סרוק לקריאה בנייד

הונג קונג  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
עמית אבל  -מערכת אתר למטייל 03/08/2014 -
הונג קונג ,שעד שנת  1997עדיין הייתה מושבה בריטית ,היא עיר מתקדמת ומערבית המשלבת
ארכיטקטורה ייחודית ,שווקים עשירים ,מקדשים עתיקים ואטרקציות מגוונות .גם לאחר טיול ארוך בסין,
ביקור בהונג קונג טומן בחובו חוויה שונה לגמרי .לפניכם כל מה שחשוב לדעת על הונג קונג.

מבוא
הונג קונג)  ;香港פירוש מילולי 'הנמל הריחני'( סופחה ל סין רק בשנת  ,1997לאחר עזיבת השלטון
הבריטי ששלט עד שנה זו באזור .גם הונג קונג וגם העירמקאו)שהייתה תחת קולוניה של פורטוגל(,
זוכות ליחס מיוחד ונחשבות לאזור מנהלי מיוחד ברפובליקה ,כחלק מהמדיניות "מדינה אחת ,שתי
שיטות" .הונג קונג זוכה למטבע ייחודי )הונג קונג דולר; נכון לספטמבר  2013דולר אמריקאי אחד
שווה  7.75הונג קונג דולר( ,מערכת משפט אוטונומי ומערכת מכס והגירה משלה .הלהג המדובר
ביותר הוא הלהג הקנטונזי .עד היום ממשיכה הונג קונג להיות רוויה במאפיינים בריטים מובהקים
כשהבולטים מביניהם הן שמות רחובות אנגליים )הרחוב הראשי עדיין נקרא על שם המלכה( ונהיגה
בצד שמאל.

הונג קונג היא עיר מודרנית לכל דבר ועניין .את העיר ממלאים גורדי השחקים ,הכבישים המהירים
וקניוני הענק .בגלל מאפיינים אלו יש המכנים אותה 'מנהטן של המזרח' ואין חברה בינלאומית שלא
שמה נציגות שלה בעיר .מצד שני ,תוכלו למצוא מקדשים סינים עתיקים ושווקים אותנטיים רבים בעיר
שיזכירו לכם שבכל זאת מדובר בחלק מהמדינה הסינית .כיום חיים בעיר מעל ל 7-מיליון תושבים,
כאשר התוצר הלאומי הגולמי לנפש דומה למדינות המתקדמות ביותר באירופה .שכר הדירה הגבוה
מאלץ את התושבים לגור בדירות מיניאטוריות ,לעיתים עם משפחות נוספות ,וזאת אחת הסיבות לכך
שנדמה כי התושבים מבלים זמן רב במיוחד מחוץ לבית .ההונג קונגים לא אוהבים לקום מוקדם .בשעה
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 08:00נדמה כי רק המשכימים קום פתחו את חנויותיהם לקהל הרחב .רק לקראת שעות אחר
הצהריים מתחלפת האווירה הרגועה של העיר ולאורך שעות הערב העיר עמוסה לעייפה .אורות הניאון
הצבעונים רק מוסיפים לאווירה הרצוצה של העיר ועד שעות הלילה תמצאו את מרכזי הקניות בעיר
פתוחים לעסקים.
הונג קונג מורכבת מהאי הונג קונג ,חצי האי קואולון ) ;Kowloonמילולית  -תשעת הדרקונים(
והטריטוריות החדשות .בסה"כ שטח הונג קונג כולל  236איים קטנים ,כשהגדול מביניהם הוא לנטאו
הונג האי הוא )ביותר והמאוכלס( בגודלו והשני )הבינלאומי התעופה שדה את גם שכולל (Lantau,
קונג .האי הזעיר  ,Chau Lei Apשבסמוך לנהר אברדין ונחשב כיום לאחד השטחים המאוכלסים ביותר
בעולם .המרחק בין הונג קונג ומקאו הוא כ 60-ק"מ ואפשר לעבור ביניהם בעזרת שיט במעבורת
מהירה שיערוך כשעה.
מתח החשמל בסין הוא  220וולט )בדומה לישראל( וכל מכשירי החשמל מהארץ ניתנים לשימוש
במדינה .שקעי החשמל שונים מאלו בארץ ויש לקנות מתאמים מתאימים .שימו לב ,כי השקעים
הנפוצים בסין שונים מאלו אשר תמצאו בהונג-קונג ובמידה ותבקרו שם תצטרכו לקנות מתאם מיוחד.
הקידומת הבינלאומית של הונג קונג היא  .852קידומת זאת שונה מהקידומת של סין .86 -

לישון
הונג קונג ביחס לסין היא יקרה יחסית בכל הנוגע לסידורי לינה .גם ההוסטלים הטובים ביותר ,בדרך
כלל ,יספקו לכם חדר קטן ומעט קלסטרופובי .רצוי להזמין את מקום הלינה מראש ,היות והעיר מלאה
לאורך כל השנה בתיירים ואנשי עסקים .בהונג קונג לינה במלון תהיה לעיתים השקעה משתלמת
לעומת הוסטל.
הוסטלים:
 -Check Inn HKההוסטל שממוקם על  Road Hennessyבאי הונג קונג מעניק חוויית שהות
נחמדה במחיר נמוך .ההוסטל ממוקם במיקום מרכזי מאוד )דבר שמשפיע על גודלו כאמור( .גודל
החדרים קטן יחסית אבל הם נוחים ונקיים .צוות ההוסטל מאד נחמד ומאד נוח להכיר שם מטיילים
נוספים.
כתובת : 3/F, Kwong Wah Mansion, 269-273 Hennessy Road,Wan Chai, Hong
Kong
מחיר) :פרטי( ) / 330 HK$דורם( דולר 210 HK
 -Causeway Bay Guest Houseההוסטל בהתאם לשמו נמצא במיקום מאד מרכזי ובעל חדרים
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קטנים מאד אבל נקיים ונוחים .יש מים חמים לאורך כל שעות היום .כדאי להזמין מראש מקום
בהוסטל.
כתובת : Flat B, 1/F, Lai Yee Bldg, 44A-D Leighton Rd, Causeway Bay, Hong
Kong
מחיר)שלישיה( דולר ) / 600 HKזוג( דולר ) / 450 HKיחיד( דולר : 350 HK
 -Parkview Hostelההוסטל ממוקם על  .Bay Causewayהחדרים קטנים אך נקיים ונוחים )יש גם
מיזוג( .הסגולה המרכזית של ההוסטל זה הגג שלו ,שם ניתן לשבת וליהנות מהנוף המרהיב של הונג
קונג .צוות ההוסטל מאוד נחמד ועוזר .מומלץ לבקר גם במסעדה הסמוכה .Box Match
כתובת : Flat14A, 14th floor ,Chesterfield Mansion, 11 Kingston Street,
Causeway Bay, Hong Kong
מחיר) :דורם( דולר 170 HK
 -Yesinn @ Causeway Bayבהתאם לשם של המקום ההוסטל ממוקם על הרחוב המרכזי.
מדובר בהוסטל מאד נחמד ונוח ,במיוחד אם אתם קבוצה גדולה של אנשים היות והוא מספק חדרי
דורם של עד  20אנשים )ועדיין אנשים טוענים שהוא שקט ונחמד(! מלבד השירות האדיב של הצוות
תזכו לקבל קפה ,תה ומים בחינם .הבעיה היחידה היא שמלבד הדורם הגדול ,לא תמצאו פינה נוחה
לשבת ולהכיר מטיילים אחרים )זאת הקיימת קטנה באופן משמעותי(.
כתובת : 2/F, Nan Yip Building, 472, Hennessy Road, Causeway Bay, Hong
Kong
מחיר)דורם( דולר : 169 HK
 -Pandora After 80sמדובר בהוסטל נחמד הממוקם ב .Bay Causeway -החדרים קטנים ,אבל
נוחים והצוות בהוסטל מאד אדיב ועוזר .בלובי המשותף )בעל הנוף הנחמד של הרחוב הראשי( תוכלו
להכיר עוד מטיילים.
כתובת : Flat F, 11/F, no.275 gloucester road, (entrance on Cannon Str.) ,
Causeway Bay D1 exit, Hong Kong
מחיר) :פרטי( דולר ) / 400 HKדורם( דולר 168 HK
 -Guangdong Guest Houseההוסטל ממוקם על  ,Road Nathanמיקום מעולה לאלו
המעוניינים לשהות על חצי האי קואלון .החדרים קטנים ,אך נוחים ובעל ההוסטל הופך את השהות
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במקום לנעימה במיוחד .הבעיה היחידה היא שיש צורך לעבור דרך בניין ישן וקצת מפחיד כדי להגיע
להוסטל עצמו שנמצא בקומה החמישית.
כתובת : B2, 5/F Block B, Chungking Mansion, 36-44 Nathan R, Kowloon, Hong
Kong
מחיר)פרטי( דולר : 228 HK
 –Kyoto Guest Houseממוקם על  ,Road Nathanבמיקום מעולה לאלו המעוניינים לשהות על
חצי האי קואלון .החדרים קטנים במיוחד אבל נקיים וסה"כ נוחים )עם מזגן( .צוות ההוסטל תמיד יהיו
מוכנים לעזור .בשביל להיכנס להוסטל צריך לעבור באזור קצת מפוקפק.
כתובת : Block A, 15th Floor, A3 & A8, Chung King Mansion, 36 - 44 Nathan
Road, Kowloon, Hong Kong
מחיר)פרטי( דולר : 145 HK

מלונות:
מלון  –Metroparkהמלון נמצא על האי הונג קונג ברובע  .Bay Causewayהחדרים מאד קטנים
אבל ביחס למלונות אחרים באזור מחיריו מאד זולים .יש בריכה קטנה על הגג שמשקיפה על הנוף של
הונג קונג.
כתובת: 75 Waterloo Road, Kowloon, Hong Kong
מחיר) :סטנדרט פרטי( דולר 1100 HK
מלון  –Kowloon Regalמיקומו של המלון הוא יתרונו המרכזי ,לצד  ,Road Natanהמרכז העסקי
ו 50-מטרים ממרכז חב"ד .המלון נעים וראוי לשהייה למבקרים בהונג קונג .בחדר כספת וערכת קפה.
יחסית למלונות באזור נחשב זול.
כתובת71 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong :
מחיר) :סטנדרט פרטי( דולר 1400 HK
מלון  –Largosנמצא בקואלון ליד תחנת המטרו ובסמוך ל .Road Natan -המלון אינו יקר )3
כוכבים( וסימפטי מאד.
כתובת30 Nanking Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong :
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מחיר) :סטנדרט פרטי( דולר 900 HK
מלון  –Kimberleyמלון מצוין במרכז קואלון ,בסמוך ל .Road Natan -החדרים יחסית מרווחים
וארוחת הבוקר מאד איכותית .מהמלון ניתן להגיע לשוק הלילה בתוך מספר דקות .מול המלון נמצא
פארק גדול ומטופח .המחיר של המלון הוא זול יחסית לסביבה.
כתובת: 28 Kimberley Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
מחיר) :סטנדרט פרטי( דולר 900 HK
מלון  –View Hill Stanfordנמצא במיקום מצוין בקואלון ,כדקה הליכה מ .Road Natan -המלון
הוא  3כוכבים וממוצע יחסית למלונות באזור .למלון שירות הסעות לשדה התעופה ואינטרנט חופשי.
כתובת: 118 Soy Street, Kowloon, Hong Kong
מחיר)סטנדרט פרטי( דולר : 950 HK
אחר:
שובה ישראל– יכול להיות פתרון זול וטוב למי שמעוניין לשלב לימודי יהדות יחד עם שיטוט ברחבי הונג
קונג .קחו בחשבון כי מערכת השעות היא יחסית דרשנית ועל כן תבררו את כל הפרטים הנוגעים
לשהותכם לפני ההגעה )פירוט נוסף תמצאו תחת קהילה יהודית(.

לאכול
 –Baba Gumpדווקא בויקטוריה פיק ישנה מסעדה יחסית זולה ובה מאכלי ים מצויינים .אם
ברצונכם לאכול שם תצטרכו לרדת קומה אחת ממגדל התפצית .היות והעליה למגדל היא
חד פעמית תאלצו לבקש יפה שיתנו לכם לרדת ולחזור )זה אפשרי(.
 –Wing Fatשוכנת בתוך שוק הלילה וליד רחוב  Natanבחצי האי קואלון .משפחות
מקומיות יחד עם תיירים נהנים ממגוון המנות ,שמציעה המסעדה הסינית .מומלץ לנסות את
מאכלי הים במסעדה.
 –Dampling Houseהמסעדה ששוכנת בקצה הדרומי של האי הונג קונג )בצמוד לשוק
סטנלי( מוכרת בהתאם לשמה את הכופתאות המפורסמות .לתשומת ליבכם ישנה מסעדה
נוספת השוכנת לא הרחק משם וקל להתבלבל ביניהם .כמו כן שימו לב שכבר בשעות אחר
הצהריים נגמר מלאי ה ,Dampling -אז תנסו להגיע מוקדם ככל האפשר.
 –Good Luck Thaiלמי שמעדיף אוכל תאילנדי ,מדובר במסעדה באחת הסמטאות באזור
ה Soho -שכל כך הצליחה שכל הנראה קנתה את כל המסעדות בסמטה .מנה מומלצת –
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הפאד תאי והמסאמאן קארי.
 –Egawa Sushiלאוהבי הסושי ,מדובר בסושיה מעולה ב ,Tsui Sha Tsim -קואלון .החל
משעה  18:30ישנה הנחה של  50%על מנות הסושי.
 –Cheung Keeמסעדה פקינזית מצויינת באי הונג קונג ) .(Road Lockhartמנה מומלצת
– כיסוני סומסום; סוג של בורקסים קטנים שמגיעים עם בקר מטוגן בצד למילוי.
 –Koh-I-Noorמסעדה הודית שהיא חלק מרשת גדולה יותר )רק בהונג קונג וקאולון יש
ארבעה סניפים שלה( .המחירים הם ממוצעים אבל האוכל משובח ביותר .מנה מומלצת –
צ'יקן טילה מסאלה.
שוק מאכלי הים  –Mun Yue Leiהשוק ממוקם בכפר דייגים בחצי האי קואלון וידוע
במאכלי הים הטריים המוצעים בו למכירה ומאכל.

מה לעשות בלילה
מרכז הבילויים וחיי הלילה של הונג קונג נמצא ברחוב Lan Kwai Fongומכונה בקיצור .LKF
במתחם תוכלו למצוא ברים מערביים ומקומיים ,גדושים בתיירים ובמקומיים ,ובמחירים בהתאם .לצד
הקריוקי המסורתי תמצאו גם מסיבות עם מוסיקה מערבית והופעות חיות .רבים בוחרים גם לבלות
במתחם ה Soho -המפורסם של הונג קונג או במתחם  Tsui Sha Tsimשל קאולון .תוכלו לקבל מידע
נוסף על חיי הלילה של הונג קונג במדריך בשפה האנגלית שבאתרwww.hkclubbing.com

אטרקציות בעיר
הערה -אם יצא לכם להגיע לעיר ביום רביעי ,דעו כי ישנן הרבה הנחות באטרקציות ברחבי העיר.
הכניסה למרבית המוזיאונים היא חינם ואפילו הדיסנילנד מציע מחיר מוזל.
האי הונג קונג:
פסגת ויקטוריה התלולה בעליה ) (Peak Tramהמפורסם ברכבל נסיעה (Victoria Peak) -
כ 8-דקות עד לפסגת ויקטוריה ) 552מטרים( היא בגדר חובה למבקרים באי .מהפסגה תזכו
לראות נוף מקסים שכולל את קו הרקיע של העיר ואת נמל ויקטוריה המפורסם .מלבד
התצפית המרהיבה תוכלו גם לבקר במוזיאון מאדאם טוסו ,שבו מוצגות מעל  100בובות
שעווה ובמוזיאון של ריפלי ) .(not Or It Believe s'Ripleyבנוסף תוכלו למצוא גם מרכז
קניות ומסעדות עשיר יחסית .כדאי להגיע למקום קצת לפני החשכה כדי לזכות לראות את
הונג קונג גם בשעות הלילה ,כשכל העיר מוארת בשלטי הניאון המפורסמים .בשביל להגיע
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לרכבל יש לקחת אוטובוס עירוני )קו  15או  ,(12ניתן לקנות כרטיס משולב לרכבל ולתצפית
ב HK 65 -דולר לאדם.
המדרגות הנעות הארוכות בעולם נחמד בגימיק מדובר (Mid Levels Escalators) -
)וחינם!( שכולל  20גרמי מדרגות נעים באורך כולל של כ 800 -מטרים המחברים בין האי
הונג קונג לאזורים שונים באי ובכל יום משמשים כ 40,000 -בני אדם .המדרגות הנעות
מחברות רחובות שלמים החל מדרך  Queenהראשית ורחוב  ,Hollywoodעל גבי רחוב בשם
,קפה בתי גם למצוא תוכלו שם ,קונג הונג של המפורסם - Sohoה מתחם לצד Cochrane,
מסעדות וגלריות.
הכפר  Stanleyומפרץ  –Repulseהכפר שנמצא בדרום האי הונג קונג מפורסם בעיקר
בזכות השוק הצבעוני והמתוייר שלו .מדובר בשוק שמכוון לקהל התיירים המערביים וגם אם
תבחרו לפסוח עליו ,תוכלו להסתובב בטיילת היפה והפסטורלית של הכפר שפרוסה לאורך
החוף הדרומי .בטיילת תמצאו גם ברים ומסעדות איכותיות .תוכלו גם לבקר במוזיאון הימי של
הונג קונג שנמצא ב .House Murray -חוף הרחצה של מפרץ  Repulseהוא הפופולרי ביותר
בהונג קונג ובסופי השבוע צובאים אליו המוני אדם )ולא לשווא( .לצד כל המלונות היוקרתיים
שמקיפים את המפרץ תוכלו למצוא גם מקדש קטן שאינו מקורה עם פסלים צבעוניים
במיוחד .הנסיעה לכפר ולמפרץ היא אחת הדרכים היפות והמפותלות על גבי האי הונג קונג
)קו  6או  .(260הכניסה לכפר ולמפרץ לא כרוכה בתשלום נוסף.
 –Aberdeenעיר נמל הנמצאת בחוף הדרומי של האי הונג קונג וממולה ממוקם כפר צף.
ניתן להשכיר סירת עץ סינית ולאכול במסעדות הצפות של הכפר .יש הטוענים שהמקום הפך
כבר למתויר מדי ומאבד מהחוויה הייחודית .בשביל להגיע לכפר כדאי לקחת את קו 70
מהתחנה המרכזית בהונג קונג.
כפר  –O Shekכפר רגוע הממוקם בקצה המזרחי של האי הונג קונג .בכפר חופים נקיים
ויפים וממנו ניתן לצאת גם למסלול רגלי של שלוש שעות שנקרא  .Back Dragonעל מנת
להגיע לכפר יש לקחת את קו  9מתחנת  Wan Kei Shauשל הרכבת התחתית.
מקדש  -Mo Manנחשב לאחד המקדשים החשובים בעיר .זהו מקום פולחן לאלי הספרות
והמלחמה .המקדש ממוקם ברובע המפורסם  ,Road Hollywoodבצד טורים של חנויות
לעתיקות ולחפצי אומנות .הכניסה למקדש היא חינם )יש תיבת תרומות למעוניינים( .כתובת:
124-126 Hollywood Rd, Sheung Wan.
מקדש  10000הבודהות– המקדש נבנה על ידי  ,Kai Yuetשהקדיש את ימיו האחרונים כדי
ליצור מקום בו יוכלו להתנוסס  13000בודהות .המקדש אינו פעיל כיום )אין בו נזירים(
והכניסה אליו היא חינם .כדי לעלות למנזר יש לטפס  400מדרגות ,שלאורכן מוצבים פסלים
מוזהבים .בפסגה תמצאו תצפית נחמדה על האזור .המקדש ממוקם בTau Pai 220 -
Village, Sha Tin.
עולם המים הכולל ,המים עולם .עבורכם הפארק זה ,מים חובבי אתם אם (Ocean Park) -
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את האקווריום הגדול בעולם ,הוא קומפלקס הבידור והשעשועים הגדול ביותר בדרום מזרח
אסיה .הוא מציע את הדרגנוע השני בגודלו בעולם תחת כיפת השמיים ,כרישים ,רכבות הרים,
עולם ילדים ,עולם מים ומבט להיסטוריה הסינית בתקופת הממלכה התיכונה  -זהו מקום שגם
מבוגרים ייהנו ממנו .אל תחמיצו את המופעים המתקיימים בפארק הכוללים ריקודים
מסורתיים ,ג`אגלינג ואקרובטיקה .הכניסה למבוגר היא  ,$HK 280תתכן הנחה למחזיקי
תעודת סטודנט .הגעה באמצעות קו  629מהתחנה המרכזית בהונג קונג.
מוזיאון בית התה של  – Flagstaffמבנה קולוניאלי יפיפה שנבנה בשנת  1840ומשמש
היום כמוזיאון התה .בנוסף לתערוכות המוצגות במקום בנושא התה הוא עוסק גם בחקר
התה ,התרבות המתלווה לו וכלי התה השונים .בעבר שימש הבית כמשרדו של מפקד כוחות
הצבא הבריטי בהונג קונג ובשנת  1984הוסב למוזיאון הנוכחי.כתובת : 10 Cotton Tree
Drive, Hong Kong.
פארק הונג קונג– הפארק נמצא במרכזה של הונג קונג ונבנה בשנת  .1991שטחו שעולה
על  32קמ"ר מכיל כלוב ציפורים גדול ,מתקני שעשועים לילדים ,מרכז ספורט ומעל הכל
הרבה טבע ירוק לצד המבנים המודרנים של העיר.
 – Happy Valley Racecourseבמקום זה מתקיימים מרוצי סוסים עוד משנת .1846
המרוצים מתקיימים בין החודשים ספטמבר  -יולי ,לרוב בימי רביעי בערב .ליד המסלול מוזיאון
של מרוצי הסוסים ובו גם חנות מזכרות .מחיר בסיסי לצפייה במירוץ יעלה כHK 10-
דולר.כתובת:בין רחוב  Chung Nai Wongורחוב.District Chai Wan , Hill Morrison
ארכיטקטורה– באי מספר רב של מבנים בעלי ארכיטקטורה קולוניאלית מרשימה .בין
המבנים המרכזיים תוכלו לראות כמעט מכל מקום באי את בית הבנק המרכזי של הונג-קונג
– שנחאי וכן תוכלו לבקר בבניין הבורסה ובבית  Jardineבעל החלונות העגולים .הקתדרלה
של סנט ג'ונס הבנויה בצורת צלב נמצאת ברחוב  Gardenותציע לכם מידע רב על החיים
במקום והעבודה המיסיונרית שנעשית.

האי קואלון:
טיילת קאולון ומופע האורות– הטיילת ממוקמת בדרום חצי האי ומשקיפה על נמל
ויקטוריה .זהו מקום נהדר לטיול קצר וכן המקום המרכזי בו נאספים המוני אנשים בכל ערב
) (20:00כדי לצפות במופע האורות המפורסם של הונג קונג ),(Lights Of Symphony
שנכנס גם לשיאי גינס כמופע האורות הגדול בעולם .הצפייה במופע היא חינם.
המוזיאון לאמנות של הונג קונג  -במוזיאון זה מוצגת המורשת הסינית שהשתמרה מזה
שנים ארוכות .תוכלו למצוא קרוב ל 14,000 -יצירות שונות ,כולל ציורים סיניים ,עבודות
קליגרפיה ,תמונות היסטוריות ,כלי תה עתיקים ועבודות של אמנים מקומיים.כתובת : 10
Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.
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מוזיאון החלל של הונג קונג  -במוזיאון תוכלו למצוא פלנטריום ומספר אולמות תצוגה בהן
מוצגות תערוכות בנושאים שונים הקשורים לתחום המדע והחלל.כתובת : 10 Salisbury
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.
המוזיאון להיסטוריה  -מוזיאון זה מציג את המורשת היסטורית והתרבותית של הונג קונג.
המוזיאון הוקם בשנת  1975עם התפצלותם של מוזיאון העיר והגלריה לאמנויות לשני
מוזיאונים  -המוזיאון לאמנות והמוזיאון להיסטוריה .בשנת  1983הועבר המוזיאון באופן זמני
לפארק בקאולון וכעבור  15שנים ,הועבר למיקומו הנוכחי למבנה חדש שעלות בנייתו הגיעה
ל 390 -מליון הונג קונג דולר .במקום תוכלו לראות עבודות בנושא היסטוריה ,ארכיאולוגיה
ואתנוגרפיה.כתובת: 100 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon.
מקדש  - Sin Tai Wong Yuen Sik Sikנחשב לאחד המקדשים המתויירים והחשובים
בחצי האי ובהונג קונג כולה .המקדש נקרא על שם נזיר בשם וונג טאי סין ,שנודע בכוחות
הריפוי המופלאים שלו וביכולתו לחזות את העתיד .בכל שעה שתבקרו במקדש תוכלו לראות
מאמינים רבים המעלים קטורת ומניחים פרחים באולם המרכזי של המקדש .המקדש משלב
את שלוש הדתות העיקריות שתמצאו בסין :בודהיזם ,תאואיזם וקונפוציוניזם .הכניסה למקדש
היא חינם.כתובת: 2 Chuk Yuen Village, Wong Tai Sin, Kowloon
פארק קואלון  -פארק גדול זה שבעבר היה שכונת עוני של קואלון ,מציע כיום למבקרים בו
מבחר של פעילויות ,החל מפעילויות ספורט אקטיביות ועד תיור בין הגנים השונים שבפארק.
תוכלו למצוא בו גני משחקים לילדים ,פסלונים הפזורים ברחבי הפארק ,חממות ,גן סיני
יפהפה ועוד .בזכות מזג האוויר הנוח של הונג קונג ,יכולים תושבי המקום וכן תיירים הבאים
לבקר ,ליהנות משלל המתקנים שבמקום.כתובת: 22 Austin Road, Tsim Sha Tsui
 –Lotus Pond Gardenגן ירוק ומטופח בלב העיר המשלב עצים מגוונים ,בריכות דגים
ופגודה צבעונית .במקום אוסף של דגמי בניינים מיוחדים ומקדשים מפורסמים מרחבי סין .מול
הגנים נמצאת חצר ובה גינה מטופחת עם בריכות מלאות בפרחי לוטוס.
מלון  – Peninsulaמדובר במלון הכי מפואר באזור מפרץ ויקטוריה .האטרקציה המרכזית
היא הפאב ) (Felixבעל הנוף היפה של המפרץ .על פי הסיפורים  -שירותי הגברים במקום
הם ייחודיים ,הם מאפשרים למבקרים חוויה של לעשות את הצרכים על רקע הנוף
המרהיב.כתובת: Salisbury Road, Kowloon.
הטריטוריות החדשות:
הדיסנילנד של הונג קונג -הדיסנילנד של הונג קונג שממוקם באי לנטאו יזמין אתכם לבקר בממלכת
סיפורי האגדה ועולם הפנטזיות ,כיאה לכל פארקי דיסני .תוכלו למצוא שם גם מסעדות ,חנויות מזכרות
וכן שני בתי מלון .האתר החדש יחסית הוקם בספטמבר  2005והושקעו בבנייתו למעלה מ 2-מיליארד
דולר .כרטיס כניסה יומי למבוגר יעלה כ HK 400 -דולר .הדרך הפשוטה ביותר להגיע לפארק היא
באמצעות הרכבת התחתית )יש תחנה על שם הפארק(.
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מנזר פו לין של בגובה לנטאו באי - Ngong Ping Plateauב ממוקם המנזר (Po Lin Monastery) -
 518מטרים .המנזר הוקם בשנת  1906וקיבל את שמו בשנת  .1924המאפיין המרשים ביותר הינו
פסל הבודהה הגדול ) (Buddha Tan Tianהמשקיף על המנזר ועשוי ברונזה .הפסל המרשים
שמשקלו  250טון וגובהו  31מטרים ,מסמל את מערכת היחסים ההרמונית בין האדם לבין הטבע ולבין
הדת .זהו אחד מפסלי הבודהה הגדולים בעולם ומושך אליו תיירים רבים .הכניסה למנזר והעליה לפסל
היא חינם .אם תבחרו להיכנס לתוך המקדש שנמצא תחת הבודהה תצטרכו לשלם סכום סמלי.
הגנים הבוטנים וחוות כדורישל הצפוניים במורדות ממוקמים והחווה אלה גנים (Kadoorie Farm) -
ההר הגבוה ביותר בהונג קונג ,הר  ,Shan Mo Taiבמרכז אזור הטריטוריות החדשות .במקום ישנו נחל
זורם ,יער וכן מתקנים לשימור הטבע ולימודו .חוות כדורי נוסדה בשנת  1950לצורך עזרה ותמיכה
באיכרים העניים ,שגרו אותה עת באזור ,והיום ,חמישים שנה אחרי ,משקפת את התהליכים שהתרחשו
בתחום במרוצת השנים .מטרתו המרכזית של המקום היא להגביר את המודעות בנוגע ליחסי הגומלין
שבין האדם לסביבתו וכן להביא לידי שינויים חיוביים בעולם שימור הטבע .הכניסה לגנים ולחווה תעלה
לכם כ HK 10 -דולר .לפרטים נוספים ודרכי הגעה  www.kfbg.org.hk/kfb/homepage.xml-קניות
ושווקים הונג קונג לא זולה במיוחד .עם זאת ,אפשר למצוא בשווקים ובחנויות שונות מוצרים במחירים
זולים יותר מהמחיר בארץ )בעיקר בתחום מוצרי החשמל( .שימו לב כי קיימים זיופים זולים של מוצרים
ועל כן אם ברצונכם לקנות מוצר ,שאיכותו חשובה לכם ,כדאי להתייעץ עם הצוות בהוסטל אודות
מקום מומלץ לקניות .רוב החנויות בהונג קונג מכבדות כרטיסי אשראי .בהונג קונג תמצאו מרכזי קניות
ושווקים רבים ומגוונים:
מרכז הקניות  – Tsui Sha Tsimמרכז הקניות המרכזי על חצי האי קואלון ,אליו מתנקזים
תיירים רבים על מנת למצוא חנויות מכל סוג ,מסעדות ובתי קפה .במתחם תוכלו למצוא גם
את שדרת הכוכבים המפורסמת של הונג קונג.
 –Harbour Cityמדובר במרכז הקניות האדיר של הונג קונג .קניון הענק מכיל כ700 -
חנויות שונות ,מסעדות ,בתי קולנוע ואפילו בית מלון .המתחם נמצא באזור Tsui Sha Tsim
ובו תמצאו חנויות של המעצבים הנחשבים ביותר בעולם לצד חנויות כמו זארה ומנגו .בשביל
לא ללכת לאיבוד )יכול לקרות לטובים ביותר( כדאי להסתובב עם מפה.
מתחם  –Square Timesאחד מהקניונים הפופלריים ביותר באי הונג קונג ומציע לקונה 16
קומות של חנויות ומסעדות .תוכלו למצוא סניפים של רשתות אופנה בינלאומיים כמו מורגן,
נייקי ומרקס אנד ספנסר במחירים אטרקטיביים.
 –Natan Roadהרחוב הארוך בקואלון הקרוי על שם אחד ממושלי הונג קונג )שהיה יהודי(
מכיל הכל ממותגים ידועים ועד לדגים יבשים ותבלינים .לאחר הקניות תוכלו ליהנות מאחת
המסעדות האיכותיות שבמקום .למרות יוקרתיות הרחוב ,הדעות על המקום ,המחירים ואיכות
המוצרים שנויות במחלוקות.
 –MongKokמתחם של כמה רחובות גדוש בחנויות ומרכזי קניות קטנים בחצי האי קואלון.
ניתן למצוא באזור הרבה מציאות ,בעיקר בתחום הלבוש .בסוף השבוע המקום נסגר לתנועת
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מכוניות וניתן להסתובב על הכבישים בחופשיות .חנות מומלצת למוצרי אלקטרוניקה –
).המטרו מתחנת  E2יציאה ליד( Broadway
 –Stanley Marketכפר סטנלי שנמצא בדרום האי הונג קונג מפורסם בעיקר בזכות השוק
הצבעוני והמתוייר שלו .מדובר בשוק שמכוון לקהל התיירים המערביים ומכיל תיקים
צבעוניים ,פסלונים בודהיסטים ועוד מזכרות .המחירים זולים והמוצרים מוכוונים לתייר
הממוצע .אם אתם מחפשים שוק אוטנטי ניתן לפסוח עליו .מלבד השוק הכפר מציע
אטרקציות נוספות )ראו בערך אטרקציות בהונג קונג(.
מתחם  –Bay Causewayהרובע מהווה יעד אטרקטיבי במיוחד לתושבים ותיירים הבאים
להסתובב בין החנויות והמסעדות העממיות ולחפש מציאות .החנויות במתחם פתוחות עד
השעה  23:00ואף יותר.
 –Ladies Marketברובע  Kok Mongבחצי האי קואלון נמצא השוק שמכיל בגדים זולים,
צעצועים ,חיקויי תיקים ועוד .המחיר הנמוך הוא בהתאם לאיכות המוצרים אבל תמיד אפשר
להגיע ולחפש מציאות.
 –pliu Street Flea MarketAשוק פשפשים בחצי האי קואלון הידוע במוצרי
האלקטרוניקה והשעונים .השוק פתוח משעות הצהריים ועד הערב.
שוק הציפורים ,הפרחים והדגים – השווקים נמצאים במתחמים סמוכים בחצי האי קואלון.
מלבד מגוון הציפורים ,הדגים והפרחים תוכלו למצוא גם מוצרים רבים בתחום הרפואה הסינית
המסורתית.
 –Jade Marketשוק המכיל למעלה מ 400 -דוכנים המוכרים אבני חן מסוגים ,ממינים
ובמחירים שונים .השוק ממוקם ב Street Jade -בחצי האי קואלון.
שוק הלילה ב –Street Temple -השוק שממוקם בחצי האי קואלון נפתח משעה 16:00
ומגיע לשיאו בשעות הערב .לצד מוצרים שונים )בדגש מרכזי לגברים( תוכלו גם למצוא דוכני
אוכל טעימים .בהמשך השוק תמצאו גם שוק קטן יותר שמכיל מגוון של מוצרי מין.
בכדי לקרוא עוד על קניות בהונג קונג היכנסו >>

חגים ומועדים
פסטיבל הקולנוע הבינלאומי – )סוף מרץ  -תחילת אפריל( פסטיבל הקולנוע הבינלאומי של
הונג קונג הוא אירוע ענק ,בו מוקרנים יותר ממאתיים סרטים שונים מכל העולם .זהו
הפסטיבל הגדול מסוגו באסיה כולה .הפסטיבל מקיף ז`אנרים שונים ומעניינים ,ובמסגרתו אף
מעניק את פרס היוצר האסיאתי .במהלך הפסטיבל מתקיימות תערוכות מרתקות וערבי גאלה
חגיגיים .תעשיית הקולנוע של הונג קונג נחשבת דינמית ומענינת ,התכונות הללו באות לידי
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ביטוי בפסטיבל מדליק זה .ההקרנות מחולקות על פי קטגוריות ומקלות על התמצאות קהל
הצופים .אתר האירוע .www.hkiff.org.hk/en/index.php-
יריד כלי הבית בהונג קונג – )סוף אפריל( יריד כלי הבית בהונג קונג הינו הגדול ביותר
באסיה .מגוון תצוגות רחב פרוש בפני המבקרים :כלי מטבח ,רהיטים ,מכשירי חשמל
למיניהם ,חפצי נוי ואומנות ואביזרים שונים לבית .ביריד מציגות יותר מ 2000 -חברות ורשתות
שונות .במהלך ימי היריד נערכות גם הרצאות וסדנאות לאנשי מכירות ועסקנים מהתחום.
היריד מיועד לא רק לאנשי עסקים ,אלא גם לקהל הרחב ולסקרנים מכל העולם שמגיעים
בשקיקה אל דוכניו .האירוע מתקיים ב.Centre Exhibition & Convention Kong Hong -
אתר האירוע .www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en-
פסטיבל ) – Bun Chau Cheungהחל ב 28-באפריל( סמוך למקדש temple Tai Pak
באי  Chau Cheungבולטים במלוא הדרם מגדלים בגובה של יותר מעשרים מטרים.
הפסטיבל כולל תהלוכה רבת משתתפים ,שמתנהלת בין הסמטאות המתפתלות ,עם המוני
ילדים בתלבושות צבעוניות ותחפושות שונות .רבים מהילדים נישאים על מוטות ארוכים במשך
כל היום ,עיניהם חצי עצומות .דבר זה נובע מהעובדה הפשוטה שמסממים אותם ,כדי שיוכלו
לעמוד בכל הטקסים המפרכים .הפסטיבל ,הוא למעשה ,חג ההודיה של הונג קונג ואורכו
שבוע שלם ,מתוכו למשך שלושה ימים מלאים האי כולו הופך להיות צמחוני .בכל מסעדה
אליה תכנסו יהיה תפריט מיוחד ,מה שפחות אהוב על המסעדנים החביבים ,ואפילו
במקדונלדס המקומי ימכרו אך ורק המבורגרים העשויים מפטריות! רוחות שונות של בעלי
חיים ודגים הן הנושא של הפסטיבל ,ורמת הדבקות והרצינות בהן עובדים אותן ,פשוט יוצאת
דופן ומרתקת בעיני המתבונן המערבי .במהלך הפסטיבל יחולקו לחמניות מזל מתוקות
לעוברים ושבים על ידי ילדי הונג קונג .הלחמניות נועדו להמתיק את "המזג החם" של הרוחות
השונות .אתר האירוע .www.cheungchau.org-
פסטיבל יום ההולדת של טאם קונג – ) 28באוגוסט( טאם קונג הוא נער מקומי שהיה ידוע
ביכולותיו העל טבעיות .טוענים שביכולתו לשנות ולשלוט במזג האוויר בהינף יד ובזריקת חופן
אפונים הוא מסוגל להרגיע גם את הסערה הקשה ביותר .משום כך ,הוא אחד מפטרוני
הדייגים והאוכלוסיה בכלל .במקדש לכבודו הקרוי  ,Temple Kung Tamחוגגים לכבודו ביום
הולדתו ,וכן במקדשים נוספים הפרוסים ברחבי העיר .אתר האירוע
.www.discoverhongkong.comשבוע האופנה – )תחילת חודש יולי( שבוע האופנה הנוצץ מארח את כל הלהיטים העכשוויים
מבתי היוצר של אסיה .יותר מעשרת אלפים מבקרים יגיעו כבכל שנה ,כדי להתעדכן באופנה
הנכונה ,ולשטוף את העיניים בדגמים הלוהטים של המעצבים הצעירים והמוכשרים וכן של
השמות הגדולים והוותיקים .התצוגות נחלקות לפי נושאים  -אופנה גבוהה ,לבוש יוקרתי לצד
לבוש בלתי מחייב ויומיומי ,קולקציות מעצבים ,ועוד .יותר משלוש מאות בתי אופנה ומעצבים
מ 12-מדינות מציגים בתערוכה כל שנה ,ויש ממש גלריה שבה ניתן לשוב ולחזות בדגמים
השונים .האירוע מתקיים ב .Center Exhibition & Convention Kong Hong -אתר
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האירוע .www.hktdc.com/fair/hkfashionweekss-en-
קרנבל האמנויות הבינלאומי – )אמצע יולי – אמצע אוגוסט(במשך שישה שבועות ,קרנבל
האמנויות של הונג קונג מארח למעלה משמונים הופעות בתחומים מגוונים לכל המשפחה:
מוסיקה ,ליצנים ,מחול ,תיאטרון בובות ,אקרובטיקה ועוד .המופעים מגוונים מאוד ומרתקים
למדי .הפסטיבל מתקיים ב.Tsui Sha Tsim -
פסטיבל לכבוד האל קוואן טאי – ) 24ביולי( קוואן טאי הוא אל המלחמה ופטרון המשטרה
המקומית ,דמות היסטורית שחיה במאה השלישית לספירה והתנגד באופן פעיל לדאואיזם
וסמליו .מכאן הקשר שלו אל כל המתנגדים והנלחמים למיניהם .במהלך הפסטיבל לכבודו
מביאים המאמינים המסורים תשורות ומנחות שונות ומתקיימים טקסים במקדשים לכבודו.
הפסטיבל מתקיים במקדשים שונים ,כשהעיקרי מביניהם הוא .Mo Man
תערוכת המזון בהונג קונג – )אמצע אוגוסט( שלל מטעמים ,שתייה ובעיקר ריחות ילוו את
מבקרי התערוכה .בתערוכה יתארחו מאות דוכנים ,ממדינות רבות מרחבי העולם.
המשתתפים יציגו לראווה משקאות שונים ,מאפים ,תה סיני ,נודלס ,פסטה והכל בצורה
מעוררת תאווה .כחלק מן החגיגה יתקיימו תחרויות שונות .האירוע יתקיים בKong Hong -
האירוע אתר Convention & Exhibition Centre.
http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html.פסטיבל שבע האחיות – ) 16באוגוסט( הפסטיבל כולו מבוסס על אגדה סינית עתיקת יומין.
הסיפור הינו סביב האחות הצעירה והחסודה במשפחה שבה עוד שש אחיות גדולות ממנה.
אביה ,קיסר השמיים ,ריחם עליה שכן היתה מבלה את כל זמנה בטוויה ועבודה קשה .הוא
החליט לחתן אותה עם רועה פרות משביל החלב ,אך לאחר החתונה הנערה שכחה מחובותיה
ועבודת הטוויה ,והזניחה אותן כליל .האב פקד עליה שתשוב לעבודתה והתיר לה להתראות
עם בעלה רק ביום השביעי לחודש השביעי ע"פ לוח השנה הירחי .מאז ועד היום ,נערים
ונערות חוגגים בתאריך זה ,את המאורע מתוך תקווה למצוא בן/בת זוג נאהבים .הנערות
עורכות תחרויות ותצוגות של אמנות התפירה והרקמה ומציעות פירות ומנחות מעשה ידיהן.
המיקום האידאלי לצפייה בפסטיבל הוא מעל אחד מגגות העיר .אם אתם מתקשים למצוא גג
פנוי ,לכו ל Rock s`Lover -שב  .(Chai Wan) -Road Bowenבלילה גם אפשר להבחין
באיחוד שני הכוכבים משני עברי שביל החלב  -כוכבה של הטווה הצעירה ואהובה רועה
הפרות .אתר האירוע .www.discoverhongkong.com-
פסטיבל הרוחות הרעבות – ) 24באוגוסט( על פי האמונה ביום הארבע עשרה לירח
השביעי ,בירח מלא ,נפתחים שערי הגיהינום ומשחררים לחופשי את כל רוחות הרפאים,
בעיקר את חסרות המנוחה והרעבות שביניהן .למתים יש מקום של כבוד בהונג קונג ,והחובה
לכבד אותם היא אינה משהו שמישהו יעז לחלוק עליו .לפי האמונה אם נקבר אדם בטקס
שאינו שלם ,תהיה רוחו נידונה לחיי שוטטות בעולם הזה ,ולא תוכל לנוח על משכבה בשלום
בעולם הבא .הפסטיבל נערך בין היתר ,ב  Kowloon ,Park Memorial V George Kingוב-
האירוע אתר Moreton Terrace Playground Causeway Bay .
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.www.discoverhongkong.comיום העצמאות של סין – ) 1באוקטובר(ביום זה יותר משלושים אלף זיקוקי דינור מאירים את
שמי הונג קונג מעל נמל ויקטוריה .כשלושה וחצי מיליון הונג קונג דולר נאספים כל שנה כדי
לקיים את המופע האקסטרווגנטי הזה שאורך כמחצית השעה בלבד .הזיקוקים מוזנקים
לשמים לצלילי מוסיקה תואמת סינית ומערבית .מופע הזיקוקין מחולק לכשתיים עשרה סצינות
שונות ,כשהשיא מתרחש בסצנה האחרונה ,שהיא מהירה ומרשימה מאין כמוה .אסור לפספס!
מקום מעולה לתצפית על האירוע המדהים הזה הוא  Peak Victoriaוכדאי להביא רדיו ,לכוון
אותו לתחנה  2 Radioוליהנות ממופע מעולה .מקום טוב אחר הוא בנמל ויקטוריה או בטיילת
שעל חצי האי קואלון.
פסטיבל הצ'אנג יאנג – ) 5באוקטובר( פסטיבל הצ`אנג יאנג ,הוא יום חג לאומי של הונג
קונג ,בו מתכנסות המשפחות ומבכות על מות יקיריהן .ביום זה הן עולות לבתי הקברות,
לנקות את הקברים ולהתפלל .כמו כן ,משפחות רבות נוהגות לטפס על גבעות על מנת
להתרחק מרוחות ומזל רע .הסיפור מאחורי המנהג מספר כי בעבר ,בתקופת האן ,נצלה
משפחה שלמה ממוות ,משום שראש המשפחה השכיל להקשיב לעצתו של מגיד העתידות,
וביום ה 9-לחודש התשיעי ,על פי לוח השנה הירחי ,הוא הוציא את משפחתו מן הכפר .עם
שוב המשפחה לכפר נתגלה האסון  -הכפר נחרב כליל עקב מפולת .כיום ,תושבי הונג קונג
מנצלים את יום החג לעלייה להרים ,טיולים בחיק הטבע ופיקניקים .אתר האירוע
.www.discoverhongkong.comלמידע נוסף על אירועים ופסטיבלים בהונג קונג »

קהילה יהודית
מרכז שובה ישראל בהונג קונג :שובה ישראל מקיימת מזה כ 18-שנה פעילות רחבה של אירוח
תרמילאים מהארץ ,המטיילים במזרח הרחוק והסביבה ,במהלך כל השנה .מסגרת האירוח הינה
לשבעה ימים ,הכוללת לינה בדירות לבנים ולבנות ,ארוחות כשרות ושני מפגשים ביום בנושאי יהדות.
בשעות הפנאי מומלץ לטייל ולראות את הונג קונג המרהיבה .כמו כן ,מסגרת האירוח כוללת סעודות
שבת וחג בצוותא .מדי מספר חודשים מתקיימים במקום סמינרים ללימודי יהדות ,הכוללים מגוון רחב
של פעילות חברתית ,שיעורים והרצאות על ידי צוות המקום ומרצים אורחים מהטובים בארץ
ובעולם.אתר אינטרנט.www.shuva-israel.com :
קהילת חב"ד לובביץ בהונג-קונג:
כתובת1 Kin Tung Road, Flat A 6, Tung Chung, Hong Kong :
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טלפון852-3746-4701 :
קהילת חב"ד בחצי האי קואלון:

כתובת67-71 Chatham Road, Oriental Centre 1/F Unit D, Tsim Sha Tsui :

טלפון852-2366-5770 :

נייד852-9674-4450 :

מיילkowloon@chabadhk.org :

אתר אינטרנטwww.chabadhongkong.org :
למידע נוסף על הקהילה היהודית בהונג קונג >>

התמצאות ותחבורה מקומית
בהונג קונג קיימת מערכת תחבורה ציבורית מפותחת ויעילה במיוחד )תזכורת – הנהיגה היא בצד
שמאל!( .רחוב המלכה ) (Road s'Queenמהווה את הרחוב הראשי באי הונג קונג מאז  .1840משני
צידי הרחוב מתפצלים רחובות קטנים בהם מרכזי קניות וחנויות אופנה ובוטיקים ,חנויות תכשיטים
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ואביזרים שונים ועוד .ניתן לרכוש את כרטיס אוקטופוס שזהו כרטיס חכם אלקטרוני שבאמצעותו ניתן
לשלם במגוון אמצעי התחבורה השונים )רכבת תחתית ,מעבורות ,אוטובוסים( בנוסף לרשתות גדולות
כמו סטארבקס ומקדונלדס ואף בטלפונים ציבוריים ומכונות שתיה .יש מקומות כמו המטרו שבהם
שימוש בכרטיס יקנה לכם הנחה מסויימת .את הכרטיס ניתן לרכוש כבר בשדה התעופה ולהטעין אותו
בסכום הדרוש יחד עם פיקדון שיוחזר עם החזרת הכרטיס בתום השימוש .לפרטים נוספים
 .www.octopus.com.hk/get-your-octopus/en/index.htmlשימו לב שבאוטובוסים ובTrams -לא מחזירים עודף על הנסיעה ,אז מומלץ להגיע עם סכום מדויק או באמת להצטייד בכרטיס
אוקטופוס.
פירוט אמצעי התחבורה השונים:
רכבת האקספרס -הדרך המהירה והקלה ביותר להגיע מנמל התעופה לאי הונג קונג או
קואלון .הרכבת היא חלק מרכבת התחתית של הונג קונג.
הרכבת התחתית אפשרות שקיימת למרות .קונג בהונג העיקרי התחבורה אמצעי – )(MTR
לקנות כרטיס לנסיעה ללא הגבלה ,עדיף לקנות כרטיסים עבור כל נסיעה .גם לאחר שבוע
של בילוי בעיר תמצאו שיטה זו כזולה והמשתלמת ביותר .הרכבת מחברת בין האי הונג קונג,
קואלון ולנטאו וישנם קוים שמגיעים אף לטריטוריות החדשות .כדי להתמצא ברשת הרכבת
התחתית מומלץ להיעזר באפליקצייה הרשמית שלה – ) Mobile MTRשימו את השם הזה
בשורת החיפוש(.
מוניות -מחולקות לפי צבעים שונים – אדומות )באי הונג קונג ובאי קואלון( ,ירוקות
)בטריטוריות החדשות( וכחולות )באי לנטאו( .כאשר תבחרו לקחת מונית חשוב להתעקש
להפעיל מונה ולוודא כי הנהג מכיר את היעד .שימו לב כי יש תעריף נוסף עבור מעבר
במנהרות וגשרים בתשלום .לפי החוק יש לשים חגורת בטיחות במהלך הנסיעה .לרוב ,נהגי
המוניות ידעו לתקשר באנגלית בסיסית.
')Tramsהחשמליות'(  -מערכת קרונות דו קומתיים הנעים על גבי פסים ובנויים מ 6-מעגלים
בתוך האי הונג קונג .נסיעה בקומתו העליונה בעיר נחשבת לחוויה מיוחדת לתייר.
נמל ויקטוריה -הוא הנכס היקר ביותר של הונג קונג .האזור תמיד הומה תנועה בלתי פוסקת
של מפרשיות וספינות ענק .הנמל ידוע גם משום שהופיע כמעט בכל סרט שצולם בהונג קונג.
כתוצאה מהדחף המתמיד לשרת תעשיות חדשות ולמצוא שטחי מסחר חדשים מתרחב הים
לכיוון הנמל ,כך שכיום המזח של המאה התשע עשרה נמצא כעת עמוק ביבשת .מהנמל
תוכלו לקחת את מעבורות  Starהפועלות כבר יותר מ 100-שנים ומקשרות את האי הונג קונג
וקואלון .מדובר בדרך הזולה והמשתלמת לעבור בין האיים
נגישות לנכים:נכים מטיילים נמנעים במקרים רבים מלהגיע להונג קונג מחשש לבעיות התניידות.
מתברר שאין ממה לחשוש .רוב האוטובוסים מצויידים במשטחי גישה )רמפות( .הנהג עוצר ,מזיז הצדה
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את כל הנוסעים ,מוריד את המשטח והנכה מתגלגל אל תוך האוטובוס ,אם צריך בעזרת הנהג או
נוסעים אחרים .בתוך האוטובוס יש מקום מיוחד לכסא גלגלים ,כולל אפשרות קשירה .לרוב התחנות
של הרכבת התחתית יש גישה לכיסאות גלגלים לפחות מכניסה אחת .אם הגישה זאת מעלון ,יש ללחוץ
על הכפתור המיועד לכך ולבקש סיוע .תוך זמן קצר יגיע עובד רכבת או שניים ויעלה את הנכה במעלון,
אטי אבל יעיל .המעבורות קצת בעייתיות ,אם כי אפשר לעלות עליהן ,אבל משטחי הגישה מתנדנדים.
למידע נוסף על תחבורה בהונג קונג לחצו כאן >>

מזג אויר
מזג האוויר בהונג קונג דומה לזה שבארץ .החודשים החמים הם יולי-אוגוסט והחורף מגיע לשיאו
בחודשים דצמבר-ינואר .עם זאת ,בהתאם לאקלים הטרופי של האזור ,העונה הגשומה היא עונת הקיץ
ובחורף מלבד ימים קרים יחסית )עד  13מעלות( לא תזכו לראות ימי גשם רבים.

המלצת זהב
ביקור בהונג קונג ובמקאו אינו מצריך הוצאת ויזה מיוחדת )בעל דרכון ישראלי מקבל בכניסה תוקף
שהייה של  90יום( .על כן ,תקופת שהותכם בהונג קונג לא תגרע מזמן הכתוב בויזה לסין גופה .מה
שכן ,מכל המקומות מסתבר שהכי מסובך להוציא ויזה לסין דווקא בהונג קונג .יש שם בדיקה קפדנית
מאד שדורשת הצגת מקומות לינה לכל ימי השהייה במדינה.

מה הכי לא כדאי בעיר
הונג קונג היא לא יעד מועדף על תרמילאים והם נשארים בה יום-יומיים כתקופת המתנה לטיסה או
מעבר ליעדים אחרים .האווירה בעיר היא פחות "תרמילאית" ויותר של נופש וקניות .כדאי להגיע לכאן
לזמן קצר ,אך לא תמצאו כאן ריגוש "תרמילאי" מעבר לשניים-שלושה לילות.

בטיחות ואזהרות
בחנויות מפוקפקות לאחר קבלת המקדמה על המוצר ,יטענו כי המוצר אינו נמצא במלאי וינסו למכור
לכם מוצר נחות מהמוצר המקורי .וודאו תמיד לפני התשלום כי הדגם ,מחיר המוצר והמוצרים הנלווים
אליו תואמים את דרישותיכם!! באופן כללי ,ובדגש על מוצרי חשמל ,עדיף לקנות בחנויות בעלות השלט
(QTS Quality Tourism Services).
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קישורים רלוונטיים
אתר רשמי באנגלית של התיירות בהונג קונג
www.discoverhongkong.com/login.html-

קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל

afty.lametayel.co.il

page 18 / 18
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

