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24-lut

Wyjazd z Poznania ok. 4:30
Dojazd do Berlina powinien zająć ok. 3h – jesteśmy na
lotnisku ok. 7:30 (byliśmy oczywiście sporo wcześniej.

ND

BERLIN 9:40 24.02 - SINGAPUR 04:25 25.02 11h 45m
SINGAPUR 08:10 - HONG KONG 12:10 4 h 00 m
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Po przylocie
Na pobyt do 90 dni wiza nie jest wymagana. Dostajemy karteczkę (landing slip), która
upoważnia do pobytu. Kierujemy się do Airport Express (szybka kolej łącząca lotnisko
z półwyspem Kowloon i wyspą Hongkong).
On-Loan Octopus Card

Zakup w MTR Customer Service Centre albo MTR Ticket and Octopus Selling Machine
at the Hong Kong International Airport.
Bilet na przejazd LOTNISKO – STACJA HONG KONG w Central kupiony z kartą
Octopus jest tańszy (110HKD + przejazd z Central to Causeway Bay za free, a bez
karty trzeba zapłacić 115+5,5 HKD) albo BILET GRUPOWY 2 os. również linią Airport
Express – 170 HKD (85 HKD/os. + 5,5metro). Najlepsza opcja na podróż z lotniska to
kupić bilet GRUPOWY + kartę OCTOPUS.
Zniżki z Octopus Card

MTR Fare Savers - Simply wave your Adult Octopus over the reader on the MTR Fare
Saver and enjoy $2 discount on your next MTR ride from designated station(s).
Free Return Journey for Same Day Round Trip - Enjoy a FREE return journey when
you travel on the Airport Express for a round trip to and from the Airport within the same
day. This offer is applicable to both Octopus and Same Day Return ticket holders
(except journey between Airport and AsiaWorld-Expo stations)

Nocleg Hoi To Hostel
Zameldowanie 14:00–21:00, Wymeldowanie 11:30–12:00, 5 nocy,
HKD 1 488,84 ~ 729 zł
Recepcja znajduje się w na 3. piętrze w budynku E i jest czynna do godziny 23:00.
Informacje na profilu hostelu na Booking.com:
Z lotniska można jechać autobusem A11 do przystanku Causeway Bay Sugar Street, a
następnie iść przez 2 minuty do SOGO, skręcić w ulicę East Point Road, następnie w lewo w
ulicę Lockhart Road, którą należy iść aż do skrzyżowania, po czym należy skręcić w prawo i iść
dalej ulicą Cannon Street. Kino President Theatre usytuowane jest przy 1. skrzyżowaniu, a
budynek Hoi To Court znajduje się za kinem. Goście powinni wybrać 3E, aby otworzyć bramę
główną, a następnie udać się na 3. piętro, lokal E, gdzie ma miejsce zameldowanie. Ze stacji
kolei MTR Causeway Bay należy wydostać się wyjściem D1, skręcić w lewo i iść prosto ulicą
Lockhart Road aż do skrzyżowania, a następnie skręcić w prawo i idź dalej ulicą Cannon Street.
Kino President Theatre usytuowane jest przy 1. skrzyżowaniu, a budynek Hoi To Court znajduje
się za kinem. Goście powinni wybrać 3E, aby otworzyć bramę główną, a następnie udać
się na 3. piętro, lokal E, gdzie ma miejsce zameldowanie.
Wszystkie pokoje poza pokojami wieloosobowymi wyposażone są w prześcieradła, poszwy na
koce i poduszki oraz kapcie. W łazience znajduje się mydło i szampon (nie dotyczy wspólnych
łazienek). Ręczniki kąpielowe można wypożyczyć. W każdym korytarzu powinna być suszarka
do włosów, ale można ją również wypożyczyć w recepcji, pod warunkiem wpłaty depozytu. W
pokoju dostępne jest brytyjskie gniazdko elektryczne. Adapter uniwersalny można wypożyczyć w
recepcji, pod warunkiem wpłaty depozytu. Prysznic z ciepłą wodą jest dostępny po 20 minutach
od włączenia. Podgrzana woda wystarcza na kąpiel jednej osoby. Następna osoba musi
zaczekać kolejne 20 minut (my nigdy nie czekaliśmy).

Po przyjeździe do hostelu:
Opłaty za kartę OCTOPUS na lotnisku

Kaucja 50 HKD + 150 HKD minimalne zasilenie do wykorzystania na przejazdy i zakupy
w różnych punktach, np. 7eleven, Circle K, McDonald’s, KFC, inne sieciowe
restauracje, supermarkety, metro, tramwaje, busy, itp. Zwrotu karty można dokonać na
lotniku (Customer Service Centre at the airport or to any Customer Service Centre at
any MTR station). Dostajemy 50HKD depozytu oraz pozostałe środki. Potrącana jest
kwota za zwrot karty, jeśli oddajemy ją przed upływem mniej niż 3 miesięcy od
zakupu, tj. 9HKD. Przy zwrocie dwóch kart potrącono nam tylko raz kwotę 9HKD.
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Spacer po okolicy. Kolacja w Din Tai Fung (Yee Wo St, Causeway Bay). Przejazd
dwupoziomowym tramwajem wzdłuż Hennessy Rd w okolicę wieżowców w Central
i przejście na nadbrzeże (Bank of China Tower, HSBC, Jardine House, IFC, Ferries Wheel).

Hoi To Hostel → AsiaWorld-Expo
Klasztor Po Lin i wielki Budda na wyspie Lantau (dojazd metrem Island Line; Causeway Bay-Central, przesiadka na linię
Tung Chung (ok 45min, 23HKD), a następnie przejście do kolejki linowej Ngong Ping 360 (godziny otwarcia w tygodniu
10:00 – 18:00, weekendy i Święta 9:00 – 18:30) Bilet zakupiony Online jest tańszy niż na miejscu i nie trzeba go nabywać dużo
wcześniej. Najlepiej sprawdzić pogodę na dzień przez planowaną wycieczką i jeśli uznamy, że jest ok to kupujemy bilet.

1+1 Round Trip Cable Car ticket (Standard and Crystal Cabin) – 255HDK (125 PLN)
Zwiedzamy klasztoru Po Lin „cenny lotos” i podziwiamy największy na świecie posąg siedzącego Oświeconego 26m
wysokości, który powstał w latach 80 XXw. W kompleksie znajduje się stołówka z wegetariańskimi daniami, na lewo od
głównego pawilonu klasztornego. Aby zjeść należy wykupić kupon w punkcie znajdującym się na prawo przy schodach
prowadzących do Wielkiego Buddy. Dodatkowo z kuponem możemy wejść do wnętrza Buddy. Do wyboru mamy podstawowy
zestaw obiadowy oraz wersję Deluxe. Zestaw podstawowy naszym zdaniem średni.

G

Po Targach ok. 16-17 powrót linią
Airport Express do miasta.
Wysiadamy na stacji Kowloon i
spacerem kierujemy się w kierunku
Kowloon Park, dalej na Nathan Road.
Kolacja w kultowym Chungking
Mansions (np. restauracja Dehli Club).
Dalej idziemy Promenadą Gwiazd
podziwiając światła wieżowców po drugiej
stronie zatoki. Kierujemy się na przystań
promową Star Ferry i przepływamy
promem za 2,7HDK (1,30 PLN) do Wan
Chai Ferry Pier.
Trasa: Stacja Kowloon – Kowloon Park – Chungking Mansions – Avenue of Star – Star Ferry Pier
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Hoi To Hostel → AsiaWorld-Expo
Od rana metrem przejeżdżamy z Causeway Bay na
Admiralty i przez Hong Kong Park idziemy na stację
tramwaju wjeżdżającego na Wzgórze Viktorii. W Parku
odwiedzamy Szklarnię oraz Ptaszarnię. Kupujemy bilet
Peak Tram Sky Pass 84 HDK w jedną stronę z
możliwością wejścia na Sky Terrace lub bilet bez wejścia
na taras za 37 HKD. Warto przejechać się tramwajem żeby
zobaczyć jak stromy jest podjazd, ale widok z tarasu jest
porównywalny do tego ze ścieżki (Lugard Road)
prowadzącej dookoła Wzgórza. Dodatkowo na ścieżce nie
mamy tłumu turystów, nie musimy chodzić po centrum
handlowym, tylko my, prawie pusta ścieżka wśród zieleni i
zapierające dech widoki. Powrót do Central autobusem
odjeżdżającym z Galerii np. 1 lub 15. Trasa autobusu 15
jest odrobinę dłuższa, ale zobaczymy z niej południowe
stoki wzgórza, a do tego tor wyścigów konnych Happy
Valley i cmentarze miejskie, a do tego wiele kolejnych
wieżowców.
Po powrocie do Central jedziemy na Targi Asia World Expo
linią Airport Express. Powrót ok 16-17 do Central. Przejście
w okolice Lan Kwai Fong, dalej dzielnicą Soho do
Świątyni Man Mo (08:00-18:00). Wracając idziemy do
stacji Admirality i przejeżdżamy metrem na półwysep
Kowloon – wysiadamy na Mong Kok i idziemy na Ladies
Market (Tung Choi St), dalej przechodzimy przez Nathan
Rd na wysokości Waterloo Rd i wchodzimy w Temple St Night Market. Przechodzimy przez skwer ze świątynią (Tin
Hau Temple) i dalej kontynuujemy Temple Street aż do
ozdobnej bramy wejściowej przy Jordan Rd. Kończymy
dzień wracając metrem ze stacji Jordan, przesiadka na
Admiralty do Causeway Bay.
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Hoi To Hostel → Hong Kong Convention & Exhibition Centre

8:00-09:00 dojazd do Klasztoru 10 tys. Buddów (godziny otwarcia 09:00-17:00),
można zjeść w Vegetarian Restaurant (10:30-16:00 albo 17:00, zamknięte w czwartek)
Dojazd np. autobusem 102 co 6min (CannonStreet), dalej przesiadka na East Rail Line do Sha Tin Station
i spacer do klasztoru. Wychodzimy ze stacji Sha Tin, idziemy prosto mijając plac po lewej stronie.
Potem skręcamy z lewo, kawałek prosto i w uliczkę w prawo gdzie na samym końcu mamy niepozorną
ścieżkę, która prowadzi do klasztoru.
Niebawem zobaczymy złote posągi wzdłuż schodów.

Bus S1

https://www.np360.com.hk/sites/default/files/tc_transport_map-1.jpg

Odwiedzamy Targi ok. 14-15
Dojazd do Asia World Expo ze stacji
kolejki jest możliwy kilkoma autobusami.
Najłatwiej odnaleźć autobus S1, który
odjeżdża z dworca autobusowego
znajdującego się naprzeciwko wyjścia z
metra (Tung Chung Station). Idąc na
stację kolejki warto przejść przez dworzec
żeby zerknąć skąd mamy autobus.

Naszym następnym celem jest Świątynia Wong Tai Sin - wracamy na stację metra Sha Tin Station East Rail Line, jedziemy do Kowloon Tong i przesiadamy się na Kwu Tong
Line do Wong Tai Sin. Świątynia znajduje się naprzeciwko stacji metra. Zwiedzamy obiekt i nie zapominamy o wejściu do pięknego ogrodu (Good Wish Garden).

Niedaleko świątyni w odległości ok 1,5km znajduje się kolejne interesujące obiekty, tj. Klasztor Chi Lin oraz Ogrody Nan Lian. Możemy przejść ten dystans pieszo lub podjechać
jedną stację metrem z Wong Tai Sin do Diamond Hill. Z metra wychodzimy w centrum handlowym, po wyjściu z niego idziemy na lewo wypatrując oznaczeń, które doprowadzą nas
do Ogrodów. Po wejściu do ogrodów od zachodniej strony najlepiej kierować się na prawo do przepięknego złotego pawilonu (Pavilion of Absolute Perfection), który niesamowicie
kontrastuje z wyrastającymi na jego tle wieżowcami. Po spacerze wchodzimy po schodach na kładkę łączącą ogród z kompleksem Klasztoru Chi Lin.
Po zwiedzaniu wracamy na stacje Diamond Hill i jedziemy na Targi tym razem do
Hong Kong Convention & Exhibition Centre. Kwu Tong Line do Prince Edward
i dalej Tsuen Wan Line do stacji Admirality.
Po Targach udajemy się na terminal promowy i przepływamy z Wan Chai Ferry Pier
na Półwysep Kowloon – naszym celem jest Sky100. Przejeżdżamy West Rail Line z
East Tsim Sha Tsui Station do Austin i kierujemy się do Centrum handlowego
Elements, w którym znajduje się wejście na punkt obserwacyjny Sky100 (na 100
piętrze najwyższego budynku Hong Kongu tj. ICC International Commerce Centre,
484m). Wchodzimy przed zachodem słońca i zostajemy do momentu aż całkowicie się
ściemni i będziemy mogli podziwiać światła wieżowców po drugiej stronie zatoki. Warto
zapamiętać również, że codziennie o 20:00 przez 15minut w Hong Kongu ma miejsce
Symphony of Lights. Widowisko najlepiej podziwiać z Promenady Gwiazd.

Bilet wstępu na SKY100 można taniej kupić Online. Dostępne są również pakiety niedostępne
w kasie, np. za 240 HKD pakiet wjazdu dla dwóch osób po godzinie 18:00 (na osobę wychodzi
120 HKD, a standardowy bilet w kasie kosztuje 188 HKD więc oszczędność jest spora, również
bilet dla jednej osoby kupiony online jest tańszy bo kosztuje 169 HKD). Nabyty bilet upoważnia
do jednorazowego wjazdu i jest ważny przez miesiąc więc możemy kupić go przez wizytą w
Hongkongu i wykorzystać kiedy najdzie nas ochota. Dodatkowo przez wizytą warto sprawdzić
na stronie obiektu czy danego dnia dostępny jest cały taras widokowy gdyż czasami na jego
części organizowane są imprezy zamknięte.
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Hoi To Hostel → Hong Kong Convention & Exhibition Centre

Ostatni raz odwiedzamy Targi (10:00-11:00). Po targach kierujemy się na
północ wyspy do miejscowości Aberdeen. Możemy wziąć taksówkę lub wybrać
dojazd autobusem - zajmie to ok. 1 h (11:00-12:00)
BUS N4A wysiadamy na przystanku Sai On Street
BUS 4B wysiadamy na przystanku Port Centre
W sytuacji kiedy trafi się nam taksówkarz nie mówiący po angielsku warto mieć pod ręką mapę z naszym punktem
docelowym, którego nazwa będzie zapisania chińskimi znakami. Nam to dwa razy bardzo ułatwiło komunikację.
Wysiadamy w okolicy przystanku Port Centre i kierujemy się w stronę Cmentarza, ok 1km TRASA DOJŚCIA
Dalej możemy pokręcić się po mieście, iść na
promenadę albo np. jechać do Jumbo Floating
Restaurant. Złapaliśmy taksówkę i
pojechaliśmy jednak oprócz tego, że pływający
budynek w chińskim stylu może się podobać to
jedzenie dla nas było złe i po tym
doświadczeniu nie polecałabym tam nikomu się
stołować. Skomplikowany sposób zamawiania,
obsługa która ma dosyć lekceważący stosunek
do klienta i danie, które było dla mnie nie do
zjedzenia (nie jestem wybredna). Z restauracji
idziemy na przystanek autobusowy i jedziemy
na Plażę Repulse Bay, dojazd ok 1h. Kręcimy
się po plaży i wracamy taksówką na Causeway
Bay.
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Koniec zwiedzania Hongkongu. Dalej ruszamy na Filipiny.

Można też wziąć autobus, ale dla 4-osobowej
zmęczonej ekipy taksówka nie wychodzi o wiele
drożej niż bilety autobusowe.
Kończymy dzień na trzecim piętrze w centrum
handlowym Hysan Place ze skwierczącymi
półmiskami w Pepper Lunch Express – smaczne
więc polecam.

http://www.mtr.com.hk/archive/en/services/routemap.pdf

WYDATKI
Hoi To Hostel 5 nocy
Bilet na Airport Express dla 4-os. 280 HKD
Karta Octopus zakupiona na lotnisku w automacie
Dodatkowe doładowania Karty Octopus w ciągu 5 dni wyjazdu
Rejs promem STAR FERRY 2,70 HKD (w ramach Octopusa)
Autobus powrotny z Causeway Bay na lotnisko 40 HKD (w ramach Octopusa)
Za przejazd metrem w zależności od trasy płaciliśmy średnio od 5 do 15 HKD w jedną stronę
Zwrot kaucji za kartę Octopus +50 HKD
Za dwa przejazdy taksówkami [Central → Aberdeen (8km); Repulse Bay → Causeway Bay
(10km)] 175 HKD
Kolejka linowa na Wyspę Lantau (Wielki Budda): 1+1 Round Trip Cable Car Nong Ping 360
Kolejka na Wzgórze Wiktorii: PEAK TRAM SKY PASS (The Peak Tram & Sky Terrace 428)
Punkt widokowy Sky100 w ICC: Night Package for 2 za 240 HKD
Koszt podstawowy

HKD na osobę
PLN na osobę
744,42
364,7658
70
34,3
200
200
↑
↑
↑
-24,5

98
98

44

21,4

255
99
120
1682,42

130
48,5
58,675
829,40

Do kosztu podstawowego, który zawiera nocleg i płatne atrakcje i komunikację należy doliczyć jeszcze wydatki na posiłki i ewentualne
pamiątki. Do tego dochodzą jeszcze loty. My za lot do Hongkongu w jedną stronę linią Scoot z Berlina zapłaciliśmy 900 PLN za osobę.
Jeśli chodzi o posiłki to wszystko zależy od tego gdzie będziemy się stołować, czy będzie to spożywczak, w którym kupimy bułkę za
mniej niż 10 HKD czy restauracja gdzie za 6 dim sumów zapłacimy od 40 HKD (20 PLN) do 80 HKD (40 PLN). Jeśli chcemy zjeść większe
danie wtedy musimy liczyć się z kosztem około 100HKD i więcej.
Możemy kupować też w marketach, np. niedaleko naszego hostelu były dwa markety Wellcome. Jeśli chcesz sprawdzić aktualne ceny
produktów spożywczych to zerknij na ich stronę. Sklep prowadzi dostawy więc wiele rzeczy można zobaczyć on-line, np. woda 1,5l - 6
HKD (3 PLN), mrożona herbata oloong 500 ml - 6 HKD (3 PLN), butelka coca-coli 500 ml - 7 HKD (3,5 PLN), herbata jaśminowa w
torebkach 25szt. - 12 HKD (6 PLN), Cup Noodle czyli makaron instant - 6,50 HKD (3,30 PLN)

