
Nu åker vi igen! Vi kunde bara inte låta bli att göra ännu 
en resa till vår storstadsfavorit Hong Kong. Denna roliga, 
 mystiska och vackra stad har så mycket att erbjuda. 
Nu vill vi visa dig våra guldkorn i en fantastisk metropol. 
Med oss reser du på en unik, specialdesignad och mycket 
omsorgsfullt planerad resa. 

Hong Kong har en blandning som aldrig upphör att fascinera; 
kinesiskt/västerländskt, nytt/gammalt och storstad/skärgård. På 
denna resa kommer vi blanda hejvilt! Roliga restauranger, livligt 
 folkmyller i trånga gränder, otroligt god mat och fantastiska vyer 
över både vackra landskap och storstad.

Med på hela resan är arrangören och guiden Jennica Ericson från 
Adona. Jennica har gjort specialdesignade resor till bl a Kina och 
Hong Kong sedan 1996 och har stor erfarenhet av att organisera 
både stora och små grupper. Hon kommer att se till att du får ut 
mesta möjliga av tiden i Hong Kong.
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Ena dagen köper du dumplings 
av den lilla kinesiska gumman i 
hörnet och andra dagen sitter du 

på en superdesignad skybar 
och sippar på en drink.

I Hong Kong är det nära till allt, gränder med genuint kine-
sisk känsla, mysiga små restauranger, barer och butiker i det 
myllrande SoHo och en bit närmre vattnet, spektakulära 
skyskrapor med magpirrande terrasser. En storstad som är 
lätt att begripa, såväl geografiskt som språkmässigt.

Att man finner oerhört vacker natur och skärgård i Hong 
Kongs omedelbara närhet är det nog inte alla som känner 
till - 70 % av landmassan består av landsbygd.

Du som vill börja dagen med den traditionella kinesiska 
träningsformen Qi Gong, följer med instruktören Pirjo 
Ericson till vackra och avkopplande Victoria Park dit Hong 
Kong-borna går varje morgon för att gymnastisera, jogga, 
simma eller bara prata med varandra. Parken ligger endast 
en kort promenad från hotellet. Du behöver inte vara tränad 
eller pigg innan för att vara med, men du blir det!

En dag tar vi snabbfärjan över till den väldigt annorlunda 
och häftiga staden Macau. Här finns mycket av det portu-
gisiska arvet kvar med små kvarter som lika gärna kunnat 
ligga vid Medelhavet. Här hittar du också gott kaffe, portu-
gisiska sötsaker och tillfälle till annorlunda shopping. Dagen 
avslutas med att vi besöker ett av världens fräckaste och 
största casinon samt njuter av utsikten från Macau Tower.

Vi bor på härliga Hotel Harbour Grand Hong Kong med 
utsikt över stadens skyline och Victoria Harbour med alla 
sina båtar.
 
Så följ med på en resa fylld av annorlunda upplevelser till 
ett Hong Kong du aldrig kommer att glömma!

På www.adona.se hittar du ett fullständigt dag-för-dag 
program, där finns även mer information kring resan.

Det här är något av det 
som händer under veckan:

•	 Flyg med Finnair från Köpenhamn via Helsingfors till 
Hong Kong tor. Tillägg från Göteborg och Stockholm 
1750:-

•	 Transfer tor flygplats – hotell
•	 8 nätter på Harbour Grand Hong Kong, HHHH+ 
 del i dubbelrum
•	 Välkomstmiddag med drycker
•	 Heldagssightseeing med lätt vandring runt Victoria 

Peak, Aberdeen med Sampan Ride (båttur i hamnen), 
Stanley Beach och SoHo.

•	 En hel dag ute i skärgården med egen yacht inkl:
 •	 Fisk- och skaldjurslunch ombord med vin, öl och 

andra kalla drycker
 •	 Lättare vandring på Lamma Island
•	 Heldag i Macau inkl:
 •	 Färja tor
 •	 Sightseeing
 •	 Portugisisk lunch med ett glas vin
 •	 Macau Tower och casinobesök
•	 Tur till Dragon’s Back med en guidad medellätt 

 tvåtimmars-vandring 
•	 Avskedsmiddag med dryck
•	 Qi Gong varje morgon i Victoria Park
•	 Svensk guide
•	 Engelsktalande kinesisk lokal guide

Du kan också boka och köpa till:
•	 Cooking Class – lär dig laga fantastisk mat av kinesiska 

kockar på Towngas Avenue
•	 Happy Valley Racecourse – en rolig folkfest på häst-

kapplöpningsbanan

Med reservation för förändringar till det bättre.

De allmänna 
kommunikations medlen består 
av spårvagn, tunnelbana, 

bussar och färjor. 
Alla oerhört bra fungerande 
och lätta och kul att ta sig 

fram med. 

Allt detta ingår i 
resans pris 28.995:–



Mer om Hong Kong:
•	 Hong Kong består av en halvö och 235 öar och har en fantastisk 

vacker skärgård
•	 I november ligger medeltemperaturen på mellan 20 och 24 grader
•	 Officiella språk är kantonesiska, mandarin och engelska
•	 Hong Kong har 7,2 miljoner invånare
•	 1842-1997 var Hong Kong brittiskt. Idag är det kinesiskt, men har 

fått behålla sitt egna politiska och ekonomiska system
•	 Valuta Hong Kong-dollar. 1 SEK = 0,93 HKD (2015-03-01)
•	 Visum behövs ej

För att boka eller om du har frågor eller funderingar hör av dig till:
Jennica Ericson 
jennica@adona.se 
070-7500476
www.adona.se

Som teknisk arrangör till resan står:
Escape Travel
www.escapetravel.se
Telefon: 031-762 85 10
Escape Travel är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF) 
och har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.


