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Moderne 
 millionbyDen tidligere britiske koloni tilbyder alt, 

hvad man kan forvente af en rigtig storby: 
Tradition, modernitet, underholdning, billige 
Michelin-restauranter, shopping og natur. Fra 
over 100. etager høje skyskrabere til kæmpe 
Buddhaer og gademarkeder i Mong Kok.
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Her skal du spise
1. DIM DIM SUM
Vil du prøve autentisk kinesisk dim sum, og 
lader du dig ikke afskrække af borde uden 
dug til middag, så slå et smut forbi en af de 
fire Dim Dim sum-restauranter, der ligger 
i hongkong. Der er ofte kø, og i køen finder 
du adskillige kinesere. De ved nemlig, at 
her får du et godt måltid. her spiser byens 
kokke, når de har fri, og menukortet byder 
på klassikere som dumplings, friske eller 
friturestegte forårsruller og kødboller. 
start altid med en kop te – og prøv også en 
af de mere specielle retter, såsom friture-
stegte kyllingefødder. Tung Choi Street, 
Kowloon, 112 Underground

2. TIM HO WAN
i hongkong ligger verdens billigste Miche-
linstjerne-restaurant. orker du at stå i kø i 
ca. tre timer, er du garanteret et måltid, du 
ikke vil glemme. Kokken bag Tim ho Wan 
hedder Mak Pui Gor, og før han åbnede sit 
eget sted, var han chefkok på den trestjer-
nede restaurant på Four seasons hotel. 
her får du dim sum, som ligger milevidt fra 
den slags, der findes på danske restauranter. 
råvarerne er i top, og opskrifterne er både 
klassiske og originale. og så er det tilmed 
billigt – regn med omkring 100 kr. per per-
son. oBs: Der kan ikke bestilles bord.
Shop 8, 2-20 Kwong Wa Street, Mong 
Kok, Kowloon, Timhowan.com

3. THE OZONE
Der er masser af muligheder for at opleve 
en betagende udsigt, når du besøger hong-
kong. hos The ritz-Carlton hong Kong fin-
der du verdens højeste bar: The ozone på 
118. etage, hvor du ud over lækre cocktails 
kan få delikate tapas i kreative opsæt-
ninger. en god måde at nyde den smukke 
skyline på. Ritzcarlton.com/en/hotels/
china/hong-kong

Her skal du sHoppe
1. MARKED I MONG KOK
Der er risiko for at gøre nogle store fejlkøb på de mange 
markeder i Mong Kok, som henvender sig til turisterne. Men 
leder du lidt længere, kan du være heldig at finde nogle lo-
kale souvenirs og andre sjove ting, der ingenting koster. Gå i 
en stor bue uden om kopivarer, der både er grimme og ulov-
lige at importere til Danmark, og gå i stedet efter boder med 
lækkert stof, lokale nationalvarer eller lækker mad – der er 
det hele på disse markeder. husk også at prutte om prisen.

2. HARBOUR CITY
Vil du have både luksus og highstreet, skal du besøge det 
én kilometer lange shoppingcenter harbour City. her finder 
du flagship stores fra alle de største modebrands som 
Gucci, Chanel og Prada – men du finder også de bedste både 
europæiske og amerikanske highstreet-kæder som Cos, 
uniqlo og Gap. slå også et smut forbi jo Malones eksklusive, 
diskrete dufte. 3-27 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Harbourcity.com.hk

3. CANTON ROAD &  
NATHAN ROAD
ud over de mange eksklusive malls, som 
findes overalt i hongkong, kan du tage en 
tur ned ad de to vigtigste hovedgader, når 
det kommer til shopping, nemlig Canton 
road og nathan road. Disse gader svarer 
til oxford street i london eller 5th Ave-
nue i new York. Designerforretninger og 
highstreet-butikker ligger side om side 
med små kinesiske shops. Det er også her, 
du kan se flest store lysskilte blinke uden 
for de store butiksfacader eller oppe over 
gadebelysningen.

TIP
Få en cocktail 
i trygge psy-
kedeliske og 

hippe rammer 
hos Mrs. pound
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1. VICTORIA PEAK
Tag op på toppen af bjerget Victoria Peak på hong Kong island og 
se byen fra oven. her kigger du ind mod byen og kan derfor få hele 
den betagende skyline med. stedet er meget turistet, og det tager 
noget tid at stå i kø til sporvognen, men det er det hele værd. sørg 
for at tage derop, lige før solen går ned, så du ser udsigten både i 
dagslys og i mørke. Thepeak.com.hk/en

2. STAR FERRY
i stedet for at tage 
undergrunden 
over til hong Kong 
island, kan du stige 
om bord på én 
af de historiske 
perler i hongkong, 
nemlig star Ferry. 
De små skibe har 
transporteret folk 
på tværs af sundet 

siden 1888, og en tur på båden er ikke kun en behagelig sejltur, det 
er også en god måde at se havnen på. Starferry.com.hk/en/home

3. TIAN TAN 
BUDDHA
Verdens største 
Buddhafigur fin-
der du i udkanten 
af hongkong (20 
minutter med 
tog). Den 34 
meter høje bron-
zefigur tårner sig 
op i baggrunden, 
når du ankommer 
enten med tram 
eller med bus, og 
det giver et sug i 
maven at stå foran den kæmpestore figur, som symboliserer den 
harmoniske relation mellem menneske og natur. Tag de 260 trin op 
til figuren og kom helt tæt på – heroppe er der også en fantastisk 
udsigt over Po lin Monastery – et område med buddhistiske temp-
ler, små vegetarrestauranter og en stor, åben plads med kæmpe 
røgelsespinde. Ngong Ping, Lantau Island. Undergrund: MTR 
Tung Chung Station (sidste stop), Exit B.

deT skal du opleVe

Her skal du bo
1. SALISBURY YMCA HOTEL
Vil du bo centralt og med udsigt til 
Victoria harbour og en af verdens 
smukkeste skylines, så skal du booke 
værelse på salisbury hotel. så tæt 
på havnen bliver det ikke meget bed-
re. Fra ca. 1.000 kr. pr. nat for et dob-
beltværelse. 41, Salisbury Road, Tsim 
Sha Tsui, Kowloon, Ymcahk.org.hk

2. TRIBUTE HOTEL, WEST KOWLOON
her er der tale om et cool designerhotel, der virkelig får pulsen til 
at falde – og det kan man have brug for i den tempofyldte storby. 
hotellet støtter de lokale forretningsdrivende, hvorfor Tributes 
hotels morgenmad og fyraftensøl serveres i samarbejde med 
områdets mange iværksættere. området er ligesom hotellet top 
trendy med små funky butikker, der kan tilfredsstille selv den 
mest kræsne fashionista. Priser fra 1.050 kr. pr. nat for et dob-
beltværelse.
4 Tung Fong St., Yau Ma Tei, Tributehotels.com

3. EAST HONG KONG, 
HONG KONG ISLAND
Der er talrige mulighe-
der for at bo luksuriøst i 
hongkong – men et af de 
absolut smukkeste steder 
i byen er east hong Kong. 
et kæmpe hotel med 
stor tagterrasse, pool og 
fitnesscenter og en morgenmadsbuffet, der er værd at skrive hjem 
om. De store gulv til loft-vinduer, som findes i de fleste værelser, 
giver et smukt udsyn til havnen – og lige over for hotellet ligger 

et kæmpe shopping-
center. Priser fra 1.100 
kr. pr. nat for et dob-
beltværelse. 29 Taikoo 
Shing Road, Taikoo 
Shing, East-hongkong.
com


