
VANDRA I HONGKONG 
9 DAGAR 

Hongkong är berömd för sina många skyskrapor, shopping och god mat. Det många  
kanske inte känner till är alla de vandringsleder som finns strax utanför staden. Här finns 
vackert grönskande natur, ett rikt fågelliv och hisnande utsikter över havet och Hongkongs 
storstadsdjungel. Upplev exotiska vandringar och intressanta upplevelser tillsammans med 
en svensktalande guide. 

Telefon: 08–10 88 24  •  www.svenskkinesiska.se

HONGKONG

MACAU (TILLVAL)
3 VANDRINGSDAGAR MED VACKRA VYER

BÅTTUR I VICTORIA HARBOUR

BÅTTUR I ABERDEEN
SPÄNNANDE MARKNADER
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DAG 1                                       

Avresa med flyg från Sverige. Middag och 
frukost serveras ombord. 

DAG 2  HONGKONG

Vi landar i ett av världens finansiella 
centrum, Hongkong, och möts av vår 
svensktalande guide. Vi checkar in på vårt 
hotell för en stunds vila. På kvällen äter vi en 
gemensam välkomstmiddag och fortsätter 
med en promenad i Garden of Stars, en 
park med statyer av lokala filmstjärnor och 
filmrelaterade föremål.
Vi ser en spektakulär ljusshow över 
Hongkongs skyskrapor och avslutar 
dagen med båttur i Victoria Harbour
med Star Ferry.   

DAG 3  

Utvilade samlas vi i lobbyn för vår första 
vandringsdag som sker på Hongkongön 
och sektion 1 och 2 på Hong Kong Trail. 
Vi åker till Victoria Peak och njuter av 
den mäktiga utsikten över Hongkongs 
storstadsdjungel. Härifrån startar vi vår 
vandring mot stadsdelen Aberdeen, en 
tur på ca 14 kilometer och ca fyra timmar. 
Vandringens början är enkel, men efter 
hand smalnar leden av och bitvis är den 
brant. Den klassificeras som en tvåa på en 
tregradig skala. På vägen passerar vi 
vattenreservoaren Pok Fu Lam och Peel 
Rise. Våra medhavda matsäckar äter vi 
under vandringen. Framme i Aberdeen tar vi 
en tur med en Sampanbåt och ser hamnen 
med fiskebåtar och flytande restauranger. 
Eventuellt får vi egen tid över att strosa runt i 
hamnen innan vi återvänder till hotellet.

DAG 4  

Idag åker vi till Lantau Island som är 
Hongkongs största ö. Vi tar lokalbussen 
till orten Pak Kung Au där vi startar vår 
andra vandringstur till den lilla orten Ngon 
Ping, sektion 3 på Lantau Trail. Denna tur 
är ganska kort, drygt fem kilometer och 

ca tre timmars vandring, men tuff med 
branta backar och höga trappor. På vägen 
passerar vi Lantau Peak, 938 m.ö.h., där vi 
belönas med en vacker utsikt. Väl framme 
i Ngon Ping utforskar vi byn och äter en 
vegetarisk lunch vid klostret Po Lin. Innan 
vi tar linbanan ner till Tung Chung ser vi en 
34 meter hög Buddhastaty. Vi åker sedan 
tillbaka till hotellet.    

DAG 5  

Även idag åker vi till Lantau Island för den 
tredje och sista vandringen. En relativt lätt 
vandring mellan Tai O och Tung Chung, Tung 
O Ancient Trail, en tur på ca tolv km och 
ca fyra timmar. Vi utforskar den charmiga 
fiskebyn Tai O innan vi äter vår lunch. 
Sedan startar vi vår fina vandring mot Tung 
Chung längs med kusten. Vi åker tillbaka till 
centrala Hongkong och vårt hotell. 

DAG 6  

Idag besöker vi de mest sevärda 
marknaderna i Hongkong. Vi börjar med 
ett besök på den färggranna och populära 
Blomstermarknaden där vi strosar genom 
en djungel av färger. Vi fortsätter till Ladies 
Market som trots sitt namn har varor 
för alla. Här får vi verkligen testa vår 
prutskicklighet! Till sist tar vi oss till stadens 
kanske bästa marknad, Stanley Market 
där vi också äter lunch. Vi åker tillbaka till 
hotellet och kvällen är programfri för egna 
upptäckter. 

DAG 7  

Idag är en programfri dag. 

TILLVAL A: Dagen inleds med en båttur till 
Macau, den före detta portugisiska kolonin 
som idag livnär sig på turism och casino- 
spel. Vi gör en rundtur till fots i Macau 
och äter en gemensam lunch innan vi 
återvänder med båt till Hongkong. 

DETTA INGÅR:
• Klimatkompenserat flyg till Hongkong  
 tur och retur i ekonomiklass
• Svensktalande guide
• Hotell av god standard, del i  
 dubbelrum med frukost
• Utfärder enligt program inklusive  
 entréavgifter och transporter
• 4 luncher och 3 middagar inklusive  
 måltidsdryck
• Flygskatter och säkerhetsavgifter
• Utförlig information inför resan

TILLVAL A:
• Dag 7: Heldagstur till Macau  
 pris 1.500 kr

Läs mer på svenskkinesiska.se

VANDRA I HONGKONG
9 dagar, pris från

25.150:-

DAG 8  

Idag är en programfri dag för egna 
upptäckter. Vi rekommenderar ett besök 
på Nathan Road med alla sina butiker och 
restauranger, eller en tur tillbaka till Stanley 
Market. På kvällen äter vi en gemensam 
avskedsmiddag. 

DAG 9  

Vi beger oss till flygplatsen och tar flyget 
hem. Ankomst samma dag.

DAGSPROGRAM


