
utsikt mot skyskraperjunge-
len, helt opp til 540 m.o.h.. 
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Oppe på toppen er det flere 
valg, Peak Tower, Peak 
Galleria, restauranter. Du 
kan også rusle naturstien 
mellom Lugard Road og 
Harlech Road, eller ned til 
byen igjen. Og få med deg 
synet av Hong Kong by 
night!
www.thepeak.com.hk

aBeRDeen haRBouR
En smak av det gamle Kina. 
Aberdeen er den eldste 
delen av Hong Kong, og har 
fortsatt karakter av gammel 
fiskerlandsby. Hundrevis av 
fiskere bor her. Havna er en 
salig blanding av  djunker 

generøst både taoisme, 
konfuciusisme og budd-
hisme. Fotografering kun 
etter tillatelse.
Adresse: 2, Chuk Yuen Vil-
lage, Wong Tai Sin, Kow-
loon.
Tlf. +852 2327 8141 
www.siksikyuen.org.hk

tian tan BuDDha.
Svev 5,7 km med tauba-
nen fra Tung Chung Termi-
nal opp til Tien Tan Buddha 
på Ngong Pingplatået. Se 
buddhaen inn i øynene, og 
la sjelen roe seg ned fra 
Hong Kongs evige tempo.  
Tien Tan er verdens stør-
ste utendørs Buddhastatue. 
Deretter går du bortom Po 
Lin Monastry og får servert 
en lunsj av stedets munker. 
Sted: Lantau Island.

ocean  paRk
Kineserne elsker Ocean 
Park, som er en blanding 
av fornøyelsespark og zoo. 
Pandaer og akvarium med 
rokker, og lysshow med 

maneter og andre sjøskap-
ninger. Taubane mellom de 
ulike deler av parken. Du 
kan lett bruke hele dagen 
her.
Sted: Sørspissen av Hong 
Kong Island.
www.oceanpark.com.hk

hong kong 
MuSeuM of aRt
Kinas kulturarv er mang-
foldig, og her får du et inn-
trykk av gammel og ny 
kinesisk kunst, håndverks-
arbeider, antikviteter fra 
Ming-og Quing dynastiene, 
flotte gull- og jadeornamen-
ter. I nærheten ligger også 
Hong Kong Museum of His-
tory, og Hong Kong Space 
Museum & Theatre.
Adresse: 10 Salisbury 
Road, Kowloon, like ved 
Star Ferry Pier
Tlf. +852 2721 0116 
www.lcsd.gov.hk/CE/
Museum/Arts

 en SMak av Det gaMle kina. aBeRDeen 
eR Den elDSte Delen av hong kong,  
og haR foRtSatt kaRakteR av gaMMel  
fiSkeRlanDSBy.

og andre gamle kinesiske 
fartøy og moderne båter. 
Men litt ”turistifisert” er det, 
jo. Ta en tur med sampan.
Sted: Sørspissen av Hong 
Kong Island.

Wong tai Sin 
teMple
Slå følge med de troende, 
påkall gudene eller betal 
noen dollar, og få dine 
ønsker oppfylt og fram-
tida klarlagt i Wong Tai Sin 
Tempelet. Tempelet ærer 
den udødelige munken av 
samme navn, og betjener 
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SpeSialitet: DiM 
SuM
Gå ikke glipp av Dim Sum, 
som  er  en del av livet i 
Canton og  knyttet til den 
kinesiske te-tradisjonen 
(Yum cha). Dim Sum er 
kantonesiske småretter, ofte 
fra dampende bambuskor-
ger, og kan være kjøtt, fisk, 
grønnsaker og skalldyr. 
Hele tiden med påfyll av te, 
og da er det høflig å tappe 
tre fingre i bordet to ganger. 
Se hvordan kineserne gjør 
det. Jumbo Kingdom
Flytende kinesisk gigant i 
Aberdeen Harbour og en 
legende i Hong Kong. Ser-
verer sjømat i tre etasjer, 
men kanskje går størrelsen 
litt ut over den finstemte 
kvaliteten. Shuttlebåt fra 
kaia og ut til restauranten. 
Du kommer ikke utenom en 
tur til Jumbo.
Adresse: Aberdeen Harbour
Tlf. +852 2553-9111

city hall MaxiMeS 
palace
Spis din Dim Sum sammen 
med lokale i denne store 

hallen, og kom nært inn på 
Hong Kong-kinesernes dag-
ligliv. Byens ultimate Dim 
Sum-opplevelse.
Adresse: Lower Block, 
Hong Kong City Hall, 1. 
Edinburgh Pl, Central
Tlf. +852 2521 1303
SpRing DeeR
Ikke akkurat fancy, det kan 
godt hende at du finner hull 
i duken. Og servicen: Tja, 
god – men svingende. Men 
rent er det, og pekinganda 
får du ikke bedr enn here. 
Klassiker i Hong Kong. Vel-
rennomert og populær. Ekte 
kinesisk.
Adresse: 42 Mody Road, 
Tsim Sha Tsui
Tlf. +852 2366 4012 

Man Wah
Nyt chef Ooi Soon Looks 
utsøkte kjøkken i canto-
nesisk stil. Fra 25. etasje i 
fasjonable Mandarin Hotell 
får du kanskje også utsikt 
mot havna. En av Hong 
Kongs beste restauranter. 
Adresse: 5 Connaught 
Road, Central
Tlf. +852 2522 0111

www.mandarinoriental.
com/hongkong

JiMMy’S kitchen
Lei av kinesisk?  Ta inn litt 
gammel vesttradisjon på 
Jimmy’s Kitchen, som har 
servert imperiets tradisjo-
nelle retter helt fra 1928. Nå 
i litt mer moderne utgave. 
Adresse: 1 Wyndham 
Street, Central
Tlf. +852 2526 5293
www.jimmys.com

Mat & DRikke
ReStauRanteR
kinamat i hong kong selvfølgelig, selv om du 
kan få fristelser fra de verdenshjørner du måtte 
ønske. Mattradisjon fra alle kinas regioner, fra 
Sichuans bitre smaker til cantons sursøte stil. 
og pekingand, da.

kafeeR

Moon gaRDen tea 
houSe
Trivelig plass i bakgatene i 
Causeway Bay.
Forsøk Mt Lishan Tea, 
som dyrkes i fjellene i 2000 
meters høyde i Taiwan.
Adresse: 5 Hoi Ping Rd, 
Causeway Bay, Central
Tlf. +852 2882 6878

MiDo café
50-talls nostalgi på hjørnet 
av Temple Street i Kow-
loon. Gamle Hong Kong 
lever i Mido Café, og liker 
du sjarm med litt slitte gulv 
og hvitvasket tak, så er det 
kanskje stedet for deg. Rett 
overfor Tin Hau Templet. 
Adresse: G/F., 63 Temple 
Street.

luk yu tea houSe
1930-tallets Hong Kong 
finner du i dette klassiske 
tehuset. Lær gjerne de kine-
siske navnene på tedrik-
kene, for eksempel bo lai 
(mørk te), lung ching (en 
grønn te), sui sin  (daffodil). 
Eller se hva naboen bestil-
ler. Svært populær blant de 
lokale, og kan være veldig 
fullt fra morgenen når det 
er Din Sum-tid. Vær sikker 
på prisen før du bekrefter 
ordren. 
Adresse: 24-26 Stanley St, 
Central 
Tlf. +852 2523 5464

kafé eller tehus. Det 
flyter vel litt inn i hver-
andre, og te er jo tra-
disjon i kina. kanskje 
får du Dim Sum også.
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SpeSialitet: DiM 
SuM
Gå ikke glipp av Dim Sum, 
som  er  en del av livet i 
Canton og  knyttet til den 
kinesiske te-tradisjonen 
(Yum cha). Dim Sum er 
kantonesiske småretter, ofte 
fra dampende bambuskor-
ger, og kan være kjøtt, fisk, 
grønnsaker og skalldyr. 
Hele tiden med påfyll av te, 
og da er det høflig å tappe 
tre fingre i bordet to ganger. 
Se hvordan kineserne gjør 
det. Jumbo Kingdom
Flytende kinesisk gigant i 
Aberdeen Harbour og en 
legende i Hong Kong. Ser-
verer sjømat i tre etasjer, 
men kanskje går størrelsen 
litt ut over den finstemte 
kvaliteten. Shuttlebåt fra 
kaia og ut til restauranten. 
Du kommer ikke utenom en 
tur til Jumbo.
Adresse: Aberdeen Harbour
Tlf. +852 2553-9111

city hall MaxiMeS 
palace
Spis din Dim Sum sammen 
med lokale i denne store 

hallen, og kom nært inn på 
Hong Kong-kinesernes dag-
ligliv. Byens ultimate Dim 
Sum-opplevelse.
Adresse: Lower Block, 
Hong Kong City Hall, 1. 
Edinburgh Pl, Central
Tlf. +852 2521 1303
SpRing DeeR
Ikke akkurat fancy, det kan 
godt hende at du finner hull 
i duken. Og servicen: Tja, 
god – men svingende. Men 
rent er det, og pekinganda 
får du ikke bedr enn here. 
Klassiker i Hong Kong. Vel-
rennomert og populær. Ekte 
kinesisk.
Adresse: 42 Mody Road, 
Tsim Sha Tsui
Tlf. +852 2366 4012 

Man Wah
Nyt chef Ooi Soon Looks 
utsøkte kjøkken i canto-
nesisk stil. Fra 25. etasje i 
fasjonable Mandarin Hotell 
får du kanskje også utsikt 
mot havna. En av Hong 
Kongs beste restauranter. 
Adresse: 5 Connaught 
Road, Central
Tlf. +852 2522 0111

www.mandarinoriental.
com/hongkong

JiMMy’S kitchen
Lei av kinesisk?  Ta inn litt 
gammel vesttradisjon på 
Jimmy’s Kitchen, som har 
servert imperiets tradisjo-
nelle retter helt fra 1928. Nå 
i litt mer moderne utgave. 
Adresse: 1 Wyndham 
Street, Central
Tlf. +852 2526 5293
www.jimmys.com

Mat & DRikke
ReStauRanteR
kinamat i hong kong selvfølgelig, selv om du 
kan få fristelser fra de verdenshjørner du måtte 
ønske. Mattradisjon fra alle kinas regioner, fra 
Sichuans bitre smaker til cantons sursøte stil. 
og pekingand, da.

kafeeR

Moon gaRDen tea 
houSe
Trivelig plass i bakgatene i 
Causeway Bay.
Forsøk Mt Lishan Tea, 
som dyrkes i fjellene i 2000 
meters høyde i Taiwan.
Adresse: 5 Hoi Ping Rd, 
Causeway Bay, Central
Tlf. +852 2882 6878

MiDo café
50-talls nostalgi på hjørnet 
av Temple Street i Kow-
loon. Gamle Hong Kong 
lever i Mido Café, og liker 
du sjarm med litt slitte gulv 
og hvitvasket tak, så er det 
kanskje stedet for deg. Rett 
overfor Tin Hau Templet. 
Adresse: G/F., 63 Temple 
Street.

luk yu tea houSe
1930-tallets Hong Kong 
finner du i dette klassiske 
tehuset. Lær gjerne de kine-
siske navnene på tedrik-
kene, for eksempel bo lai 
(mørk te), lung ching (en 
grønn te), sui sin  (daffodil). 
Eller se hva naboen bestil-
ler. Svært populær blant de 
lokale, og kan være veldig 
fullt fra morgenen når det 
er Din Sum-tid. Vær sikker 
på prisen før du bekrefter 
ordren. 
Adresse: 24-26 Stanley St, 
Central 
Tlf. +852 2523 5464

kafé eller tehus. Det 
flyter vel litt inn i hver-
andre, og te er jo tra-
disjon i kina. kanskje 
får du Dim Sum også.
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BaReR & natteliv

Det er tett mellom utestedene i strøkene lang 
kwai fong og Soho i central, og tsim Sha tsui 
ligger ikke langt etter. og er kanskje litt billigere. 
noen bruker lang kwai fong som oppvar-
ming, før de drar videre i natten. 

Tlf. +852 311 012 22 
www.dragon-i.com.hk

yuMla.
Mange mener dette er 
byens beste bar og natt-
klubb. Bra dansemusikk. 
Ikke de billigste cocktailene, 

 Mange MeneR 
Dette eR ByenS 
BeSte BaR og natt-
kluBB. BRa DanSe-
MuSikk. 

DRagon-i
Vakre menneskers sted, og 
kommer ingen verdenskjen-
dis, så er det kanskje lokale 
størrelser som får opp stem-
ningen. Klassisk bar og natt-
klubb. Høy partyfaktor. 
Adresse: The Centrium, 60 
Wyndham Street, Central

men folk elsker stedet like-
vel. Kom tidlig.
Adresse: Lower Basement, 
Harilela House, 79 Wynd-
ham Street, Central
Tlf. +852 2147 2383 
www.yumla.com
the keg
Kryp inn i denne lille, intime 
baren – stylet som en halv 
barrel. 
Adresse: 52 D’Aguilar 
Street, Central
Tlf. +852 2810 0369

the hong kong 
BReWhouSe 
Stedet for den som liker nye 
ølsorter. Et av Hong Kongs 
beste utvalg av øl, herunder 
fra Hong Kongs egne bryg-
gerier, selvsagt.
Adresse: Lan Kwai Fong 
Tower, 33 Wyndham 
Street, Central
Tlf. +852 2522  5559

neD kelly’S laSt 
StanD
Nynner du på Waltzing 
Matilda, er dette stedet for 
deg. Klassiker i Hong Kong, 
og en smak av Australia. 
Men det er dixieland som 
er spesialiteten og trivelige 
kvelder med husorkestret. 
Adresse: 11A Ashley Rd,  
Tsim Sha Tsui  
Tlf. +852 2376 0562

Shopping
hong kong er bygget på sydende business, og 
hektisk er det i hong kongs uttallige kjøpesen-
tre og markeder. alt av mote, elektriske artikler, 
fotoutstyr og juggel, men vokt deg for piratkopier, 
spesielt i markedene. Se etter kinesiske spesia-
liteter som silke, antikviteter, jade, og ikke minst 
kinesisk håndverk som flyter inn fra alle deler av 
kina:  frisk opp prutingen selvfølgelig, i alle fall på 
markedene. 

teMple StReet 
night MaRkeD 
Alle markeders mørke, gli-
trende mor. Mens neonly-
sene funkler, slangesuppen 
frister, prutingen går opp til 
nye høyder, og gateartisten 
trår til med kinesiske arier, 
så lurer du på om du er 
med i en Hong Kong-film. 
Åpent: 17-22.
Adresse: Yau Ma Tei, 
Kowlon 

aRch angel anthi-
queS
Om du kjøper noe eller ei, 
uansett en drømmetur blant 
terracotta, bronsebuddhaer, 
figurer fra keiserdynastiene. 

Adresse: 53-55 Hollywood 
Road, Central
Tlf. +852 2851 6848
www.archangelgalleries.
com

SaM’S tailoR
Ønsker du samme skredder 
som Bill Clinton, Tony Blair 
eller Kylie Minogue? Da er 
Sam’s Tailor stedet, og får 
du snakke med Manu Mel-
wani, så er du i eksklusive 
hender. Sjappa er liten, men 
se bildene på veggen… Og 
ikke vær redd for prisene.
Adresse: Burlington 
Arcade, ved Nathan Road, 
Kowloon.
Tlf. +852 2367 9423
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BoalteRnativeR StanfoRD hillvieW 
hotel
Sentralt beliggende på 
Kowloon og bra verdi for en 
relativt rimelig penge. 
Pris: Fra H$1000 
Adresse: 17 Observatory 
Road, Tsim Sha Tsui
Tlf. 852 2722 7822
www.stanfordhillview.com

aliSan gueSthouSe
Familidrevet enkelt,  men 
trivelig losji på Hong Kong 
Island.
Prisnivå: Fra $ 400 .
Adresse: Flat A, 5/F Hoito 
Court, 275 Gloucester 
Road, Causeway Bay
Tlf. +852 2838 0762 

payleSS gueStho-
uSe
Velrennomert  familiedrevet 
losji, sentralt på Kowloon. 
Blant de absolutt beste 
blant de billigste.
Pris: Fra $ 150
Adresse:  A. Block Chun-
king Mansions , Nathan 
Rd, Tsim  Sha Tsui
Tlf. +852 3119 2888

hong kongs businesstil gjenspeiler seg selvføl-
gelig, alt fra de dyreste luksussuiter til kokong-
aktige tuber du kan åle deg inn i. legendariske 
Mandarin oriental hotel bestyrer fortsatt de 
imperiale tradisjoner, men så betaler du også: 
fra h$ 4000. her er noen alternativ for noen mer 
dagligdagse budsjett. nB: priser vil variere med 
sesonger. 

yau Ma tei – JaDe 
MaRket/JaDe StReet 
God helse og et langt liv 
sørger den grønne stei-
nens uforlignelige kraft for. 
Jade er kinesernes kjæ-
reste ”edelstein”, og her 
får du alle mulige artikler 
av det forjettede mineral. 
Men betal ikke veldig mye 
hvis du ikke er sikker på å 
bedømme smykkets kvalitet. 
Adresse: Kansu og Battery 
Street, Kowloon
Åpningstid 10-17

yuen po StReet 
BiRD gaRDen og 
floWeR MaRket.
Nei, du kommer vel ikke til å 
kjøpe med deg verken fugl 
eller blomster hjem. Men 
oppsøk disse markedene 
likevel, for kineserne elsker 
sine burfugler og blomster, 
og her kommer du nær den 
kinesiske sjelen. Og du  
kan jo uansett pynte hotell-
rommet.
Adresse: Bird Garden: 
Mong Kok, Kowloon og 
Flower Market Road, Mong 
Kok, Kowloon

Pris: Fra $1700, tilbudspri-
ser fra $ 800
Adresse: 148 Tung Lu Wan 
Road, Causeway Bay. 
Tlf. +852 2600 1000
www. metroparkhotel.com

RenaiSSance  
koWloon hotell
Sentral beliggenhet ved 
havnen i Kowloon
Pris: Fra $1600 
Adresse: 22 Salisbury 
Road, Tsimshatsui, Kow-
loon 
Tlf. +852 2369 4111
www.marriott.com

Royal gaRDen 
hotell
Et av de bedre i klassen 
sentralt nede mot havna i 
Kowloon, greie restauran-
ter, og rekreasjonsareal på 
taket.
Pris: Fra $ 3100, tilbud fra 
$ 1200. 
Adresse: 69 Mody Rd, Tsim 
Sha Tsui
Tlf. +852 2721 5215
www.rghk.com.hk

MetRopaRk hotell
Unn deg litt lettere luksus i 
Hong Kong. Rolig eleganse, 
flott beliggenhet på Hong 
Kong Island, like ved Metro 
Park, og utsikt mot havna.

the gaRDen vieW   
Sentralt hotell med god 
standard og overkommelig 
pris. Ligger mellom Zoologi-
cal og Botanical Gardens, i 
gangavstand fra Peak Tram 
Station og in-strøket Lan 
Kwai Fong.

Adr: 1 Macdonnell Road, 
Central
Tlf.  +852 2877 3737
hotel.ywca.org.hk/eng/ 
GardenView
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flyplaSSen
Hong Kong International 
Airport ligger på Lantau 
Island, effektiv transport 
inn til byen, både med tog, 
buss, taxi, limousiner og 
hotellshuttle.  Enklest er 
toget Airport Express,  
som bruker 24 minutter til 
Central.  Enkeltbillett 100 
H$. Taxi for ca. 340 H$ til 
Central.
www.hkairport.com

lokaltRafikk
Ferger: Star Ferry betjener 
de sentrale områder, mens 
New World First Ferrys 
Hong Kong & Lamma 
Ferrys betjener ytre øyer, se 
www.nwff.com.hk
www.hkkf.com.hk

BuSS
Overalt, fullt av holdeplasser. 

unDeRgRunn
Mass Transit Railway er 
svært effektiv transportform 
for det meste av byen, mye 
raskere enn buss over en 
viss strekning.

taxi
Taxiene har sine distrikt: 
Røde taxier hele Hong 
Kong, grønne New Ter-
ritories og blå for Lantau 
Island. Etter startavgiften 
ruller det på med 7 H$ for 
hver kilometer. Bomav-
gift på broer og tunneler 
kommer i tillegg. 

poSt 
General Post Office: 2 Con-
naugh Place, Central
Kowloon Post Office, 
Hermes House, 10 Middle 
Road, Tsim Sha Tsui
www.hongcongpost.no

apotek
SUN WAH
Adresse: v/ Hun Ghum 
MTR Station 4-5, Kowloon
Tlf. +852 2362 9280

foReSpøRSel hoS-
pital
Tlf. +852 2300 6555

Døgnåpent 
offentlig hoSpital 
Queen Elisabeth, 30 
Gascoigne Road, Yau Ma 
Tei, tlf. +852 2958 8888.

fakta
innByggeRe
Ca. 7 millioner

valuta
Hongkong Dollar (HKD)

åpningStiDeR
Butikker fra 10.00 – 
20.00 alle dager, de 
fleste shoppingsentre 
åpne til 22.00
Offentlige kontorer og 
banker: 09.00 – 17.00, 
men dette kan variere. 
Ofte har kontorer stengt 
for 1 – 2 timers lunsj-
pause midt på dagen.

aviSeR
Oriental Daily News
South China Morning 
post
Hong Kong Standard

inteRnett
www.discoverhong-
kong.com
www.hongkongeguide.
com

gReit å vite

kaRt

telefon
Landkode  +852,  interna-
sjonalt fra Hong Kong: 001

elektRiSitet
220 volt

nøDnuMMeR 
999

tuRiStkontoR
HONG KONG ISLAND 
HKTB CENTRE
Adresse: The Center 
ground fl, 99 Queens Road 
Central. 
Også på flyplassen, ved 
Star Ferry i Kowloon og på 
Hongkong Island ved Cau-
seway Bay t-banestasjon.

Trikken, The Tram, 
Hongs Kongs  hundreår-
ige dobbeldekkere, skran-
glete og sjarmerende, 
mer artig enn effektivt, 
men du kommer fram.

Kjøp Octopus Card som 
gir deg 5-10 prosent avslag 
og adgang på de fleste 
transportformer over en viss 
tidsperiode.
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