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AJAK SELURUH ANGGOTA 
KELUARGA MENCIPTAKAN 
LIBURAN YANG PARIPURNA 
DENGAN MENGUNJUNGI 
DESTINASI YANG MAMPU 
MEMUASKAN SELURUH INDRA. 
TAK HANYA MENGHIBUR, 
TAPI JUGA MENDIDIK DAN 
MEMPERLUAS WAWASAN. 

DESTINASI
KELUARGA

KEINDAHAN ALAM:  
Hong Kong 
Geopark & 
Volcanic  Region, 
Symphony of Lights. 

LEZATNYA  
KULINER KHAS 
HONG KONG:  
Dim Sum, Egg Tart, 
Pineapple Bun. 

BERBELANJA 
BERAGAM  
PRODUK ASYIK:  
Cat Street,  
Temple Street. 

WAJIB KUNJUNG:  
Madame Tussauds, 
Hong Kong 
Disneyland,  
The Peak.
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Anda belum 
layak disebut 
pengunjung 

Hong Kong jika belum 
menyaksikan Symphony of 
Lights, sebuah pertunjukan 
cahaya dan musik 
yang menakjubkan di 
area Victoria Harbour. 
Sinkronisasi sinar lampu 
dan laser yang berasal 
dari 44 gedung pencakar 
langit di kedua sisi Victoria 
Harbour dipadukan 
secara harmonis dengan 
musik dan narasi yang 
menggambarkan 
keanekaragaman di 
Hong Kong. Narasi dalam 
bahasa Inggris tersedia 
setiap Senin, Rabu, dan 
Jumat. Pertunjukan 
cahaya dan musik yang 
spektakuler ini merupakan 

LOKASI: Victoria Harbour.
TRANSPORTASI: MTR East Tsim Sha Tsui Station, Exit 
L6 atau MTR Wan Chai Station, Exit A5. Naik skybridge 
menuju Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 
lanjutkan berjalan ke Golden Bauhinia Square. 
WEBSITE: http://www.discoverhongkong.com/
id/see-do/highlight-attractions/harbour-view/a-
symphony-of-lights.jsp

Symphony 
of Lights 
dinobatkan 
sebagai ‘World’s Largest 
Permanent Light and Sound 
Show’ atau Pertunjukan Lampu 
dan Suara Terbesar di Dunia oleh 
Guinness World Records.

salah satu pertunjukan khas 
Hong Kong yang sangat 
menarik bagi keluarga. 
Anak-anak akan terpukau 
dengan pemandangan 
yang mengagumkan, begitu 
juga Anda dan pasangan 
dapat memanfaatkan 
momen indah ini berdua.

Beberapa spot terbaik 
untuk menyaksikan 
Symphony of Lights ada di 
pinggir pelabuhan Tsim Sha 
Tsui dan Golden Bauhinia 
Square di Wan Chai. 
Pertunjukan berlangsung 

LIGHTS
SYMPHONY
of

mulai pukul 8 malam 
selama kurang lebih 13 
menit. Usai pertunjukan, 
jangan lewatkan 
kesempatan untuk berfoto 
bersama keluarga dalam 
suasana indahnya malam 
di Tsim Sha Tsui dengan 
lampu-lampu yang 
temaram dan deretan 
air mancur yang indah. 
Atau berfoto di beberapa 
bangunan di kawasan Tsim 
Sha Tsui Waterfront, seperti 
di Hong Kong Cultural 
Center atau Clock Tower.

http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/highlight-attractions/harbour-view/a-symphony-of-lights.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/highlight-attractions/harbour-view/a-symphony-of-lights.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/highlight-attractions/harbour-view/a-symphony-of-lights.jsp
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OBSERVATION

Tak salah jika kawasan 
Victoria Harbour 
menjadi destinasi 

yang hampir selalu ramai. 
Ada beberapa aktivitas 
yang menarik untuk 
dilakukan di sini, salah 
satunya menaiki Hong 
Kong Observation Wheel. 
Dari ketinggian 60 meter, 
pemandangan Hong Kong 
tampak sangat indah, 
menjadikan momen yang 
berkesan untuk dinikmati 
bersama keluarga. 
Deretan gedung pencakar 
langit dan Central Pier 
beserta kapal-kapal yang 
berlabuh akan terlihat 
jelas. Jika berkunjung 
pada bulan Desember, 
Januari, dan Februari, Anda 

LOKASI: 33 Man Kwong Street, Central,  
Hong Kong Island.
TRANSPORTASI: MTR Hong Kong Station, Exit A2 
atau MTR Central Station, Exit A. Lanjutkan berjalan 
sepanjang Man Yiu Street.
WEBSITE: http://www.discoverhongkong.com/id/
see-do/highlight-attractions/harbour-view/hong-
kong-observation-wheel.jsp

Kincir Ria 
yang sudah 
dilengkapi 
dengan 
akses Wi-Fi gratis di setiap 
gondolanya ini membutuhkan 
waktu 15 hingga 20 menit untuk 
sekali putaran. 

HONG KONG

WHEEL

dapat melihat The Great 
European Carnival yang 
terletak di sebelah Hong 
Kong Observation Wheel.

Kincir Ria ini memiliki 
42 gondola mewah, 
salah satunya berkelas 
VIP dengan delapan 
tempat duduk nyaman. Ini 
merupakan kesempatan 
yang tidak boleh 
dilewatkan bersama 
keluarga. Suasana 

malam Hong Kong dari 
ketinggian merupakan 
kegiatan yang sangat 
tepat untuk mengakhiri 
hari jalan-jalan di Hong 
Kong. Saat yang tepat 
untuk menikmati quality 
time bersama keluarga, 
bercengkerama, dan 
menikmati pemandangan 
Hong Kong akan menjadi 
momen indah yang  
sulit dilupakan.

http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/highlight-attractions/harbour-view/hong-kong-observation-wheel.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/highlight-attractions/harbour-view/hong-kong-observation-wheel.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/highlight-attractions/harbour-view/hong-kong-observation-wheel.jsp
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KUILWONG
TAI SIN

Dijuluki sebagai rumah 
bagi tiga agama 
(Taoisme, Buddha, 

dan Kong Hu Cu) dengan 
sentuhan arsitektur yang 
natural, kuil ini pun menjadi 
destinasi wisata sekaligus 
pusat keagamaan. 
Suasana yang tenang 
sangat terasa di dalam 
kuil yang dibangun di atas 
tanah seluas 18.000 m2 ini. 
Meski ribuan orang datang 

LOKASI:  
2 Chuk Yuen Village, Wong Tai Sin, Kowloon.
TRANSPORTASI: MTR Wong Tai Sin Station,  
Exit B2.
WEBSITE: http://www.discoverhongkong.
com/id/see-do/culture-heritage/chinese-
temples/wong-tai-sin-temple.jsp

Kuil ini didirikan untuk 
mengenang rahib 
terkenal zaman dulu, 
Wong Tai Sin alias 
Huang Chu-Ping yang lahir pada abad 
ke-4 dan menjadi dewa di Heng San 
(Bukit Pinus Merah).

ke kuil ini setiap harinya, 
desain dan suasana di kuil 
ini sangat menenangkan, 
menjadikan kuil ini sebagai 
salah satu destinasi menarik 
bagi keluarga untuk 
memperluas wawasan 
tentang budaya dan 
sejarah dari tempat ini.

Kuil Wong Tai Sin akan 
ramai oleh warga lokal 
terutama saat tahun baru 
Imlek untuk memohon 

doa keberuntungan. 
Saat yang tepat untuk 
mengajak seluruh 
keluarga ke tempat ini dan 
menyaksikan perayaan 
Imlek. Kuil ini termasuk 
yang paling ramai di Hong 
Kong karena warga lokal 
percaya bahwa semua 
doa atau permintaan 
yang disampaikan di kuil 
ini akan terwujud. Tertarik 
mencoba? Ada beberapa 
area di dalam kuil yang 
terbuka untuk umum dan 
layak dikunjungi, seperti 
Good Wish Garden, sebuah 
taman yang dilengkapi 
kolam bergaya Tao yang 
memberikan suasana 
tenang dan damai.

http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/culture-heritage/chinese-temples/wong-tai-sin-temple.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/culture-heritage/chinese-temples/wong-tai-sin-temple.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/culture-heritage/chinese-temples/wong-tai-sin-temple.jsp
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YUEN 
LONG
Suasana yang 

berbeda dari 
perkotaan 

menjadikan Yuen Long 
sebagai tempat yang 
menarik dan wajib untuk 
dikunjungi meski lokasinya 
agak jauh dari pusat 
kota. Akses transportasi 
umum sangat mudah, 
begitu juga dengan pusat 
perbelanjaan, kuliner yang 
sedap, aktivitas outdoor, 
dan ruang hijau yang luas. 

Yuen Long terkenal 
dengan santapan 

LOKASI: New Territories West,  
Hong Kong.
TRANSPORTASI: MTR Long Ping Station, 
lanjutkan dengan berjalan kaki. 
WEBSITE: http://www.discoverhongkong.
com/id/see-do/insiders-guide/natural-
heritage/yuen-long.jsp

Anda butuh relaksasi, 
kunjungi Hello Kitty Go 
Green Organic Farm. 
Di sana Anda bisa 
menghabiskan waktu dengan hewan-
hewan ternak, mengikuti workshop pertanian 
organik, atau sekadar membeli produk 
organik yang Anda inginkan.

makanan lautnya karena 
di daerah ini terdapat 
desa nelayan. Cobalah 
pengalaman kuliner unik 
dan tradisional  Poon Choi, 
hidangan dalam baskom 
berisi seafood, daging 
unggas, dan ubi-ubian 
yang dimasak dengan 
saus yang gurih. 

Untuk wisata budaya, 
Anda bisa mengunjungi 
Ping Shan Village 
untuk melihat rumah 
peninggalan dinasti 
Tang. Kunjungi juga 

THINGS TO DO

Law’s Organic Strawberry 
Farm untuk memberikan 
pengalaman seru memetik 
stroberi pada anak-anak. 
Sangat bagus untuk 
mempererat keluarga. 
Yang juga tak kalah seru 
adalah mencoba dirt bike. 

Tutup hari Anda dengan 
santap makan malam  
di beragam pilihan kuliner 
khas Yuen Long, dan 
nikmati perjalanan  
Hong Kong yang tak 
terlupakan dengan 
keluarga Anda.

http://www.discoverhongkong.com/seasia/see-do/insiders-guide/natural-heritage/yuen-long.jsp
http://www.discoverhongkong.com/seasia/see-do/insiders-guide/natural-heritage/yuen-long.jsp
http://www.discoverhongkong.com/seasia/see-do/insiders-guide/natural-heritage/yuen-long.jsp
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Selain kota modern 
dengan gedung-
gedung tinggi, 

Hong Kong juga memiliki 
kekayaan alam yang tak 
kalah indahnya. UNESCO 
Global Geopark dapat 
menjadi salah satu pilihan 
menarik untuk dikunjungi 
karena Anda dan 
keluarga dapat menikmati 
keindahan alam dan anak-
anak dapat mempelajari 
berbagai kekayaan alam. 
Di Volcano Discovery 
Centre pengunjung bisa 
mempelajari berbagai 
kejadian vulkanis di Hong 
Kong 140 tahun lalu, 
termasuk melihat koleksi 
spesimen bebatuan dari 

LOKASI: Sai Kung Waterfront Park, Wai Man 
Road, Sai Kung, New Territories.
TRANSPORTASI: MTR Diamond Hill Station, 
Exit C2, lanjutkan dengan bus nomor 92 
menuju terminal bus Sai Kung dan lanjutkan 
dengan berjalan kaki.
WEBSITE: http://www.discoverhongkong.
com/id/see-do/great-outdoors/nature-parks/
hong-kong-unesco-global-geopark.jsp

Untuk memudahkan 
Anda mengelilingi 
geopark, tersedia 
paket tur gratis seperti 
Volcano Discovery Centre Guided Tour, 
dan tur berbayar seperti Geopark Hiking 
Tour dan East Dam Half-Day Tour.  Anda 
dan keluarga juga dapat mencoba 
pilihan kegiatan bermain kayak dan 
speedboat di area Sai Kung.

UNESCO GLOBAL
GEOPARK

HONG KONG

THINGS TO DO

berbagai tempat di seluruh 
dunia dan bebatuan 
berbentuk segi enam yang 
menjadi ciri khas geopark ini.

Termasuk dalam 
kawasan geopark, yang 
patut Anda kunjungi 
bersama keluarga adalah 
Sai Kung Volcanic Rock 
Region. Di sini Anda akan 
takjub melihat keindahan 
bentang alam dengan 
berbagai formasi bentang 
alam di area yang 

berbeda-beda dan deretan 
batu vulkanis berbentuk 
heksagonal berukuran 
raksasa. Anda dapat 
memberikan pengetahuan 
baru bagi keluarga 
mengenai keindahan dan 
kekayaan alam. Kekayaan 
alam ini akan lebih menarik 
bila Anda melihatnya 
dari High Island yang 
menyediakan lingkungan 
aman bagi pengunjung, 
termasuk anak-anak.
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http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/great-outdoors/nature-parks/hong-kong-unesco-global-geopark.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/great-outdoors/nature-parks/hong-kong-unesco-global-geopark.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/great-outdoors/nature-parks/hong-kong-unesco-global-geopark.jsp
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JAJANAN SETEMPAT
PINEAPPLE BUN
Masyarakat lokal menyebutnya Bo Lor Bao dan seringkali 
dinikmati saat sarapan atau di sore hari bersama 
dengan teh. Nanas bukanlah salah satu bahan yang 
digunakan, tapi lapisan renyah berwarna keemasan 
menyerupai tekstur nanas lah yang menginspirasikan 
namanya. Saat menggigit camilan ini, Anda akan 
merasakan rasa manis yang pas. Jika Anda ingin mencoba 
Pineapple Bun dengan rasa yang lebih pekat, coba Pineapple 
Bun with Butter untuk menikmati sensasi aroma dari mentega. 
Coba di sini: Kum Wah Café 47 Bute Street, Prince Edward, Hong Kong.

WIFE CAKE
Kue ini menyimpan kisah legenda menarik. 
Konon, ada seorang wanita yang menjual diri 
kepada tuan tanah untuk membantu mertuanya 
membayar tagihan kesehatan. Nah, suami sang 

wanita membuat dan menjual kue ini dan hasilnya 
digunakan untuk menebus sang istri. Wife cake 

memiliki tekstur yang renyah dan lembut dengan 
adonan melon segar dan manis, menciptakan beberapa 

lapisan rasa saat Anda menggigitnya. Jangan lupa bagikan juga 
untuk orang tersayang! 
Coba di sini: Hang Heung Counter at Sogo Dept. Store, Basement 2, 
555 Henessy Road, Causeway Bay, Hong Kong Island.

EGG TART
Kue kecil berbentuk mangkuk yang diisi dengan adonan 
puding manis terbuat dari telur ini merupakan camilan 
favorit di Hong Kong. Saat terbaik untuk menikmati egg 
tart adalah saat masih dalam keadaan panas karena 
kulit pastry di bagian luarnya terasa sangat renyah 
dengan aroma mentega yang harum. 
Coba di sini:  
Cheung Heung Yuen Restaurant (107 Belcher’s 
Street, Kennedy Town, Western District, Hong Kong).
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SUM
DIM

Dihidangkan di tempat yang terbuat 
dari bambu, dim sum disajikan dalam 
berbagai bentuk dan rasa, mulai dari 

hidangan yang dikukus hingga camilan 
yang digoreng. Dim sum biasanya dinikmati 
untuk hidangan antara makan pagi dan 

makan siang dengan pilihan 
hidangan dim sum populer 

seperti pangsit goreng, 
lumpia, kue lobak, 
ceker ayam, dan 
masih banyak lagi. 

Anda bisa memilih 
lebih dari 150 

pilihan variasi  
dim sum.

• Islamic Centre Canteen   
(5/F, Masjid Ammar And Osman 
Ramju Sadick Islamic Centre, 40 Oi 
Kwan Road, Wan Chai, Hong Kong). 
Cocok bagi umat Muslim yang 
ingin mencoba dim sum halal. Di 
sini hidangan dim sum disajikan 
dalam porsi besar dengan harga 
bersahabat!

• Tim Ho Wan (G/F, 9-11 Fuk Wing 
Street, Sham Shui Po, Hong Kong). 
Dikenal dengan kelezatan dim sum 
dengan harga terjangkau, restoran 
ini memperoleh satu bintang Michelin 
selama tiga tahun berturut-turut.

• Yum Cha (2/F Nan Fung Place,  
173 Des Voeux Road Central,  
Central, Hong Kong). 
Hidangan dim sum di sini 
dipersiapkan dengan unik dan 
kreatif, sehingga Anda pun akan 
merasakan pengalaman menikmati 
dim sum yang seru.

COBA DIM SUM DI SINI

WHAT TO EAT
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• Dimdimsum (G/F, Man King Building  
23 Man Wui Street, Jordan, Hong Kong). 
Dimdimsum merupakan salah satu  
restoran yang menyajikan menu dim  
sum yang otentik, dan masuk sebagai 
restoran pilihan pada daftar 101 Best  
Places to Eat Around the World!

• Mott 32 (Basement, Standard Chartered 
Bank Building, No.4-4A Des Voeux Road 
Central, Central, Hong Kong). 
Untuk menikmati hidangan tradisional 
dengan sentuhan modern, kunjungi 
restoran berkelas yang memiliki resep- 
resep dengan bahan-bahan organik  
dan ramah lingkungan ini.

• Ho Hung Kee (Shop 1204-1205,  
12/F Hysan Place, 500 Hennessy 
Road, Causeway Bay, Hong Kong).

• Mak’s Noodle (77 Wellington Street, 
Central, Hong Kong).

• Tsim Chai Kee Noodle  
(Shop B, G/F Jade Centre,  
98 Wellington Street, Central).

• Wing Wah Noodle Shop  
(89 Hennessy Road, Wan Chai,  
Hong Kong).

COBA DIM SUM DI SINI

Anda mungkin bertanya mengapa 
warga lokal sangat menikmati 
hidangan mi kecil pada sebuah 

mangkok. Saat Anda mencoba 
kenikmatan pangsit udang bersama 
dengan kuah yang penuh cita rasa, 
Anda pastinya akan jatuh cinta dengan 
santapan ini. Disajikan bersama dengan 
sayuran tradisional, Choi Sum dan 
daun bawang, mi dan kuah bercampur 
sempurna memberikan rasa lezat dan 
menyegarkan dan tidak dapat ditemukan 
pada hidangan lainnya.

WHAT  TO EAT

WONTON
SHRIMP
NOODLE

COBA WONTON  
NOODLE DI SINI
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TENG

CHA
CHAAN

Cha Chaan Teng merupakan jenis 
kedai teh yang menjual berbagai 
jenis makanan sehingga 

warga setempat pun banyak yang 
mengunjungi tempat ini untuk menikmati 
hidangan sehari-hari. Cha Chaan Teng 
menggambarkan elemen unik dari Hong 
Kong, menyajikan makanan fusion—
perpaduan antara kebudayaan Barat 
dan Asia. 

Untuk mengawali petualangan kuliner 
Anda di sini, coba pesan hidangan 
santap pagi yang khas, Anda dapat 
mencoba semangkuk mi instan yang 
disajikan dengan daging sapi dan 
secangkir teh susu. Sangat cocok untuk 
mengawali hari dengan mempersiapkan  
energi untuk menjelajah Hong Kong. 
Sementara untuk makan siang, cobalah 
menu nasi dengan saus tomat yang 
kaya akan rasa bersama dengan French 
Toast dan secangkir teh susu. Tutup hari 
Anda dengan menyantap makan malam 
yang bisa Anda pilih dari berbagai variasi 
hidangan tumis.

Mido Café 
64 Temple Street, Yau Ma Tei, Hong Kong.

Didirikan pada tahun 1950, kafe 
ini awalnya merupakan lokasi 
pengambilan gambar dari berbagai 
film di Hong Kong berkat desain interior 
sekolah kuno yang menggambarkan 
sejarah dan budaya khas Hong Kong. 
Suasananya memberikan kesan 
nostalgia, membuat Anda seakan-
akan berada di zaman yang berbeda. 
Jangan lupa untuk mencoba beragam 
pilihan makanan bersama dengan es 
kacang merah!

COBA DI SINI

WHAT TO EAT
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Rabbitland 
3/F, 530 Jaffe 
Road,  
Causeway Bay, 
Hong Kong. 
Restoran ini 
menyajikan menu 
untuk anak-anak, 
mulai dari nugget, kentang goreng
hingga roti isi. Sambil Anda menikmati 
hidangan, anak-anak (umur 6 tahun 
atau lebih) dapat bermain dan memberi 

makan kelinci-kelinci 
yang dipelihara di 
restoran ini dengan 
mengikuti syarat 
dan peraturan 
yang ada.

PILIHANRESTORAN
KELUARGA
Dim Sum 
Icon 
B/F Century 
Square 1  
D’Aguilar St 
Central, Hong 
Kong. 
Anak-anak pasti 
senang bermain dengan makanan 
di sini. Sajian dim sumnya unik dan 
menggemaskan, lezat, dan menarik 
untuk difoto karena berbentuk berbagai 
karakter lucu. Saat Anda menusuk bagian 
mulut karakter, akan mengalir “lava” yang 
rasanya lezat! Dim Sum Icon memiliki dua 
outlet di Hong Kong, yaitu di Tsim Sha Tsui 
dan Central. Selain dim sum, juga tersedia 
pilihan menu vegetarian.
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Tsui Wah 
Restaurant 
G/F-2/F, 15-19 
Wellington 
Street, Central, 
Hong Kong.
Namanya 
kondang di kalangan  
turis Indonesia karena selain rasa 
masakannya mirip dengan hidangan 
Nusantara, harganya pun cukup terjangkau 
dengan porsi cukup besar dan bahan 
berkualitas. Beberapa cabangnya buka 
24 jam dan menyediakan jasa 

pengiriman ke hotel tertentu. 
Makanan di sini dimasak 
menggunakan bahan 
berkualitas seperti telur 
yang ramah lingkungan.

Motorino 
14 Shelley 
Street, Soho, 
Central,  
Hong Kong.
Restoran pizza 
bergaya New York 
ini menyajikan   
lebih dari 10 variasi pilihan pizza. Serunya, 
Anda dan anak-anak dapat melihat 

proses pembuatan pizza. 
Kunjungi pula Hong Kong 

Zoological dan Botanical 
Garden di dekat resto ini 
untuk melihat berbagai 
fauna liar seperti 
flamingo, kura-kura, dan 

masih banyak lagi.

WHAT  TO EAT
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Menjadi favorit 
wisatawan karena 

beragamnya lokasi belanja 
dan kuliner di sini. Mulai 
dari butik perancang 
kelas dunia, department 
store, hingga toko-toko 
kecil yang menjajakan 
barang dengan harga 
murah. Anda bisa juga 
mengunjungi The Lee 
Gardens, Lee Theatre Plaza, 
Time Square, dan World 
Trade Centre yang dikenal 
sebagai pusat mode dan 
kuliner di Hong Kong. Mau 
harga miring? Langkahkan 
kaki ke Jarden Crescent 
yang dikenal menjajakan 
beragam produk fashion 
dan aksesori dengan harga 
yang lebih terjangkau.
LOKASI: Causeway Bay, 
Hong Kong Island.
TRANSPORTASI:  
MTR Causeway Bay.
WEBSITE: http://www.
discoverhongkong.com/
id/shop/where-to-shop/
shopping-areas/causeway-
bay.jsp

Wan Chai kini 
berubah menjadi 

sebuah distrik bisnis dan 
berbelanja yang trendi. 
Karena itu lokasi ini pun 
menjadi salah satu tempat 
favorit untuk berbelanja. 
Di Queen’s Road East 
tersedia beragam barang 
antik, bersebelahan 
dengan butik brand 
dunia. Sementara Pusat 
perbelanjaan The East 
menawarkan variasi 
tempat belanja dan 
restoran Asia dan Western, 
sementara Spring Garden 
Lane menyediakan produk 
sisa ekspor. Anda dapat 
memborong beragam 
produk fashion dengan 
harga murah namun 
berkualitas tinggi. 
LOKASI: Wan Chai Road, 
Hong Kong Island. 
TRANSPORTASI:  
MTR Wan Chai.
WEBSITE: http://www.
discoverhongkong.com/
eng/shop/where-to-shop/
street-markets-and-shopping-
areas/wan-chai.jsp

Masih di Wan Chai, ada 
pasar yang terkenal 

lengkap menjual beragam 
mainan unik. Dari boneka 
Barbie dengan aksesorinya, 
berbagai jenis mobil-
mobilan, hingga robot dan 
action figure. Ada pula 
mainan yang aman untuk 
anak bayi, pakaian anak-
anak, dan aksesorinya. 
Tempat ini sangat cocok 
untuk berbelanja bersama 
keluarga, mencari mainan 
edukatif untuk balita dan 
mainan unik untuk si Kakak. 
Di sini Anda juga dapat 
membeli suvenir khas 
Hong Kong, seperti magnet 
kulkas, topi, gantungan 
kunci, dan lainnya. 
LOKASI: Wan Chai Road, 
Hong Kong Island.
TRANSPORTASI:  
MTR Wan Chai.
WEBSITE: http://www.
discoverhongkong.com/
id/shop/where-to-shop/
street-markets-and-
shopping-streets/tai-yuen-
street.jsp

WAN
CHAI

TAI YUEN
STREET 

CAUSEWAY
BAY

WHERE TO SHOP

http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/causeway-bay.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/causeway-bay.jsp
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http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/causeway-bay.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/causeway-bay.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/wan-chai.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/wan-chai.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/wan-chai.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/wan-chai.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/wan-chai.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/tai-yuen-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/tai-yuen-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/tai-yuen-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/tai-yuen-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/tai-yuen-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/tai-yuen-street.jsp
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Merupakan pasar khas 
yang menjual aneka 

keramik dan barang antik, 
bahkan yang sangat tua 
dan sulit ditemukan di 
Indonesia. Dikenal juga 
dengan Lascar Row Street 
atau Cat Alley. Variasi 
barang unik dan antik  
di sini seperti replika guci, 
teko, dan perlengkapan 
makan. Meski replika, 
bentuk dan ukurannya tidak 
berbeda dari aslinya.  
Cocok bagi pasangan 
yang sangat suka barang 
antik dan bersejarah. Salah 
satu tempat yang tepat 
untuk mencari aksesori unik 
untuk rumah. 
LOKASI: Hollywood Road 
and Upper Lascar Road, 
Sheung Wan, Hong Kong 
Island.
TRANSPORTASI:  
MTR Central.
WEBSITE: http://www.
discoverhongkong.com/id/
shop/where-to-shop/street-
markets-and-shopping-
streets/cat-street.jsp

Di sini Anda bisa 
menemukan hampir 

segala jenis barang, mulai 
dari bunga, peralatan 
rumah tangga, baju dan 
sepatu, hingga ikan mas, 
maupun gaun pengantin! 
Layak jika Mong Kok 
menjadi area perbelanjaan 
paling padat di Hong Kong. 
Di Sai Yeung Choi Street, 
misalnya, tersedia beragam 
alat elektronik, kosmetik, dan 
pakaian, dan Shantung 
Street serta Dundas Street 
menawarkan barang-
barang fashion dan aksesori 
terbaru dari Jepang dan 
Barat. Bagi Anda yang lebih 
nyaman berbelanja di 
dalam ruangan, kunjungi 
Langham Place yang 
memiliki koleksi kosmetik 
lengkap serta LINE shop! 
LOKASI: Mong Kok, Kowloon.
TRANSPORTASI:  
MTR Mong Kok.
WEBSITE: http://www.
discoverhongkong.com/
id/shop/where-to-shop/
shopping-areas/mong-kok.jsp

STREET
CAT

KOK
MONG

WHERE TO SHOP

Hong Kong itu komplet 
destinasinya. Banyak 
tempat bagus kalau 
kita mau menjelajahi. 

Salah satu tempat 
favoritku adalah 
The Peak karena 

aku dan keluarga 
bisa melihat Hong 

Kong dari ketinggian. 
Pilihan makanan 

di Hong Kong juga 
enak banget—aku 

dan keluarga sangat 
menyukai dim sum. 

Banyak juga tempat-
tempat yang sangat 

menarik untuk 
dikunjungi bersama 

keluarga karena 
bisa memberikan 

pengalaman 
menyenangkan untuk 

anak-anak. Seperti 
kunjungan terakhirku 
ke Hong Kong berlibur 

bersama keluarga, 
kami merayakan 

ulang tahun anakku, 
Raina, di Hong Kong 
Disneyland. Sebuah 
momen yang tidak 

akan terlupakan.

Astrid Satwika  
model dan aktris

http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/cat-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/cat-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/cat-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/cat-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/cat-street.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/mong-kok.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/mong-kok.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/mong-kok.jsp
http://www.discoverhongkong.com/id/shop/where-to-shop/shopping-areas/mong-kok.jsp


18

DESTINASI KELUARGA TRY THIS!

5DESTINASI
YANG

WAJIB
DIKUNJUNGI

Museum lilin ternama ini 
memiliki koleksi lebih 

dari 100 patung lilin tokoh-
tokoh dunia, dari selebritas, 
atlet, hingga karakter komik 
dan animasi. Presiden 
Pertama RI, Soekarno dan 
Presiden RI sekarang, Joko Widodo, diabadikan 
juga di sini. Yang asyik, Anda dan anak-anak 
bisa bebas ber-wefie dengan mereka.
LOKASI: Shop P101, The Peak Tower,  
128 Peak Road, The Peak.
WEBSITE: www.madametussauds.com

Terletak di lantai 100 
Gedung ICC, 

commercial building 
tertinggi di Hong Kong. 
Dari sini Anda bisa 
melihat Hong Kong 
secara 360o full view. 
Hebatnya, Anda hanya perlu  
60 detik untuk mencapai lantai 100 
dengan lift! Ciptakan memori pengalaman 
jalan-jalan terbaik bagi Anda dan keluarga.
LOKASI: 100/F International Commerce 
Centre, 1 Austin Road West, Kowloon.
WEBSITE: www.sky100.com.hk

Di sini Anda dan keluarga  
bisa mencoba 

beragam permainan 
seru bertema Disney, 
Iron Man, dan Star Wars. 
Ikuti serunya Jedi Training 
atau coba atraksi Star Wars: 
Tomorrowland Takeover. Saksikan 
juga Disney in The Stars yang memadukan 
kecanggihan teknologi, lighting effect, 
dan proyeksi video. Jangan lupa kunjungi 
wahana baru Iron Man Experience. 
LOKASI: Lantau Island.
WEBSITE: www.hongkongdisneyland.com

Cocok untuk wisata 
edutainment bagi 

anak segala umur. Temui 
hewan-hewan kutub di 
Polar Adventure; kenali 
budaya lama Hong 
Kong di atas tram kolonial 
di Old Hong Hong Kong, uji nyali dengan 
beragam wahana seru di Thrill Mountain, 
dan kunjungi kebun binatang tropis di The 
Rainforest. Masakan halal pun tersedia 
untuk Anda di Panda Café Food To Go dan 
Dive Into A Float yang berada di tepi danau. 
LOKASI: Wong Chuk Hang, Hong Kong.
WEBSITE: www.oceanpark.com.hk

Sebagai titik tertinggi di 
pulau Hong Kong, The 

Peak jadi spot paling 
bagus untuk melihat 
lanskap Hong Kong dari 
atas. Saksikan panorama 
hutan pencakar langit di 
siang hari dan kilauan lampu seluruh kota 
pada malam hari. Nikmati pengalaman 
seru dan mengesankan menaiki trem 
khusus dengan kemiringan hingga  
27 derajat  menuju The Peak.
LOKASI: Mid-Levels, Hong Kong Island
WEBSITE: www.thepeak.com.hk,  
www.thepeakgalleria.com

MADAME TUSSAUDS

SKY100 OBSERVATION DECK HONG KONG DISNEYLAND

OCEAN PARK HONG KONG THE PEAK
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BERBURU  
BARANG UNIK:  
PMQ, Stanley 
Market,  Ladies 
Market.

BELANJA  
BRANDED ITEMS:   
Sneakers Street, 
Tsim Sha Tsui.

RELAKS SETELAH 
BERBELANJA:   
Elephant Ground, 
Little Bao, Ophelia.

WAJIB JELAJAH:   
SoHo, PoHo,  
Mong Kok.

RASAKAN PENGALAMAN 
BELANJA YANG 
MENGASYIKKAN DENGAN 
BERBAGAI PILIHAN PRODUK 
KEREN YANG BELUM PERNAH 
ANDA DAPATKAN. TENTU 
SAJA SEMBARI MENIKMATI 
KEINDAHAN ALAM DAN 
KELEZATAN KULINER ALA 
HONG KONG. 

TREND
HUNTER
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Sebagai melting pot dari berbagai 
kebudayaan, Hong Kong memiliki 
cerita sejarah yang unik dan menarik. 

Mengunjungi Old Town Central harus 
menjadi salah satu agenda bagi para 
trend hunter. Mulai dari menelusuri cerita 
sejarah, memanjakan mata dengan 
berbagai karya seni, mencoba ragam 
kuliner hasil gabungan menu tradisional 
dan unsur modern, hingga berbelanja 
berbagai produk unik karya merk lokal, 
bisa dilakukan di sini. Untuk menambah 
wawasan Anda, tengok Possession Point, 
lokasi pertama kali bendera Inggris 
dikibarkan, Tai Ping Shan, lokasi pertama 
kali warga Cina daratan bermukim, dan 
beberapa lokasi bersejarah lainnya. 

Central juga merupakan surganya para 
pecinta kuliner. Tinggal pilih, dari dim sum 
dan dai pai, street food, hingga wine dan 
hidangan internasional lain. Lanjutkan 

OLD
TOWN
CENTRAL

THINGS TO DO

perjalanan Anda ke Hollywood Road, 
salah satu jalan tertua di Hong Kong yang 
menawarkan beragam galeri seni, kuno 
maupun kontemporer Asia dan western. 
Pastikan Anda menemukan berbagai 
karya grafiti pada dinding bangunan 
di Old Town Central. Setidaknya ada 
sepuluh karya seniman setempat yang 
bisa menjadi spot berfoto untuk timeline 
Instagram Anda!
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Singkatan dari South of 
Hollywood Road, terletak 
di antara Staunton Street 

dan Elgin Street. Area stylish 
ini menjadi lokasi favorit para 
pekerja profesional di Hong 
Kong untuk bersantai seusai 
jam kerja dan dapat dicapai 
dari kawasan Central melalui 
Mid-Levels Escalator, eskalator 
outdoor terpanjang di dunia 
(800 m). Di sepanjang jalan, 
bahkan hingga ke lorong-lorong, Anda 
akan menemukan toko-toko barang 
antik dan unik. Jangan lupa singgah 
di restoran Prancis ternama La Vache! 

SoHo

SHEUNG WAN
PoHoSebuah daerah komunitas kreatif  

yang terletak di Tai Ping Shan Street, 
Po Hing Fong, Pound Lane di Sai 

Street, dan Square Street. Anda akan 
menemukan banyak restoran dengan 
atmosfer santai serta butik independen 
dan street art menarik. Mampirlah ke 
Visionaire—butik ternama yang sudah 
hadir di beberapa kota besar dunia, 
Squarestreet—butik dengan merk-

THINGS TO DO

yang khusus menyajikan steak, atau ke 
restoran Cina kontemporer yang trendi, 
Ho Lee Fook (bahasa Kanton yang artinya 
“keberuntungan untuk mulut Anda”).

merk desainer terkenal, Nordic Room 
by Homeless—dengan koleksi furnitur 
berdesain unik, dan L’Impression du 
temps dengan koleksi busana bermotif 

unik. Temukan 
pengalaman 
berbelanja yang 
hanya dapat 
ditemukan di Hong 
Kong. Mau makan 
dengan nyaman?  
Ada restoran vegan 
Café MANA! dan  
Po’s Atelier— 
toko kue  
perpaduan  
Prancis-Jepang.
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MONG
KOK YAU MA TEI 

Mong Kok dan 
Yau Ma Tei, 
dengan suasana 

dan toko-toko yang unik 
dan menawan, adalah 
tempat yang wajib 
dikunjungi untuk mencari 
pengalaman jalan-jalan 
dan berbelanja yang 
unik di Hong Kong. Anda 
seakan berada di sebuah 
misi untuk menemukan 
berbagai kafe yang 
tersembunyi dan minuman 
paling kreatif untuk dicoba, 
atau menjadi orang 
pertama yang posting 
foto koleksi kaos band retro 
keren dari butik vintage 
terbaru di Instagram! 

THINGS TO DO

Saat menjelajahi Mong Kok, 
smartphone harus selalu siap di tangan 
agar Anda dapat memotret temuan 
paling menarik di tempat yang paling 
memikat! Cobalah mengunjungi Pause 
Rewind and Fastforward untuk membeli 
hiasan dan aksesori bunga kering yang 
unik dan mencoba Cherry Blossom 
Raindrop Cake, kue transparan dengan 
bunga mekar di dalamnya. Atau jelajahi 
Broadway Cinematheque, monumen 
budaya yang sering menjadi tuan rumah 
pemutaran film dan festival film. Terletak 
di sebelah bioskop terdapat Kubrick, 
toko buku dan kafe tempat Anda bisa 
mencari berbagai judul buku, kopi, dan 
makanan ringan.
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PMQ
Bekas asrama perwira 
muda ini sekarang 
menjadi creative hub 

yang mengombinasikan 
studio, ruang kantor, toko-

toko kecil dan tempat untuk pertunjukan 
musik. Anda ‘wajib’ ke sini! Ada lebih dari 
100 desainer dan pengusaha kreatif 
dengan berbagai produk mulai dari fashion, 
furniture, hingga jasa konsultasi desain. 
Beberapa toko yang bisa dikunjungi adalah 
Hashtag untuk koleksi tas kulit gaya modern, 
The Little Finger untuk koleksi perhiasan unik, 
dan Flow+ Living Unit dengan perlengkapan 
rumah tangga berdesain klasik. Sempatkan 
pula mengikuti kelas workshop, mulai dari 
kelas membuat perhiasan, sepatu, hingga 
mendesain baju. 
LOKASI: 35 Aberdeen Street, Central.
JAM BUKA: 07.00-23.00.

Stanley Market menjual 
beragam produk 
fashion, mainan 
anak, kain sutera, 
hingga barang 
antik dengan harga 
bervariasi, mulai dari 
yang murah hingga yang 
sangat mahal. Rata-rata penjual di sini 
dapat berbahasa Inggris sehingga proses 
menawar harga jadi lebih mudah. Stanley 
Market terletak dekat dengan Stanley 
Beach. Jadi, ini asyiknya, sambil melepas 
lelah usai berbelanja nikmati udara dan 
indahnya pantai sambil bersantap di 
salah satu restoran yang ada. 
LOKASI: Stanley New Street dan Stanley 
Market Road, Stanley. 
JAM BUKA: 09.00-19.00,  
kecuali kafe dan restoran yang buka 
hingga pukul 10 malam.

Cek http://www.pmq.org.hk/  
untuk informasi lengkap 
mengenai kegiatan di PMQ 
seperti instalasi seni atau eksibisi, agar 
dapat mencocokkan dengan jadwal 
perjalanan Anda.

WHERE TO SHOPUNIK DAN ANTIK

Sebaiknya datang sejak 
pagi, sebab pada siang hari 
pasar ini akan terasa sangat 

panas dan dipadati lebih banyak orang 
berbelanja. Namun begitu, akhir pekan 
juga menjadi waktu yang pas untuk 
berkunjung ke tempat ini.

STANLEY MARKET
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Ketika berkunjung ke Ladies Market, 
jangan gunakan kendaraan karena 
akses kendaraan ditutup dari jam 12 
siang hingga tengah malam.

LADIES MARKET

WESTERN MARKET

ARGYLE CENTRE

Menjadi surga belanja para turis karena 
harganya yang relatif murah. Selain 
produk wanita seperti tas dan aksesori, 
pasar ini juga menjual oleh-oleh khas 
Hong Kong dan pernak-pernik unik. 
Pastikan Ladies Market menjadi salah satu 
to-do list Anda di Hong Kong.  
LOKASI: Tung Choi Street, Mongkok. 
JAM BUKA: 12.00-24.00.

Berada di kawasan kota tua, Western Market 
sangat pas untuk mencari aneka perhiasan, 
pakaian, mainan anak, dan produk kerajinan 
tangan. Ada juga area jalanan (Des Voeux 
Road West) khusus menjual seafood kering 
untuk bahan masakan atau jamu. 
LOKASI: 323 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan. 
JAM BUKA: 12.00-24.00.

Letaknya agak tersembunyi di antara 
gedung-gedung tinggi di sekitarnya. 
Menawarkan aneka busana, tas, kaca 
mata, sepatu, dan aksesori dengan harga 
miring! Juga tersedia beragam pilihan 
restoran dan kafe untuk melepas rasa lapar 
dan dahaga setelah puas berbelanja. 
LOKASI: 688, Nathan Road, Mong Kok. 
JAM BUKA: 11.15-23.15.

Ajak pasangan bersantap di salah  
satu restoran atau kafe di sini. 
Atmosfer vintage di sini membuat 
Anda berdua makin romantis!

Umumnya toko di sini menjual 
dengan harga tetap, tapi Anda 
bisa menawar bila akan membeli 
lebih dari satu barang. 

WHERE TO SHOPUNIK DAN ANTIK
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SNEAKERS STREET

TSIM SHA TSUI

HARBOUR CITY

Temukan sepatu olahraga dari semua 
merk ternama dengan model terbaru, 
termasuk beberapa tipe yang sulit 
ditemukan di mal dengan harga bersaing 
di sini. Ini pula yang menyebabkan banyak 
pengunjung, bahkan atlet NBA, Lebron 
James, penasaran dengan kawasan ini. 
LOKASI: Fa Yuen Street, Mong Kok. 
JAM BUKA: 10.00-22.00.

Di sini Anda akan banyak menemukan 
mal besar dan butik dengan desainer 
dunia, toko perhiasan, dan jam tangan 
mewah, lengkap dengan pilihan kuliner 
dari berbagai negara. Beberapa restoran 
terkenal Hong Kong seperti Dim Sum Icon, 
Yum Cha, dan Tsui Wah juga ada di sini. 
LOKASI: Tsim Sha Tsui. 
JAM BUKA: 10.00-22.00.

Mal terbesar di Hong Kong, memiliki sekitar 
600 toko di lima area yaitu Gateway Arcade, 
Ocean Centre, Ocean Terminal, Marco Polo 
Hong Kong Hotel Arcade, dan Star Annex. 
Segala produk dari semua merk ternama 
ada di mal ini. 
LOKASI: 3-27 Canton Road, Tsim Sha Tsui. 
JAM BUKA: 10.00-22.00.

Perputaran produk di sini sangat 
cepat, jadi jika menemukan 
produk yang diinginkan, langsung 
saja dibeli. 

Tsim Sha Tsui adalah pasar 
dunia raksasa di Hong Kong. 
Pelabuhan ini dipenuhi dengan 
kios, toko, pasar, dan mal.

Sambil beristirahat, cobalah aneka 
menu lokal dan internasional di 50 
restoran berbeda sambil menikmati 
indahnya Victoria Harbour.

WHERE TO SHOPMERK TERNAMA
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K11ART MALL

FLORENTIA VILLAGE

Sebagai Museum Retail pertama di 
dunia yang memadukan tiga unsur; 
Seni, Manusia, dan Alam, K11 tak hanya 
menampilkan karya seniman muda lokal, 
tapi juga pameran dan pertunjukan seni 
melalui berbagai ruang multidimensi. 
Interiornya unik dan menarik. 
LOKASI: 18 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui. 
JAM BUKA: 10.00-22.00.

Terletak di Pusat Perdagangan dan 
Pameran Kowloon Bay, mal ini adalah 
rumah bagi beragam merek internasional 
dengan harga diskon. Sangat ideal bagi 
Anda yang suka berburu barang branded.  
LOKASI: Kowloon Bay International Trade & 
Exhibition Centre, 1 Trademart Drive, Kowloon 
JAM BUKA: 10.30-22.30.

K11 sangatlah mudah diakses 
melalui Nathan Road—hanya 
3 menit perjalanan—dan juga 
terhubung ke Hyatt Regency.

Terdapat layanan bus antar-
jemput gratis selama jam kerja 
berangkat & turun dari Stasiun 
MTR Kowloon Bay. 

Tersedia fasilitas wi-fi di mal ini. Untuk 
mencapai tempat ini juga mudah, 
turun di stasiun MTR Kwai Hing dan 
Exit B, jalan sekitar tujuh menit.
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Menawarkan lebih dari 20 merek Italia 
terkemuka, mal ini tampil cantik dengan 
kaca-kaca yang mengilinginya.  Sederet 
brand terkenal seperti Furla, Prada, Versace  
dan lainnya tersedia dengan potongan 
harga hingga 80%. 
LOKASI: 100 Kwai Cheong Road, 
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong. 
JAM BUKA: 10.00-22.00.

E-MAX WEARHOUSE
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18 GRAMS

TEAKHA ELEPHANT  
GROUND

STARBUCKS 
DUDDELL STREET

THE CUPPING 
ROOM

THE ALE PROJECT

Nikmati kopi di kafe 
bernuansa klasik yang 
terkenal akan premier 

espresso dengan biji kopi 
segar yang di-roast locally 

ini. Relakskan diri Anda 
dengan duduk di sofa 

yang supercozy. 
LOKASI: 12 Kwong Wa 
Street, MongKok dan 

Citysuper, B2, Times Square, 
1 Matheson St, Causeway 

Bay, Hong Kong.

Koleksi tehnya terlengkap 
dari seluruh dunia, 

lokasinya di dalam gang 
kecil, tapi cozy dan lega. 
Teakha spesialis menjual 

teh single origin yang 
diambil langsung dari 

petani teh kecil. 
LOKASI: 18 Tai Ping Shan 

Street, Sheung Wan.

Tempat andalan kaum hipster 
Hong Kong untuk menikmati 
kopi artisan dengan kualitas, 

detail, dan presentasi kopi 
yang ciamik! Cicip pula es 
krim rasa unik yang bakal 

menggoyang lidah.
LOKASI: 11 Gough Street, 

Sheung Wan.

Setting interiornya ala kafe 
Hong Kong era 50-an, 
merupakan kolaborasi 

dengan Douglas Young, 
pemilik toko berkonsep 

‘Goods of Desire”, terkenal 
dengan gaya Timur yang 

retro dan jenaka. 
LOKASI: Shop M2, 

Mezzanine level, Baskerville 
House, 13 Duddell Street, 

Central.

Favorit para pecinta 
kopi kelas berat di Hong 

Kong dengan barista 
juara dunia. Dekorasi 

interiornya sangat khas 
yang minimalis. Cicipi juga 
menu sarapan andalan, 

Egg Benedict!
LOKASI: Shop LG,  

229 Queen’s  
Road Central,  
Sheung Wan. 

Bar ini punya koleksi lebih 
dari 15 jenis craft beer 
produksi lokal. Pilihan 

minumannya beragam 
dan disajikan sesuai 
dengan musim. Buat 

teman minum, ada pilihan 
menu roti istimewa.

LOKASI: 15 Hak Po Street, 
Mong Kok.
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CHOM CHOM LITTLE BAO

SECOND DRAFT PO’S ATELIER

Favorit kalangan muda karena lokasinya 
dekat jalan utama Central tapi cukup 

jauh dari riuh lalu lintas. Makanan di sini 
terinspirasi dari street food Hanoi disajikan 

dengan bir lokal Vietnam.
LOKASI: 58 Peel Street, Central.

Tahun 2016 aku nonton 
fashion week dan trade 
show di Hong Kong. 
Karena aku belajar 
fashion design, aku pun 
mencari pusat belanja 
kain murah. Dan aku 
menemukannya di Sham 
Shui Po. Puas banget, 
deh, koleksinya lengkap, 

Pecinta fusion food wajib ke sini dan 
mencoba burger Cina. Comfort food 
yang disajikan berbahan lokal dan 

memadukan dua budaya berbeda dalam 
penyajiannya.

LOKASI: 66 Staunton Street, Central.

Restoran baru mengusung konsep retro. 
Cobalah menu andalan Ma Po Buratta—

roti French Toast dengan twist tersendiri 
dan juga kentang goreng pedasnya. 

Koleksi birnya pun banyak. 
LOKASI: 98 Tung Lo Wan Road, Tai Hang.

Menyediakan variasi kue, roti, dan pastry 
lezat dengan teknik memanggang roti 

ala Prancis dan Jepang. Menghirup 
aroma rotinya saja sudah membuat Anda 

ingin mampir dan mencoba.
LOKASI: Ground floor, 70 Po Hing Fong, 

Sheung Wan.

WHAT & WHERE TO EATCOMFORT FOOD

harganya murah, dan ada 
layanan pengiriman ke 
Indonesia lagi. Aku juga 
hunting tempat-tempat 
nongkrong yang unik, 
salah satunya Starbucks di 
Duddell Street yang unik. 
Nuansanya Hong Kong 
tahun 50-an. Keren-keren 
dan menyenangkan!

Farah Rahma  
(Finalis Wajah  
Femina 2016)
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ORI-GINMRS. POUND

OPHELIA PING PONG 129 IRON FAIRIES

Khusus menyediakan 
beragam cocktails dari 

campuran gin. Soal rasa 
tak perlu diragukan berkat 

tangan dingin award-
winning mixologist Antonio 
Lai yang meracik seluruh 

minuman di sini.
LOKASI: G/F, 48 Wyndham 

Street, Central. 

Unik dan misterius!  
Tampak luar seperti toko 

perangko, dan Anda 
harus menekan perangko 
pada pintu untuk masuk. 

Menghidangkan masakan 
Asia modern dengan menu 

unik Rendang Poutine!
LOKASI: 6 Pound Lane, 

Sheung Wan.

Tempat ini memiliki 
desain interior luar biasa 

eksotis dengan tema 
burung merak. Nikmati 

pilihan cocktail unik dan 
hidangan karya chef tenar 

asal Australia,  
Angus Harrison.

LOKASI: Shop 41A, 1/F, The 
Avenue, Lee Tung Avenue, 
200 Queen’s Road East, 

Wan Chai.

Bekas hall ping pong ini 
memiliki koleksi minuman 
gin yang paling banyak 

dan juga cocktails.  
Disulap menjadi  

bar dengan desain  
yang chic, pilihan  

menarik untuk  
nongkrong dan... selfie!

LOKASI: 129 Second Street, 
L/G Nam Cheong Hoise, 

Sai Ying Pun.

Memasuki tempat ini 
seperti masuk ke dunia 

dongeng. Hidangan 
andalannya adalah 

steak yang pas disantap 
bersama red wine  

sambil menikmati live 
music jazz dan blues.

LOKASI: LG/F, Chinachem 
Hollywood Centre,  

1-13 Hollywood Road, 
Central.

WHAT & WHERE TO EATTHEMED BAR
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4 LOKASI HANG
OUT PALING HITS

Dengan gaya otentik Hong Kong, 
Sham Shui Po akan memuaskan 
hasrat belanja dan wisata kuliner 

Anda, atau sekadar jalan-jalan sambil 
menghirup atmosfer Hong Kong yang 
sesungguhnya. Sham Shui Po dikenal 
sebagai pasar khusus barang-barang 
bekas maupun barang baru yang unik, 
tepatnya di Apliu Street. Dari peranti 
elektronik, busana, komputer, hingga 
barang-barang antik ada di sini. Jangan 
lupa mencicip makanan seperti Kung Wo 
Beancurd yang terkenal dan roll nasi kukus.

Pasar grosir busana yang menjadi 
referensi para desainer Hong di Cheung 
Sha Wan Road juga layak dikunjungi. 
Rasakan juga kesakralan gedung 
bersejarah Tong Lau atau indahnya 
berbagai taman hijau yang menyelip di 
antara pencakar langit.

Ini adalah salah satu kawasan tertua di 
Hong Kong yang awalnya merupakan 
kawasan huni pasukan Inggris ketika 

pertama kali datang ke Hong Kong. Kini 
Sai Ying Pun menjadi pusat berbagai 
restoran modern dengan beragam 
konsep unik. Harta karun Sai Ying Pun 
adalah restoran-restorannya yang memiliki 
letak tersembunyi. Fish School misalnya, 
yang menyajikan makanan berbahan 
lokal dipadukan dengan seafood segar 
dan pilihan extraordinary. 

Anda juga dapat mencoba kelezatan 
menu makanan Indonesia di Kaum, 
sebuah restoran dengan konsep desain 
sangat cantik. Sai Ying Pun merupakan 
tempat yang sesuai apabila Anda ingin 
menikmati suasana asli Hong Kong sambil 
menyantap beragam pilihan makanan unik.

SAI YING PUN

SHAM SHUI PO

TRY THIS!
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Dengan lebih dari 100 restoran dan 
bar, Lan Kwai Fong menjadi tujuan 
utama kaum urban profesional 

untuk seen and be seen. Dihiasi dengan 
lampu-lampu neon cerah yang sangat 
instagramable di sepanjang jalanan, 
suasana di daerah ini terasa sangat hidup. 

Awali keseruan hang out Anda dengan 
menikmati sore di kafe teras di Duddell’s. 
Lanjutkan dengan menyaksikan sunset 
dengan pemandangan khas gedung-
gedung tinggi Hong Kong di salah satu 
outdoor bar paling populer di Hong Kong, 
Ce La Vi. Untuk makan malam bisa memilih 
Fovea Club untuk menu Cantonese, 
Mercato untuk menu Italia, atau Beef and 
Liberty untuk burger. Setelah itu, Anda 
dapat berjalan santai sambil menikmati 
hiruk pikuk Lan Kwai Fong atau cukup 
dengan duduk bercengkerama di café 
terdekat untuk menutupi malam Anda.

Namanya diambil dari nama 
Gubernur ke-7 Hong Kong, Arthur 
Edward Kennedy, tempat ini 

pas untuk bersantai sambil meyantap 
aneka kuliner modern. Mampir saja ke 
Comptoir yang menyediakan cemilan 
superlezat, Shoreditch dengan beragam 
pilihan menu khas Inggris, Summer Ice 
yang terkenal sebagai waffle shop yang 
aromanya menyebar hingga keluar toko, 
atau ke dessert bar Cobo House dengan 
menu khasnya Chocolate H20. Juga, 
tempat minum yang sedang hits di Hong 
Kong, Little Creatures dan Craft Brew & Co. 

Sempatkan pula singgah di klenteng Lo 
Pan yang sangat indah dan kaya akan 
patung keramik, lukisan mural, dan patung 
pahatan lainnya. Lanjutkan jalan-jalan 
Anda dengan menyinggahi Instagram 
Pier atau Sai Wa Pier untuk menikmati 
kecantikan senja.

KENNEDY TOWN

LAN KWAI FONG

TRY THIS!
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SAI WAN SWIMMING SHEDCENTRAL STREET ART

BIG WAVE BEACH YICK FAT BUILDING 

VICTORIA HARBOUR

SPOTS
PALING

INSTAGRAMMABLE
DIHONG

KONG

Dulu tempat 
favorit warga  
lokal untuk 
berenang, kini 
menjadi lokasi  
keren untuk 
obyek foto, berkat 

jembatan kayu kecil jadul yang menjorok ke 
arah laut. Saking populernya, Anda harus 
siap mengantre untuk bisa berfoto.
SPOT FOTO FAVORIT: Di ruang ganti 
menghadap saluran sulfur dan di sisi  
ruang ganti atas.

Terletak di distrik 
SoHo, kawasan 
Central, Hong 
Kong. Seluruh 
dinding di jalan 
ini dipenuhi oleh 
graffiti. Mulai 

dari lukisan graffiti abstrak hingga Marilyn 
Monroe. Tapi Anda harus waspada saat 
berfoto, karena lalu lintas lumayan ramai.
SPOT FOTO FAVORIT: Sisi jalan (trotoar) 
berupa tangga karena kontur jalan yang 
menanjak/menurun.

Pantai ini 
lebih banyak 
digunakan 
untuk surfing. 
Di lokasi ini ada 
juga batuan 
besar prasejarah 

dan paviliun terbuka yang jadi spot paling 
oke untuk star gazing di malam hari. 
Datanglah saat weekday karena pantai ini 
ramai saat weekend. 
SPOT FOTO FAVORIT: Area pantai atau  
jalur hiking di atas bukit.

Menjadi 
obyek foto 
favorit banyak 
fotografer karena 
komplek rumah 
susun yang 
padat ini dicat 

warna-warni. Sempat terkenal karena 
menjadi lokasi syuting film Transformer:  
Age of Extinction.
SPOT FOTO FAVORIT: Gunakan low-angle 
atau ambil foto dari area parkir.

Landmark 
pelabuhan 
alami ini 
menawarkan 
pemandangan 
spektakuler 
pelabuhan 

luas dengan beragam kapal dan 
padatnya bangunan pencakar langit. 
Pemandangan makin dramatis di malam 
hari saat lampu di gedung-gedung tinggi 
mulai dinyalakan.
SPOT FOTO FAVORIT: Puncak Victoria Peak 
atau dari Pusat Kebudayaan daerah Tsim 
Sha Tsui di sisi Kowloon. 

TRY THIS!



AGAR KENYAMANAN 
PERJALANAN ANDA KE 
HONG KONG TERJAGA, 
PAHAMI SELUK BELUK KOTA INI 
DENGAN BAIK, DARI BUDAYA, 
KEBIASAAN, TRANSPORTASI, 
MUSIM, HINGGA ATURAN 
YANG BERLAKU. 

KALENDER 
KEGIATAN 
sepanjang tahun.

TIPS agar 
perjalanan Anda 
mengesankan. 

HAL-HAL yang 
perlu dipersiapkan. 

FAKTA-FAKTA 
tentang Hong 
Kong yang harus 
diketahui. 

GUIDE
MY
HONG KONG
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Beruntunglah Anda yang ikut 
merayakan Tahun Baru Imlek di 
Hong Kong—perayaan terbesar dan 
paling meriah di Hong Kong. Nikmati 
makanan khas Imlek di Pasar Imlek, 
atau saksikan karnaval kendaraan hias, 
festival kuliner, pertunjukan kembang 
api spektakuler, dan berbagai 
kemeriahan lain khas Hong Kong.

Setiap bulan Maret Hong 
Kong menampilkan beragam 
acara seni spesial, mulai dari 
pertunjukan seni, street art, 
dan bahkan beberapa merk 
ternama menggelar acara 
seni tersendiri. Dari pertunjukan 
opera hingga balet, dari seni 
instalasi hingga eksibisi, bisa 

dinikmati, 
baik bagi 
seniman, 
penikmat 
seni, 
ataupun 
trend hunter.  

Rayakan musim panas di Hong 
Kong bersama keluarga dengan 
mencoba ragam kuliner, belanja, 
dan menyaksikan sejumlah 
pertunjukan seru seperti konser 
musik, pameran makanan, hingga 
pameran buku. Ikuti keseruan 
acaranya, atau bermain di pantai, 
mencoba surfing di 
Big Wave Beach, jalan-
jalan di Hong Kong 
National Geopark, 
atau hadiri Hong Kong 
Summer Film Festival!

Bersamaan 
dengan 
datangnya 
musim semi, 
Hong Kong 
menggelar 
empat 
event besar 
budaya. Melibatkan ratusan 
penampil, tradisi ribuan tahun, dan 
kemeriahan khas yang hanya akan 
Anda dapatkan di Hong Kong. Ada 
Dragon Boat Carnival, Birthday of 
Tin Hau, Cheung Chau Bun Festival, 
Birthday of Buddha, dan Birthday 
of Ta Kung. Rasakan keseruan 
atmosfernya dan ikuti acaranya!

JANUARI

APRIL - MEI JUNI

FEBRUARI 

AGUSTUS

MARET-

-

CHINESE NEW YEAR 
CELEBRATION,
NIGHT PARADE 
AND FESTIVITIES

HONG KONG 
ARTS MONTH

HONG KONG  
SUMMER FUN

HK CULTURAL  
CELEBRATION

CALENDAR OF EVENTS
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Siapkan lidah 
Anda untuk 
mencicipi 
aneka 
hidangan 
kuliner sepanjang bulan 
November! Ada Hong Kong Great 
November Feast yang luar biasa 
dengan banyak pilihan makanan 
gourmet, penawaran khusus untuk 
bersantap, dan program kuliner 

yang menyenangkan 
dijamin akan menggelitik 
lidah Anda. Bulan ini 
merupakan bulan 
pesta kuliner! Anda 
akan melihat karya-

karya gastronomi dari beberapa 
restoran di Hong Kong, koki ternama 
akan menyajikan menu eksklusif 
untuk memberikan pengalaman 
bersantap yang tak terlupakan.

Di bulan ini ambience Hong Kong 
menjadi sangat khas dengan aura 
Natal. Rasakan pengalaman liburan 
penuh kesan di sini, cuaca yang 
dingin, dan udara yang berbeda dari 
biasanya yang akan memberikan 
Anda banyak inspirasi dalam memilih 
busana. Manfaatkan momen ini untuk 
berfoto bersama keluarga dengan 
gaya musim dingin. Selain itu Anda 
juga dapat menikmati
Hong Kong Pulse 
Light Show, menikmati 
diskon, makanan 
khas, serta dekorasi 
Natal unik di kawasan 
Central dan di 
banyak mal besar  
di Hong Kong.

Pacu semangat Anda dan keluarga dengan 
menyaksikan berbagai kegiatan olahraga. Ada 

Cyclothon—perlombaan sepeda 
tahunan yang dikuti lebih dari 3.600 
peserta dari seluruh dunia. Saksikan juga 
serunya HK Tennis Open, Triathlon Asia 
Cup, dan pacuan kuda di Happy Valley. 

Ilu
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DESEMBER

NOVEMBER

SEPTEMBER
OKTOBER

-

HONG KONG  
GREAT NOVEMBER FEAST

HONG KONG WINTERFEST

HONG KONG SPORTS & RECREATION

CALENDAR OF EVENTS
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YUK,

APLIKASINYA!
UNDUH

N iat saja tidak 
cukup! Bekali 
perjalanan 

Anda ke Hong Kong 
dengan aplikasi digital 
sehingga liburan Anda 
lebih terencana serta 
berjalan nyaman dan 
menyenangkan. 

MY HONG KONG GUIDE
‘Personal tour guide’ ini akan membantu 
Anda memilih destinasi yang Anda 
inginkan, merancang jadwal perjalanan 
Anda, bahkan menelusuri jalan-jalan 
tersembunyi yang 
tidak biasa dipilih 
wisatawan lain. Cocok 
untuk Anda yang 
menyukai wisata 
tanpa pemandu.  

MTR 
Gunakan aplikasi ini untuk 
memudahkan rencana keliling  
Hong Kong dengan MTR. Tersedia info 
stasiun pemberhentian MTR lengkap 
dengan fasilitas dan toko-toko  
yang tersedia. Ada 
pula fitur Plan Your 
Trip, Tourist Info dan  
Airport Express. 

RENCANAKAN PERJALANAN ANDA
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PENDUKUNG
APLIKASI

csl Wi-Fi 
Terdapat belasan ribu titik csl Wi-Fi di 
berbagai penjuru Hong Kong yang 
bisa Anda tandai sehingga Anda bisa 
menikmati frekuensi 
Wi-Fi dengan gratis. 
Untuk mengaksesnya, 
gunakan Discover Hong 
Kong Tourist SIM Card 
segera setelah Anda tiba 
di Hong Kong. 

HKeTransport 
Agar acara jalan-jalan Anda di Hong 
Kong berlangsung efektif dan efisien, 
pilih jenis transportasi 
yang sebaiknya Anda 
gunakan. Ketahui info 
tentang transportasi publik 
dan jadwal MTR, LRT, bus, 
feri, tram, dan lain-lain 
dengan aplikasi ini. 

Toilet Rush 
Toilet tentu menjadi hal yang sangat 
penting dalam sebuah perjalanan 
wisata. Gunakan aplikasi 
ini untuk mencari toilet 
terdekat dari lokasi Anda, 
termasuk fasilitas yang 
ada dan komentar dari 
pengguna lain. 

RENCANAKAN PERJALANAN ANDA
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Sesungguhnya, belanja di Hong Kong 
bisa dilakukan kapan saja sepanjang 
tahun. Namun, musim puncak berbelanja 
biasanya terjadi selama musim dingin 
dan musim panas bertepatan dengan 
musim tren fashion terbaru. Periode 
populer untuk berbelanja biasanya 
terjadi antara Desember hingga Februari, 
khususnya sebelum dan selama  
Natal hingga menuju Tahun Baru Imlek 
karena akan banyak produk baru.  
Di antara bulan Juli dan September  
Anda juga akan banyak mendapatkan 
promo diskon. 

Hong Kong tak pernah 
membosankan untuk dikunjungi. 
Sekali bertandang ke sana Anda 

akan selalu ingin kembali dan kembali 
lagi untuk mengulang pengalaman 
yang sarat kesan. Namun, agar 
penjelajahan kembali Anda berjalan 
lebih lancar dan nyaman, beberapa 
hal berikut perlu Anda perhatikan. Ini 
berlaku juga untuk Anda yang belum 
pernah berkunjung ke Hong Kong. 

JELAJAH ANDA
AGARACARA

NYAMAN

 Tak perlu membawa uang  
tunai banyak-banyak,  
sebab sebagian besar  
tempat belanja dan restoran menerima 
pembayaran dengan kartu kredit. 

 Ketika berbelanja di street market 
Anda bisa melakukan proses tawar-
menawar dengan penjual.

WAKTU BELANJA
YANG PAS 

Untuk kenyamanan 
Anda, kunjungi 
restoran dan tempat 
makan yang 
memasang logo QTS 

(Quality Tourism Services) 
sebagai jaminan kebersihan, harga, 
dan pelayanan yang memuaskan. Ini 
juga berlaku untuk toko, salon, dan 
akomodasi di Hong Kong.

Beberapa restoran memiliki 
tradisi menyuguhkan snack 
begitu tamu datang tanpa 
dipesan. Tanyakan apakah 
semua itu cuma-cuma 
atau ada tarifnya. 

BERSANTAP
BERBELANJA&

TIPS LIBURAN
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Catat dan 
simpan 
nomor-nomor 
telepon 
penting 
ini untuk 
digunakan 
sesuai 
kebutuhan:

NOMOR- 
NOMOR  
PENTING 

KELILING
HONG KONG

LAYANAN KEADAAN DARURAT 999

POLISI +852 2527 7177

BADAN PARIWISATA HONG KONG +852 2508 1234

DEPARTEMEN IMIGRASI HONG KONG +852 2824 6111

DEPARTEMEN KESEHATAN +852 2961 8989 

HKTB VISITOR HOTLINE +852 2508 1234

HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT VISITOR CENTRE:  
Halls A and B, Arrivals Level, Terminal 1, Hong Kong International 
Airport, Lantau Island. Jam buka: 08.00 - 21.00 setiap hari.

HONG KONG ISLAND VISITOR CENTRE:  
The Peak Piazza (di antara The Peak Tower dan The Peak Galleria), 
The Peak, Hong Kong Island. Jam buka: 11.00 - 20.00 setiap hari.

KOWLOON VISITOR CENTRE: 
Star Ferry Concourse, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Jam buka: 08.00 - 20.00 setiap hari.

TIPS LIBURAN

Hong Kong memiliki sistem transportasi yang efisien, 
cepat, dan aman.  Seluruhnya dilengkapi metode 
pembayaran praktis dan efektif.

MTR 
Anda bisa membeli Adult 
Tourist Day Pass seharga 
HKD65 atau HKD30 untuk 
Child Tourist Day Pass 
untuk berkeliling Hong 
Kong sepuasnya dalam  
sehari, tanpa perlu 
membayar lagi. 

TAXI
Menggunakan  
argometer, 
mudah 
ditemukan di 
setiap jalan. 

BUS
Tarif tergantung jarak yang  
ditempuh, harus membayar 
dengan uang pas atau 
menggunakan Octopus Card. 

KAPAL FERI
Kapal feri 
menghubungkan 
Hong Kong Island, 
Kowloon, dan pulau-
pulau di sekitarnya. Tarif 
HKD3,40 (dewasa).

AIRPORT EXPRESS
Harga Airport Express 
Travel Pass HKD250/hari 
atau HKD350 pulang-
pergi. Ditambah bonus  
3 hari berturut-turut 
gratis menggunakan 
MTR, light rail dan MTR 
Bus (khusus wilayah 
New Territories). 

OCTOPUS CARD
Kartu ini menjadi 

metode 
pembayaran 
yang efektif untuk 

hampir semua jenis 
transportasi, mini-
market, cake shop, dan 
vending machine.  

TRAM
Berlaku satu harga untuk 
semua tujuan sebesar 
HKD2,30. Bayar dengan 
uang pas atau dengan 
Octopus Card. 
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SISTEM LISTRIK LARANGAN MEROKOK 

KAWASAN Wi-Fi KEMUDAHAN UNTUK  
PENYANDANG DISABILITAS

TENTANG HONG KONG

Ketahui Hong 
Kong lebih dalam 
sehingga Anda 

tidak gagap selama 
liburan di sana. Berikut 
beberapa hal yang 
Anda perlu tahu tentang 
kota spektakuler ini:  

Musim gugur: Maret-Mei.
Musim panas: Juni-Agustus.
Musim semi:  
September-November. 
Musim dingin:  
Desember-Februari.  

Bawalah trafo untuk 
menyesuaikan 
peranti listrik Anda, 
sebab Hong Kong 
menggunakan 
standar tegangan listrik 
220 volt, 50Hz. Beberapa 
hotel memiliki stop kontak 
bertegangan 100 volt di kamar mandinya. 
Anda juga perlu membawa adaptor 
untuk steker listrik karena mayoritas stop 
kontak di Hong Kong mengikuti gaya 
Inggris yang memiliki tiga lubang.

Merokok dilarang di seluruh tempat 
indoor di Hong Kong, seperti restoran, bar, 
pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat 
karaoke. Larangan merokok, termasuk 
rokok elektrik, diberlakukan pula di 
transportasi publik, pantai, kolam renang, 
dan di dalam Hong Kong 
Wetland Park. Siapa pun 
yang merokok atau 
membawa rokok di 
tempat-tempat tersebut 
akan dikenakan denda 
sebesar HKD1500. 

Layanan wi-fi gratis tersebar luas di Hong 
Kong. Ada banyak lokasi hotspot untuk 
mengakses wi-fi yang tersedia di seluruh 
penjuru kota. Selain itu terdapat juga di 
lokasi-lokasi wisata, pusat perbelanjaan, 
taman, museum, tempat olahraga, gedung 

pemerintahan, terminal feri, 
stasiun MTR, dan bandara 

internasional Hong 
Kong. Anda dapat 
mengunduh aplikasi  
Wi-Fi.HK untuk mencari 

daftar lokasi hotspot. 

Hong Kong menyediakan 
panduan praktis yang 
dapat diunduh untuk 
orang-orang penyandang 
disabilitas. Selain itu, 
tersedia informasi tentang 
fasilitas parkir dan tempat 
menyeberang bagi 

pejalan kaki untuk mereka yang memiliki 
gangguan penglihatan. Silakan cek 
DiscoverHongKong.com untuk  
penjelasan lebih lanjut. 

FAKTA HONG KONG

http://www.discoverhongkong.com/id/plan-your-trip/traveller-info/accessible-hong-kong.jsp


MAKANAN DAN MINUMAN 
HALAL, TERMASUK TEMPAT-
TEMPAT IBADAH, MELIMPAH 
RUAH DI HONG KONG, SEMUA 
DISEDIAKAN UNTUK MENJAMIN 
KENYAMANAN WISATA ANDA.

DIM SUM  
Islamic Centre 
Canteen-Wan Chai.

RESTORAN 
LEGENDA  
Ma’s Restaurant.

MENCICIP KEBAB 
DAN PIZZA HALAL 
di Ebeneezer’s 
Kebabs & Pizzeria.

JELAJAH MASJID 
Masjid Jamia,
Masjid Kowloon,
Masjid Chai Wan.

DESTINASI
MUSLIM
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MASJID
STANLEYDi Hong Kong, masjid tidak hanya 

dijadikan sebagai tempat ibadah, 
namun juga bisa menjadi obyek 

wisata. Contohnya adalah Masjid Stanley 
yang didirikan pada tahun 1937 dan 
awalnya digunakan oleh kaum muslim asal 
India ini. 

Masjid Stanley memiliki cerita menarik, 
karena masjid ini dibangun atas dedikasi 
dan kerja keras dari umat muslim yang turut 
memberikan donasi dan membantu proses 
pembangunan masjid agar warga muslim 
setempat memiliki tempat beribadah 
yang layak. Masjid Stanley dibangun 
dengan konsep desain yang sangat 
indah dengan aula besar dan beranda 
yang menghadap ke halaman. Anda dan 
keluarga dapat mengunjungi masjid ini 
pada hari Jumat saat masjid ini dibuka 
untuk masyarakat umum.

LOKASI:  
53 Tung Tau Wan Road, Stanley, Hong Kong. 
STASIUN MTR TERDEKAT:  
Chai Wan Station, Exit D.

JELAJAH MASJID 
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MASJID
KOWLOON

Masjid Kowloon berdiri di kawasan 
Tsim Sha Tsui yang tidak pernah 
sepi. Jika beribadah di masjid 

ini, Anda akan bertemu dengan warga 
muslim dari berbagai bangsa, mulai 
dari tanah Arab hingga Asia, termasuk 
Indonesia. Masjid Kowloon merupakan 
bagian dari Islamic Centre di Kowloon dan 
merupakan salah satu masjid terbesar di 
Hong Kong. Bahkan mampu menampung 
sekitar 3.500 orang. 

Sebagai bagian dari Kowloon Islamic 
Centre, masjid ini memiliki dua madrasah 
untuk anak laki-laki dan perempuan. 
Selain dalam bahasa Arab, madrasah ini 
mengajarkan Al-Qur’an dalam bahasa 
Inggris dan Urdu. Komunitas dan pengurus 
masjid di sini juga mengadakan kelas 
dakwah bagi non-muslim yang ingin 
belajar mengenai agama Islam. Masjid 
Kowloon juga memiliki perpustakaan dan 
aula serbaguna.

LOKASI:  
105 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon. 
STASIUN MTR TERDEKAT:  
Tsim Sha Tsui Station, Exit A.

JELAJAH MASJID 
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Masjid Jamia adalah masjid pertama 
yang dibangun di Hong Kong. Berdiri 
pada tahun 1849 dan diperluas pada 

tahun 1915. Sebagai masjid tertua, Masjid 
Jamia ditetapkan pemerintah Hong Kong 
sebagai bangunan bersejarah yang harus 
dijaga. Masjid ini memiliki bentuk dan ukuran 
yang berbeda dari masjid-masjid lain di Hong 
Kong. Dari segi ukuran, Masjid Jamia dapat 
menampung hingga 400 orang. Sedangkan 
dari segi arsitektur, sebagian besar masjid di 
Hong Kong berarsitektur modern kontemporer, 
sementara bangunan Masjid Jamia lebih mirip 
dengan masjid yang biasa kita jumpai  
di tanah air. 

Pada hari-hari biasa masjid ini memang 
tidak terlalu ramai, tapi pada bulan Ramadan 
masjid ini terasa lebih ‘hidup’. Salah satunya 
karena masjid ini menyediakan makanan 
sahur dan berbuka selama bulan Ramadan.

LOKASI:  
630 Shelley Street, Central, Hong Kong. 
STASIUN MTR TERDEKAT:  
Central Station, Exit D.

Masjid Chai Wan atau Masjid 
Cape Collinson didirikan 
pada tahun 1963 sebagai 

masjid kelima yang dibangun di 
Hong Kong. Pada awal berdirinya, 
tempat ini hanya digunakan untuk 
keperluan tertentu warga muslim 
setempat. Kini masjid ini juga 
digunakan pula untuk keperluan 
ibadah lainnya. Anda bisa menikmati 
suasana ibadah menenangkan di 
masjid ini karena Masjid Chai Wan 
dikelilingi oleh pegunungan dan 
tumbuh-tumbuhan hijau.

Warga muslim Tiongkok merupakan 
yang terbesar di komunitas masjid ini. 
Masih dalam lingkungan sekitar masjid, 
ada restoran makanan halal serta 
madrasah yang bisa Anda singgahi.

MASJID
CHAI WAN

MASJIDJAMIA

LOKASI:  
Cape Collison Road, Tai Tam Gap,  
Hong Kong. 
STASIUN MTR TERDEKAT:  
Chai Wan Station, Exit N5.
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MASJID
AMMAR

&
OSMAN 

RAMJU SADICK 
ISLAMIC 
CENTRE

Tidak jauh dari Causeway Bay, Anda 
bisa menemukan Masjid Ammar 
& Osman Sadick Islamic Centre. 

Dikenal juga dengan nama Masjid Wan 
Chai, karena lokasinya yang berada di 
area Wan Chai. Lingkungan yang teduh 
dengan pohon-pohon hijau membuat 
masjid ini sering dijadikan tempat 
beristirahat banyak pelancong muslim.

Masih di lingkungan Islamic Centre, 
ada beberapa fasilitas lain yang tersedia 

LOKASI:  
40 Oi Kwan Road, Wan Chai, Hong Kong. 
STASIUN MTR TERDEKAT:  
Wan Chai Station, Exit A3.

dekat dengan masjid ini. Misalnya saja, 
perpustakaan dan taman kanak-kanak. 
Jika merasa lapar, Anda bisa datang ke 
kantin yang menyediakan menu makanan 
halal dan mencoba dim sum yang 
juga cukup terkenal akan kelezatannya. 
Masjid ini didirikan oleh Incorporated 
Trustees of the Islamic Community Fund 
of Hong Kong, lembaga yang berwenang 
memberikan sertifikat halal untuk berbagai 
restoran di Hong Kong. 

Makanan enak banyak 
banget di Hong Kong, dari 
restoran besar sampai di 
gang-gang kecil. Mencari 
makanan halal pun 
sekarang lebih mudah, 
asal kita aktif bertanya ke 
penjualnya atau baca 
menunya. Waktu itu aku 
ingin makan dim sum 

Diela Fadiela  
(Finalis Wajah  
Femina 2016)

dan aku menemukan dim 
sum yang—hmmm—enak 
dan halal di kantin Islamic 
Center di Wan Chai. Selain 
itu banyak juga, kok, 
restoran yang menyajikan 
menu sesuai untuk 
umat muslim dan menu 
vegetarian. Jadi, tak perlu 
khawatir, deh.”
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Kantin ini hanya 
mengakomodasi umat 
muslim pada hari Jumat 

hingga Minggu dan hari libur nasional. 
Datanglah sekitar pukul 10 pagi jika ingin 
mudah mendapat tempat duduk. 

Tidaklah lengkap jalan-jalan Anda 
di Hong Kong bila tidak mencicipi 
dim sum. Kabar baiknya, kini banyak 

makanan halal di sana, dan dim sum 
halal yang terkenal lezat adalah di 
Islamic Center Canteen di Wan Chai. 
Kantin ini menyediakan menu dim sum 
untuk makan siang, sedangkan untuk 
makan malam tersedia berbagai pilihan 
hidangan dengan cita rasa Kanton. Inilah 
satu-satunya restoran yang menyediakan 
masakan Kanton halal.

Menu dim sum di sini tidak jauh 
berbeda dari menu di restoran lain. 
Tapi tentu saja daging yang digunakan 
adalah daging ayam, sapi, atau udang. 
Beberapa menu dim sum andalan di sini 
seperti Siu Mai, Har Gow, Xiao Long Pao 
dan Steamed Glutinous Rice with Chicken 
in Lotus Leaf sangatlah nikmat. Jadi, yuk, 
puaskan selera makan Anda di sini!

RESTORAN HALAL

ISLAMIC 
CENTRE
CANTEEN

LOKASI: 5/F, Masjid Ammar and Osman 
Ramju Sadick Islamic Centre, 40 Oi Kwan 
Road, Wan Chai.
STASIUN MTR TERDEKAT: MTR Wan Chai 
Station, Exit A3. 
JAM BUKA: Setiap hari, 09.00 – 21.00 
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Ma’s Restaurant dikenal berkat 
kelezatan menu ayam, daging 
sapi, dan kari kambing. Salah 

satu menu andalan mereka yang wajib 
dicoba adalah Beef Pancake dan 
Sichuan Chicken bagi penyuka masakan 
pedas. Rekomendasi menu lain adalah 
Lamb Roll, sajian daging domba digoreng 
garing berbumbu merica, ketumbar dan 
jintan, dihiasi dengan taburan daun 
bawang dan daun bit. Nikmati bersama 
Pop Pan, sejenis roti polos sebagai 
pengganti nasi, hmm…. Lezat! 

Restoran yang telah berdiri selama 
lebih dari 40 tahun ini menyediakan menu 
masakan khas Hong Kong dengan  
sedikit cita rasa Cina. Meski begitu, 
makanan di sini dipastikan halal 
karena mendapat sertifikat halal dari 
Incorporated Trustees of the Islamic 
Community Fund of Hong Kong.

MA’s
RESTAURANT

Selain menyediakan 
menu halal, harga 
masakan di resto 

ini pun terjangkau. Kelebihan lain, 
para staf di sini lancar berbahasa 
Inggris sehingga memudahkan Anda 
berkomunikasi.

LOKASI: Shop A, 21-25 Cheung Sha Wan 
Road, Hong Kong.
STASIUN MTR TERDEKAT:  
MTR Prince Edward Station, Exit E.
JAM BUKA: Setiap hari, 11.30 -23.00.
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Jika Anda ingin mencoba menu 
yang sedikit berbeda, datanglah 
ke Ebeneezer’s Kebabs & Pizzeria. 

Restoran ini menyajikan beragam pilihan 
menu kebab dan pizza yang semuanya 
diracik dari bahan yang halal. Anda bisa 
mencoba Chicken Tikka Kebab yang tak 
hanya lezat tapi juga mengenyangkan. 
Sebagai pendampingnya, Anda bisa 
memesan Mango Lassi, minuman rasa 
mangga yang menyegarkan. Bila kebab 
rasanya terlalu berat untuk selera Anda, 
ada menu Greek Salad yang ringan  
dan sehat. 

Restoran ini memiliki beberapa 
cabang di seluruh Hong Kong sehingga 
memudahkan Anda untuk mencarinya. 
Seluruh cabang Ebeneezer’s Kebabs & 
Pizzeria telah mendapat sertifikat halal 
dari Incorporated Trustees of the Islamic 
Community Fund of Hong Kong.

EBENEEZER’S
&KEBABS

PIZZERIA

Resto ini sudah berdiri 
sejak 1993 dan dikenal 
dengan hidangan 

spesial kebab dan pizza, meski ada 
juga sajian lain seperti kari, salad, dan 
fish-n-chips. Ada 12 pilihan dressing 
yang bisa Anda minta sesuai selera. 

LOKASI: Shop G01C, G/F, Astoria Building, 
24-38 Ashley Road, Tsim Sha Tsui. 
STASIUN MTR TERDEKAT: Tsim Sha Tsui  
MTR Station, Exit H.
JAM BUKA: Setiap hari, 09.00 - lewat 
tengah malam.
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TAHITIAN

PANDACAFÉ
FOOD TO GO

DIVE INTO
A FLOAT 

TERRACE

CLUB
EXPLORER’S

&

&

Setelah puas menikmati semua 
wahana yang ada di Hong Kong 
Disneyland Park, perut Anda pasti 

akan terasa lapar. Nah, ada dua restoran 
yang menyajikan menu halal di theme 
park ternama ini, yaitu Tahitian Terrace 
di zona Adventure Land dan Explorer’s 
Club di zona Mystic Point. Tahitian Terrace 
menyajikan menu Asia Selatan, seperti 
masakan India. Sedangkan Explorer’s 
Club menyajikan variasi menu dari Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia. Kalau 
Anda kangen masakan tanah air, silakan 
mampir ke sini. Tak perlu khawatir, kedua 
restoran di dalam kawasan Disneyland ini 
sudah mendapat sertifikat halal. 

Theme park yang juga ramai 
pengunjung adalah Ocean Park. 
Untuk memenuhi kebutuhan 

pengunjung muslim, Ocean Park 
menyediakan Panda Café Food To 
Go (Amazing Asian Animals) dan 
Dive Into A Float (Marine World) yang 
khusus menyediakan menu halal. 
Rekomendasinya, Hainan Chicken Rice, 
Beef Ball Submarine dengan saus tomat 
herbal, Ayam Tandoori, Garden Green 
Salad, dan Fresh Seasonal Fruit Cup. 
Kedua resto ini telah mendapat sertifikat 
halal dari Incorporated Trustees of the 
Islamic Community Fund of Hong Kong.

Explorer’s Club 
menyediakan musala 
untuk wisatawan 

muslim. Jadi, ibadah salat Anda tak akan 
terlewat waktu, dan acara jalan-jalan 
Anda pun nyaman. 

Ocean Park 
menyediakan 
tempat beribadah, 

termasuk bagi pengunjung muslim. Untuk 
lengkapnya kunjungi Guest Relations.

LOKASI: Hong Kong Disneyland Park, 
Lantau Island.
JAM BUKA: Setiap hari, 11.30 hingga 
pertunjukan Disney in the Stars dimulai.

LOKASI: Ocean Park, Wong Chuk Hang.
JAM BUKA: Setiap hari pukul 10.00, dan 
tutup di waktu yang berbeda-beda, 
antara pukul 18.00 atau 19.30.
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Restoran halal di Hong Kong sudah banyak 
bermunculan. Tidak hanya sebagai outlet, 
namun beberapa hotel ternama juga sudah 

mempunyai sertifikasi halal agar wisatawan muslim 
dari berbagai negara bisa bersantap. Berikut ini 
adalah daftar hotel dengan restoran halal:

DAPUR HALAL
DENGAN

HALAL
SERTIFIKASI

NAMA ALAMAT TELP

Harbour Grand Hong Kong 23 Oil Street, North Point, Hong Kong +852 2121 2688

Harbour Grand Kowloon 20 Tak Fung Street, Whampoa 
Garden, Hunghom, Kowloon +852 2621 3188

Harbour Plaza 8 Degrees Hotel 199 Kowloon City Road,  
Tokwawan, Kowloon +852 2126 1960

Hong Kong SkyCity Marriot Hotel 1 Sky City Road East, Hong Kong 
International Airport, Lantau Island +852 3969 1888

Hotel sáv Hong Kong 83 Wuhu Street, Hunghom,  
Kowloon, Hong Kong +852 2275 8888

L’hotel élan 2/F, L'hotel élan, 38 Chong Yip 
Street, Kwun Tong, Kowloon +852 3968 8222

L’hotel Island South 
P3, L’hotel Island South,  
55-57 Wong Chuk Hang Road, 
Aberdeen, Hong Kong

+852 3968 8833

Panda Hotel 3/F, Panda Hotel, 3 Tsuen Wah Street, 
Tsuen Wan, New Territories +852 2409 1111

pentahotel Hong Kong, Kowloon 19 Luk Hop Street,  
San Po Kong, Kowloon +852 3112 1922

Regal Airport Hotel 9 Chong Tat Road, Hong Kong 
International Airport, Lantau Island +852 2286 8888

Regal Oriental Hotel B1/F, Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa 
Po Road, Kowloon City, Kowloon +852 2132 3502

Regal Riverside Hotel
3/F, Regal Riverside Hotel,  
34-36 Tai Chung Kiu Road, Shatin, 
New Territories

+852 2132 1040

Royal Plaza Hotel 193 Prince Edward Road West, 
Kowloon +852 2622 6156

Silvermine Beach Resort Limited Lot 648, Silvermine Bay, Mui Wo, Lantau +852 6810 0111

RESTO HOTEL DENGAN SERTIFIKASI HALAL
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LEMBAR
KOMUNIKASI

Bagi Anda pengunjung muslim, 
gunakan Lembar Komunikasi 
Muslim ini untuk berkomunikasi 

dengan penduduk setempat pada saat 
berkunjung ke sebuah destinasi jika Anda 
memiliki persyaratan keagamaan tertentu.

1 Apakah restoran ini memiliki menu  
non-babi*? 
*Makanan yang sama sekali tidak 
mengandung babi, bacon, atau bahan yang 
berasal dari babi, termasuk sosis, lemak babi, 
gelatin, mentega putih, atau pengemulsi, dan 
bahan non-alkohol atau berasal dari alkohol.
Ya  Tidak

2 Apakah restoran ini menawarkan  
hidangan vegetarian?
Ya  Tidak

3 Apakah restoran ini menyajikan  
hidangan bebas alkohol?
Ya  Tidak

4 Apakah restoran ini menyimpan bahan 
masakan dan peralatan masak secara 
terpisah sehingga makanan untuk Muslim 
tidak tercampur dengan makanan untuk 
kalangan lain? 
Ya  Tidak

5 Apakah restoran ini menyediakan piring 
dan sumpit sekali pakai?
Ya  Tidak

6 Apakah ada masjid di dekat lokasi?  
Jika ya, tunjukkan cara untuk menuju  
ke sana.
Ya, ada masjid di dekat lokasi kami dan kami 
dapat menunjukkan cara menuju ke sana.
Tidak, tidak ada masjid di dekat lokasi.

7 Apakah ada ruang salat di gedung ini?  
Jika ya, beri tahu saya cara menuju ruang 
salat tersebut.
Ya  Tidak

1 這間餐廳提供不含豬肉的食品*

嗎？

*即食品絕對不含豬肉、任何源自

豬隻或其加工製品的食材，包括煙

肉、香腸、豬油、明膠、起酥油、

乳化劑（emulsifier）等，以及

不含酒精或任何酒精衍生的成分。

  有  沒有

2 這間餐廳提供素食嗎？

  有  沒有

3 這間餐廳提供不含酒精的食品

嗎？

  有  沒有

4 這間餐廳提供給回教徒及非回教

徒的食品是否分開存放及處理？

兩者的煮食器具及餐具是否分開

處理？

  有  沒有

5 這間餐廳提供即用即棄的碗筷

嗎？

  有  沒有

6 附近有清真寺嗎？ 

如有，請告訴我前往方式。

附近有清真寺，我們可以告訴您如

何前往。

附近沒有清真寺。

7 這座大廈有祈禱室嗎？如有，請

告訴我如何前往。

  有  沒有

MUSLIM
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