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uit & thuis
§DE REIS
KLM vliegt dagelijks direct naar
Hongkong. Ook Cathay Pacific
vliegt rechtstreeks van Amster-
dam naar Hongkong. Vanaf €850.

§HET VERBLIJF
Hongkong kan een flinke aanslag
zijn op je budget, zeker rond de
feestdagen. Vermijd de drukte en
de kleine kamers in de Chunking
Mansions aan Nathan Road.
Voor wie wat te besteden heeft
is The Peninsula, aan de pier,
een droomaccommodatie. Ook
centraal gelegen, en stukken be-

taalbaarder, is het Novotel aan
Nathan Road.

§ BESTE REISTIJD
Onze winter is een prima tijd om

de stad te bezoeken. De zon laat
zich regelmatig zien, het is droog
en de temperatuur is goed, rond
de 15 graden, maar vaak bijna
zomers. In de zomer zelf is Hong-
kong juist geen aanrader. Het is
er dan heet en nat. Ook in maart,
april enmei regent het vaak.

§OPENBAAR VERVOER
Prima geregeld. Dubbeldekker-
bussen rijden kriskras door
Kowloon en demetro bereikt
elke punt van het eiland. De Star
Ferry vaart op en neer tussen
Kowloon en Hongkong Island.

§ VANUIT CHINA
Een bezoek aan Hongkong is goed
te combinerenmet een rondreis
door China. Over land ben je
met de sneltrein in twee uur in
Guangzhou (enkele reis circa €18).
Vliegen vanaf Beijing of Shanghai
kost ongeveer €200. ctrip.com

§MEER INFORMATIE
Op discoverhongkong.com vind
je, onder ‘Winterfest’, alles over
bijzondere versiering en activitei-
ten rond de kerstdagen. Voor alge-
mene informatie is ‘Lonely Planet
Hongkong &Macau’ handig.

Sh ppen

H
et is negen uur

’s avonds en nog

steeds warm. ,,Hello
ma’m. Fake watch?
Gucci bag?’’ Tussen

etalageruiten met de

nieuwste collectie van

Chanel en stalletjes met stinkende

tofu haasten fluisterende Indiërs

zich van de ene naar de andere toe-

rist. Voor een kunstwerk van knip-

perende lichtjes blijven de winke-

lende mensen staan. Tientallen len-

zen richten zich op een felverlichte

kerstman die vanaf een winkelgevel

Merry Christmas zingt. Obers hou-
den deuren open voor de binnen-

stromende gasten. De geur van ge-

roosterd vlees en curry hangt in de

lucht. Bussen met Season’s Greet-
ings op de lichtbak razen voorbij.

Dit is Hongkong vlak voor kerst.

Het contrast tussen de luxueuze

merken uit het westen en het culi-

naire aanbod uit het oosten, maakt

Hongkong het hele jaar door tot

een bijzondere bestemming. Het

aanbod is enorm en het winkelen

is, bij een zomerse temperatuur en

vergezeld van prachtige versierin-

gen en vrolijke muziek, een beleve-

nis.

Het populaire winkelgebied Tsim

Sha Tsui ligt aan de zuidzijde van

de lange boulevard Nathan Road,

die het noordelijke gedeelte van

Hongkong, Kowloon, doorkruist in

de vorm van een vierbaansweg met

brede trottoirs aan beide kanten.

Van noord naar zuid beslaat Na-

than Road zo’n twee kilometer aan

curryrestaurants, kappers, drogis-

terijen, modehuizen en koffieten-

ten. Waar de straatverkopers en

chique modemerken het voor het

zeggen hebben in het zuiden, her-

bergt Nathan Road in het noorden

vooral drukbezochte marktjes met

toeristische hebbedingen en goed-

kope producten.

Het is een plek waar ook de lokale

bevolking komt om inkopen te

doen. Opblaasbare kerstbomen en

diademen met rendierhoorns han-

gen breed uitgestald en gaan met

regelmaat over de toonbank. Even

rustig naar het aanbod kijken is er

voor de ongetrainde bezoeker ech-

ter niet bij. De nauwe straatjes in

Mong Kok zijn tot op de laatste

centimeter gevuld met slenterende

gezinnetjes, schreeuwerige verko-

pers, optrekkende bussen en over-

donderde toeristen. Voor je het

weet word je in de massa meege-

sleurd, in de richting van een van

de andere overvolle markten.

Onderweg passeer je allerlei pro-

ducten die niet direct dienst kun-

nen doen als kerstcadeau. Zo is er

een hoek die in beslag wordt geno-

men door honderden boterhamzak-

jes vol felgekleurde goudvissen en

staan er verderop stalletjes met

piepkleine uniformpjes, voorzien

van vier gaten; een matrozenpakje

voor je chihuahua is in heel China

geen vreemd fenomeen.

In Tung Choi Street, of Ladies

Market zoals de Hongkongers de

drukke straat verderop noemen,

kijken toeristen elkaar berustend

aan als ze door een verkoopster een

stalletje in worden gesleurd.

De route naar het zuiden over

Nathan Road is, ondanks de dui-

zenden mensen die ook hier de

trottoirs in beslag nemen, een ver-

ademing. In je eigen tempo kun je

stilstaan bij goedkope parfumeries,

merkgympen kopen voor een

schijntje of je even opladen bij Star-

bucks.

Hoewel de vele winkels en mark-

ten die Kowloon rijk is een prima

dagbesteding kunnen zijn voor toe-

risten die houden van window
shoppen, afdingen en hun credit

card trekken, is het voor de echte

kerstinkopen slim om van het ge-

ijkte pad af te wijken.

De mall DNA, net achter Jordan

Road, is een goed adres voor toeris-

ten die bij thuiskomst indruk wil-

len maken met exotische, maar

hippe cadeaus. Op drie verdiepin-

gen lokken Engels sprekende,

hippe Hongkongers met een grote

glimlach het jonge publiek binnen.

Zilveren oorbellen, Japans design,

leren laarzen, gekke tassen: alles

wat niet zou misstaan in de hipste

straten van Nederland is hier bij el-

kaar gebracht. Pas als je alle shops

hebt bekeken, reken je de oogst aan

bonnetjes af bij een van de kassa’s.

En ogen dicht om niet te schrikken

van het bedrag.

Tussen het winkelen door halen

Hongkongers en toeristen in de

kerstperiode regelmatig hun ca-

In stijl: De skyline van
Hongkong geeft het
hele jaar licht, maar
is in december extra
feestelijk.
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