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 מגיעים לשדה התעופה בהונג קונג בסביבות השעה

14:00. 
 .1מטוסי אל על נוחתים בטרמינל 

בשדה התעופה הולכים רגלית יחסית לא מעט בעקבות השילוט 
ARRIVALS  ואז יורדים מפלס ונוסעים ברכבת 

AUTOMATIC PEOPLE MOVER  לאזור של IMMIGRATION   
שם מגישים לפקיד טופס  פשוט יחסית ומקבלים פתקית קטנה 
שעליה תאריך עד אליו מותר לשהות בהונג קונג ויש לשמור על 

 .פתק קטן זה ועותק של טופס הבקשה
פקידה שיושבת בדלפק אחר כך מגיעים לאזור הקרוסלות ו

לוקחים עגלה )לא צריך כסף( אוספים  מכוונת לקרוסלה הנכונה.
 את המזוודות ויוצאים דרך המכס לאולם ההגעות.

 הנמוכים מובילות לאולם הגעות יםהקרוסלות עם המספר
A  ואלה עם המספרים הגבוהים לאולם הגעותB. 

אם יצאתם באולם הלא מתאים אזי עוברים בתוך האולם 
 אחד לשני.מה

 אם הזמנתם מראש שירות הסעות פרטי 
 החברות המספקות שירות זה שולחים את נציגיהם      
 שם הם ניצבים ליד שורת עמודים כחולים  B לאולם     
 עם שלטים ושמו של האורח מתנוסס  PILLARS שנקראים     
 עליהם. נציג החברה לוקח את כל הכבודה ופוסע לעבר אזור      
 שבו חונה המכונית שתיקח אותנו למלון.     
 מאחר ואתם חמישה מבוגרים מונית רגילה לא תיתן מענה      
 כך שתזדקקו לשתי מוניות )או תחבורה רכבתית שתחייב      
 המשך תנועה מתחנת הרכבת בקאולון לבית המלון(.     
 דולר  102-מזוודות עולה כ 6-אנשים ו 8-מכונית מסחרית ל     
 אמריקאי.     

WWW.GETTRANSFER.COM      

INFO@GETTRANSFER.COM 
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 חלופה שנייה 
 סיעה לבודד למלון  נאוטובוס שאטל שמגיע למספר בתי מלון.  
דולר הונג קונגי. האוטובוס  140 2019בקאולון עולה בשנת  

 עוצר   
 .CORDISליד מלון  
 פרטים על האוטובוס  

TEL: (852) 2739 3828 

FAX: (852) 2739 3818 

EMAIL: GENERAL@VIGORHOLDING.COM 

WWW.VIGORHOLDING.COM/EN/SHUTTLE.HTML 

 חלופה שלישית
 נסיעה באוטובוסים שמגיעים לסביבת המלון.

 רביעיתחלופה 
 נסיעה בשתי מוניות

 חלופה חמישית
ומשם ברגל או  נסיעה ברכבת אקספרס שעוצרת בתחנת קאולון

 במונית.
 המלצה: החלופה הראשונה היא כנראה היקרה ביותר אבל 

 ההפרש בינה לבין יתר החלופות הוא מסדר גודל     
 דולר לכל החבורה. מבחינת הנוחיות  15-20של     
 ובהתחשב בעובדה שחויתם טיסה ארוכה ומייגעת    
 מומלץ לבחור בה.    
 

הנסיעה עוברת דרך הנמל שמרשים בגודלו ועוצמתו ואח"כ דרך 
ה משדה ביציאליבשת.  גשר מיתרים שמחבר את האי לאנטאו

בטרם מגיעים לגשר המיתרים ניתן להבחין באתר של התעופה 
דיסני וגם ברכבל שעולה לפסגת ההר עליו ניצב פסל הבודהא 

 הגדול.
CORDIS HOTEL 
      555 SHANGHAI STREET, 

       HONG KONG    

 התמקמות במלון.  
 קניון המחובר למלון )מעבר על קרקעייציאה לסיבוב קצר ב  

 ת המסעדה(.בקומ  
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 אם אינכם זקוקים למנוחה במלון 

 לכיוון דרום ולבקר בשעות האור  אזי אפשר לצאת מהמלון       
 . יוצאים מהפארק בקצהו הדרומי ליד המסגד בפארק קאולון       
 דרומה לעבר קו המים. NATHANוממשיכים ברחוב        

  .לקראת החשיכה מומלץ להגיע לגדה הדרומית של קאולון 
 .)האדום( TSUEN WAN: משתמשים בקו התחתית שנקרא

 .MONG KOK שנקראת עולים על הקו בתחנה הסמוכה למלון
 .CENTRAL וון דרום תחנת היעד נקראת:נוסעים לכי

 נוסעים שלוש תחנות ויורדים בתחנה שנקראת:
Tsim Sha Tsui שימו לב כשירדתם מהרכבת ללכת לכיוון אחד .

משערי היציאה הדרומיים של התחנה )אם אתם צריכים לשאול 
  L6(. שער היציאה STARמישהו תשאלו על המעגן של מעבורת 

 שמחוברת תת קרקעית   Sha Tsui  East Tsim בתחנת
 הוא השער המתאים ביותר ליעד. Tsim ShaTsuiלתחנת 

מדרימים לכיוון קו המים )מגדל השעון,מרכז התרבות של הונג קונג  
 ".סימפוניה של אורות"כוכבים"( שם ניתן לחזות במופע "-ושדרת ה

 )לחובבי מוזיקה( חלופה שנייה
פסטיבל אמנויות. בערב מתקיים בהונג קונג  21.2-23.3בתאריכים 

 רביעיית כלי מיתר. QUARTETTO di CREMONAהזה יש הופעה של 
 .CITY HALL of HONGKONGהם מופיעים בבנין 

 כרטיסים ופרטים באמצעות הלינק הבא:
ticket.urbtix.hk/internet/venueDetail/368/facility/277?colum

n=default&order=ASC&page=2 
 

יתן לטייל בטיילת הסמוכה ולראות את בתום מופע האורות נ
 הפסלים של כוכבי הקולנוע המקומיים. אחר כך מצפינים ברחוב 

NATHAN (אפשר ליסוע בתחתית במקום ללכת ברגל עד תחנת YAU 

MA TEI)  ומבקרים בשוק הלילה של רחוב TEMPLE. 
 

 חזרה למלון
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