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Luas negara yang hanya setengah dari pulau Bali tidak menjadikan Hong Kong sebagai negara              
yang membosankan. Bahkan, menurut salah satu perusahaan riset dunia, Hong Kong           
merupakan kota nomor satu di dunia yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara!            
Hong Kong juga telah dinobatkan sebagai destinasi wisata terpopuler ke-11 dunia. 
 
Dengan banyaknya tempat dan destinasi wisata di Hong Kong yang mengesankan dan            
sempurna untuk seluruh anggota keluarga, Hong Kong wajib masuk dalam daftar rencana            
liburan kamu. Yuk simak daftar destinasi liburan Hong Kong untuk liburan keluargamu ini! 

1. Bertemu Mickey dan Minnie Mouse di Disneyland Hong Kong 
Siapa sih yang tidak tahu Mickey dan Minnie Mouse? Keduanya ini bisa dikatakan karakter              
Disney paling ikonik dan kamu bisa mengajak keluargamu bertemu langsung dengan mereka            
saat di Hong Kong di Disneyland! 
 

 
Image credit: Hong Kong Disneyland 

 
Layaknya theme park, di Disneyland terdapat banyak wahana bermain seru yang bisa kamu             
coba. Mau yang memompa adrenalin atau yang santai-santai saja, semua ada! Disneyland juga             
sering disebut sebagai ‘the happiest place on earth’ dan tentunya, seluruh keluarga kamu akan              
merasakan kebahagiaan dari Disneyland saat main kesini. 
 

https://www.facebook.com/hkdisneyland.pa/photos/a.1475043246138117.1073741828.1472772633031845/1497963600512748/?type=3&theater


 

 10 Destinasi Liburan Keluarga di Hong Kong yang Wajib Kamu Kunjungi 
 

 
Image credit: Hong Kong Disneyland 

 
Disneyland Hong Kong sendiri dibagi menjadi taman-taman bermain unik yang bisa kamu pilih.             
Tomorrowland menawarkan dua wahana roller coaster yang seru sementara Adventureland          
paling pas untuk kamu yang berjiwa petualang dimana kamu bisa bertemu Tarzan dan Simba              
dari Lion King. Jangan lewatkan juga bermain bersama para beruang di Grizzly Gulch atau              
berhoror ria di Mystic Point yang serem. Untuk keluarga dengan anak-anak yang lebih muda,              
Toy Story Land dan Fantasy Land merupakan bagian-bagian paling pas untuk kamu! 
 

https://www.facebook.com/hkdisneyland.pa/photos/a.1475043246138117.1073741828.1472772633031845/1695485264093913/?type=3&theater
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Image credit: Klook 

 
Selain wahana-wahana bermain yang seru, saksikan juga beragam pertunjukan live dan parade            
yang bisa kamu nikmati hampir di setiap saat di Disneyland Hong Kong.  
 
Klook Pro-Tip: Disneyland bisa dikatakan merupakan jujukan utama wisatawan mancanegara          
saat liburan ke Hong Kong. Jadi antrian panjang di setiap wahana bukanlah hal yang              
mengejutkan. Namun demikian, ada cara tertentu yang bisa kamu ambil menghindari hal            
semacam ini. 
 
Untuk menghindari antrian saat membeli tiket, beli tiket kamu melalui Klook! Cukup dengan             
mencetak voucher dari Klook, kamu bisa langsung masuk ke Disneyland tanpa antri panjang.             
Selain itu, kamu juga bisa menghemat 83 HKD (~Rp 144.000) dari harga aslinya kalau beli tiket                
dari Klook. Bayangkan, selain tidak perlu mengantri, harganya juga lebih terjangkau! 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9015
https://tripzilla.sg/external-links/view/9015
https://tripzilla.sg/external-links/view/9015
https://tripzilla.sg/external-links/view/9015
https://tripzilla.sg/external-links/view/9015
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Image credit: Hong Kong Disneyland 

 
Satu tip lagi untuk kunjunganmu: Usahakan tidak datang ke Disneyland pada Sabtu dan             
Minggu, atau hari libur nasional. Pada hari kerja, Senin hingga Kamis, wisatawan yang             
menikmati taman wisata ini relatif sedikit dibanding di akhir pekan, apalagi di musim liburan. 
 

 
Image credit: Klook 

https://www.facebook.com/hkdisneyland.pa/photos/a.1475043246138117.1073741828.1472772633031845/1532325467076561/?type=3&theater
https://tripzilla.sg/external-links/view/9016
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Saat jalan-jalan di Disneyland, kamu tidak perlu khawatir kelaparan. Tersedia banyak sekali            
pilihan makanan dari aneka restoran dan kios makanan di Disneyland. Mulai dari hidangan             
chinese hingga fast food, semua ada. Untuk teman-teman Muslim, tersedia juga           
restoran-restoran bersertifikasi halal! Kalau ingin menghemat biaya makanan di Disneyland,          
gunakan voucher makanan ini yang sudah termasuk aneka voucher dan paket makan.  
 
Cara ke Disneyland Hong Kong: Gunakan MTR ke Stasiun Sunny Bay di Jalur Tung Chung               
dan Airport Express dan ganti ke Jalur Disneyland Resort Land ke Stasiun Disneyland Resort.              
Untuk yang mau praktis, tersedia pula transportasi dengan Toyota Alphard yang bisa            
menjemput keluargamu (hingga 6 orang) dari pintu hotel di Hong Kong ke pintu masuk              
Disneyland.  

2. Melihat Hong Kong dari Atas di Victoria Peak 
 
Selalu menjadi hal yang menyenangkan bisa melihat lanskap kota dan hiruk pikuknya dari             
ketinggian. Begitu pula di Hong Kong! Untuk menikmati keindahan kota dari ketinggian, spot             
paling asyik yang wajib kamu kunjungi adalah Victoria Peak. Dari sini, kamu dan keluarga bisa               
menikmati pemandangan Hong Kong, termasuk semua gedung pencakar langit dan latar           
belakang pegunungan dan lautnya.  
 

 
Image credit: Klook 
 
Untuk pengalaman yang lebih istimewa, pastikan kamu naik ke Sky Terrace – puncak             
pengelihatan tertinggi di Hong Kong. Sky Terrace menyajikan view 360-derajat kota Hong Kong             
yang jelas tanpa halangan pepohonan! 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9016
https://tripzilla.sg/external-links/view/9017
https://tripzilla.sg/external-links/view/9017
https://tripzilla.sg/external-links/view/9018
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Hong Kong dilihat dari Sky Terrace di Victoria Peak  
 
Selain melihat pemandangan cantik dan memotret foto Instagramworthy, para wanita di           
keluargamu bisa menghabiskan waktunya di The Peak Galleria, tempat wisata belanja populer            
selebritis dunia. Siapa tahu, sembari berbelanja, bisa bertemu dengan pesohor dunia. Ada juga             
The Peak Market untuk yang mencari souvenir-souvenir kecil dari Hong Kong.  
 

 
The Peak Galleria | Image credit: The Peak Galleria  

 

https://www.hanglung.com/en-US/Hong-Kong-Properties/Commercial/mid-levels/the-peak-galleria
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Untuk para pecinta alam, kamu juga bisa memilih untuk menghabiskan waktumu di Victoria             
Peak dengan jalan-jalan mendaki santai melalui rute perjalanan Gunung Austin. Rute           
perjalanan ini hanya menempuh 5 hingga 10 menit dan merupakan pilihan yang tepat untuk              
keluarga dengan anak kecil karena terdapat tempat bermain anak diujung rutenya. Terdapat            
juga rute lain yang menempuh 30 hingga 60 menit kalau kamu ingin mencari yang lebih               
menantang!  
 

 
Tempat Bermain di ujung rute Jalan Gunung Austin 

 
Cara ke Victoria Peak: Ada banyak cara untuk bisa sampai ke lokasi – mulai dari taksi, mobil                 
pribadi atau berjalan kaki via Old Peak Road bisa menjadi opsi. Akan tetapi sarana paling asyik                
untuk sampai ke puncak, tentunya, menggunakan Peak Tram yang beroperasi dari pukul 07.00             
hingga tengah malam dengan durasi keberangkatan setiap 15 menit. Untuk menggunakan           
sarana Peak Tram, kamu bisa menaiki MTR ke Stasiun Central dan jalan ke stasiun Peak Tram.  
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Image credit: Klook 

 
Klook Pro-Tip: Perjalanan ke stasiun mungkin akan membingungkan untuk yang baru pertama            
kali ke Hong Kong. Kalau tidak mau repot dan mau menghindari antrian panjang naik tram saat                
membawa anak, kamu disarankan untuk beli tiket melalui Klook. Tersedia tur guide khusus             
yang akan membawa kamu dan keluargamu dari Stasiun Central (Exit K) menuju stasiun Peak              
Tram dan terdapat antrian prioritas juga saat mau naik tramnya! 
 
Selain itu, paket dari Klook ini juga sudah termasuk tiket masuk ke fasilitas Sky Terrace 428,                
lho! Untuk perjalanan pulang pergi, kamu hanya perlu membayar 94 HKD (~Rp 163.000) all-in.              
Oke banget penawarannya! 

3. Foto Bersama Pak Presiden Jokowi dan Tokoh Dunia Lainnya di 
Museum Madame Tussauds 
 
Kapan lagi bisa berada dekat dan berfoto dengan artis atau tokoh idola tanpa harus dicegah               
para bodyguard sebesar kulkas dua pintu yang menjaga mereka? Kamu bisa mendapatkan            
keistimewaan itu hanya di Museum Madame Tussauds yang kebetulan berada di Victoria Peak             
juga. Sekali mendayung, dua, tiga pulau terlampaui deh! 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9018
https://tripzilla.sg/external-links/view/9018
https://tripzilla.sg/external-links/view/9018
https://tripzilla.sg/external-links/view/9018
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Bisa foto bareng Taylor Swift di Madame Tussauds! | Image credit: Klook 

 
Di museum Madame Tussauds, kamu bisa bertemu dengan setidaknya 100 tokoh dunia, mulai             
dari artis, olahragawan hingga tokoh politik atau mereka yang sudah tiada dan berfoto dengan              
mereka. Ada Cristiano Ronaldo, yang mungkin menjadi dambaan si buah hati pecinta            
sepakbola, Brad Pitt hingga Taylor Swift juga menanti untuk bisa berfoto dengan keluarga             
kamu. 
 

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9019


 

 10 Destinasi Liburan Keluarga di Hong Kong yang Wajib Kamu Kunjungi 
 

Image credit: Madame Tussauds Hong Kong 

 
Oh, iya, untuk kamu yang ingin sekali berfoto bersama Presiden Republik Indonesia, Joko             
Widodo, juga bisa berpose di sini, lho! 
 
Beli tiket Madame Tussauds kamu bersama dengan tiket Sky Terrace dan Peak Tram dalam              
paket combo 3-in-1 ini seharga 318 HKD (~Rp 554.000) yang kalau dibeli secara terpisah, bisa               
mencapai 360 HKD! Lumayan kan, bisa hemat hingga 42 HKD (~Rp 73.000). Kalau kamu              
hanya ingin ke museum ini tanpa naik ke Sky Terrace, cek penawaran dari Klook ini yang tetap                 
termasuk perjalanan Peak Tram biar tidak ribet.  
 
Klook Pro-Tip: Bisa dikatakan Museum Madame Tussauds merupakan museum untuk para           
pecinta selfie. Siapa yang tak senang bisa bertemu idola, meski hanya berupa 'action figure'              
berbahan lilin. Karena itu, kamera menjadi modal utama di sini jadi persiapkan senjata kamu              
semaksimal mungkin. Lihat kondisi batere hingga ISO dan efek kamera yang mungkin bisa             
digunakan.  
 
Hemat biaya roaming saat meng-upload foto-foto keren keluarga kamu dari museum Madame            
Tussauds dengan membeli kartu 3G atau 4G lokal! Pilih antara paket 5 atau 8 hari, tergantung                
pada panjangnya liburan kamu dan pada saat kamu tiba di bandara udara Hong Kong,              
langsung saja menuju loket A13 di area kedatangan terminal 1 untuk mengambilnya! Gampang             
sekali kan? 

  

https://www.madametussauds.com/hong-kong/en/latest-news/whats-new/president-joko-widodo-makes-private-visit-to-madame-tussauds-hong-kong/#utm_source=TripZilla%20Indonesia
https://tripzilla.sg/external-links/view/9018
https://tripzilla.sg/external-links/view/9019
https://tripzilla.sg/external-links/view/9020
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4. Bergumul dengan Cokelat di The Art Of Chocolate Museum 
 
Siapa yang tidak suka cokelat? Tua muda, kaya miskin, hampir semuanya suka cokelat. Kalau              
kamu liburan ke Hong Kong, sempatkan diri untuk mengunjungi The Art of Chocolate Museum,              
surganya para pecinta cokelat yang juga berada di Victoria Peak. Victoria Peak lengkap sekali              
kan? 
 

 
Image credit: Klook 

 
Di sini kamu bisa menemukan beragam bentuk kreasi dari bahan dasar cokelat, mulai dari              
bentuk arsitektur ikonik menara Eiffel di Paris, Prancis hingga Big Buddha khas Hong Kong.              
Karya seni dari bahan cokelat ini ditangani langsung oleh Nikolai Popov, 'pengrajin' cokelat             
kenamaan. 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9021
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Image credit: Klook 

 
Jika di museum lain ada kebijakan yang melarang kamu untuk menyentuh setiap obyek             
pameran yang ada, tidak demikian di museum cokelat ini. Terdapat zona khusus yang             
membolehkan pengunjung untuk menyentuh dan menikmati langsung cokelat dari benda seni           
yang dipamerkan. Bila tertarik mengikuti workshop membentuk cokelat dalam bentuk tertentu,           
kamu juga bisa melakukannya untuk biaya tambahan 72 HKD (~ Rp 125.000). 
 
Klook Pro-Tip: Jaga tangan si kecil agar tetap bersih dan jangan sembarangan menyentuh             
‘karya seni’ dari cokelat, mengingat ada area tersendri untuk melakukannya. 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9021
https://tripzilla.sg/external-links/view/9021
https://tripzilla.sg/external-links/view/9021
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Image credit: Klook 

 
Siapkan liburanmu secara praktis dan hemat biaya saat mengunjungi The Art of Chocolate             
Museum, dengan paket 4-in-1 Combo Ticket (Chocolate Museum + Madame Tussauds -            
Round-trip) ini. Buat kamu yang ingin membawa anak untuk mengikuti workshop di museum,             
jangan lupa untuk memesan tempat di awal di sini. 

5. Menikmati Keindahan Alam di Pulau Lantau 
Pulau Lantau merupakan tempat pelarian yang tepat bagi para pelancong untuk menikmati            
keindahan Hong Kong di luar keramaian kota. Jika di sisi kota kamu melihat tempat yang identik                
dengan kemewahan, kemegahan bangunan dan ritme hidup yang yang lebih cepat, Pulau            
Lantau menawarkan atmosfer yang lebih santai – mulai dari wilayah pegunungan yang megah             
hingga pantai dengan pasirnya yang putih. 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9021
https://tripzilla.sg/external-links/view/9018
https://tripzilla.sg/external-links/view/9018
https://tripzilla.sg/external-links/view/9021
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Image credit: Klook 

 
Di Pulau Lantau kamu bisa berkeliling dan melihat Biara Buddha Besar dan Po Lin, atau               
jalan-jalan di pantai Cheung Sha dan Pantai Pui O, berwisata melihat lumba-lumba, ke             
Disneyland Hong Kong, dan masih banyak lagi lainnya. 
 

Image credit: Klook 

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9022
https://tripzilla.sg/external-links/view/9022


 

 10 Destinasi Liburan Keluarga di Hong Kong yang Wajib Kamu Kunjungi 
 

 
Image credit: Klook 

 
Saat berlibur di Pulau Lantau, jangan lewatkan pengalaman berharga naik Crystal Cabin ke             
Ngong Ping. Sensasi yang kamu dapatkan kala naik kereta gantung akan jauh berbeda seperti              
yang ada di Sentosa, Ancol atau di Genting dan Langkawi karena perjalanan selama 30 menit               
diwarnai oleh pemandangan yang sama sekali tak membosankan. Kamu bisa melihat lanskap            
perkotaan Hong Kong, juga alamnya yang masih natural, bahkan pesawat landing dan take-off             
di Bandara Internasional Hong Kong. Kamu juga bisa memilih kabin berlantai kaca untuk             
melihat pemandangan spektakuler di bawah. Asyik, kan?  
 

 
Beli tiket Ngong Ping 360 dari Klook dan gunakan jalur antrian Klook VIP yang lebih pendek!  

 
Klook Pro-Tip: Menariknya Pulau Lantau membuat wisatawan ramai mengunjungi spot wisata           
di Hong Kong ini. Alhasil, jangan heran jika kamu melihat antrian panjang di wahana wisata               
favorit. Ngong Ping 360 adalah salah satunya. Kalau mau menghindari antrian panjang tersebut             

https://tripzilla.sg/external-links/view/9024
https://tripzilla.sg/external-links/view/9022
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gunakan paket Ngong Ping 360 ini selain sudah termasuk harga tiket naik kereta gantung,              
kamu bisa melewati antrian yang panjang dan menukarkan tiket secara langsung dengan Klook             
VIP Lane!  
 
Cara ke Terminal Kereta Gantung Ngong Ping 360: Naik MTR Jalur Tung Chung ke Stasiun               
Tung Chung dan keluar melalui Exit B.  

6. Jalan-jalan di Walk-of-Fame-nya Hong Kong, Avenue of Stars 
 
Apakah kamu sering nonton film Hong Kong dan ingin melihat jejak para bintang filmnya?              
Datang saja ke Avenue of Stars yang menyerupai Hollywood Walk of Fame di Amerika Serikat!               
Daerah ini di Hong Kong digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada para tersohor dunia             
industri perfilman negara mereka. Kamu bisa melihat puluhan, bahkan seratus lebih cap tangan             
dari artis dan produser Hong Kong yang sudah dinilai layak untuk meninggalkan jejaknya di              
wilayah ini.  
 

 
Image credit: Daniel Lee 

 
Memasuki arena tersebut, dari arah Salisbury Garden, kamu akan bertemu langsung dengan            
sebuah patung setinggi 4.5 meter replika dari penghargaan yang diberikan kepada para            
pemenang Hongkong Film Awards. Pelajari juga sejarah perkembangan perfilman Hong Kong           
selama seratus tahun terakhir disini. Sungguh wisata yang menarik untuk didatangi kan? 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9022
https://flic.kr/p/dQsURM
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Image credit: Cliffano Subagio 

 
Klook Pro-Tip: Karena lokasinya yang berada di alam terbuka, angin bisa bertiup cukup             
kencang dan dingin. Jangan lupa siapkan jaket atau pakaian hangat lainnya terutama untuk si              
kecil ya! Bawa juga payung, terutama saat musim hujan di bulan April hingga Juni. Tidak ingin                
masuk angin kan? 
 
Cara ke Avenue of Stars: Naik MTR Jalur Tseung Kwan O ke Stasiun East Tsim Sha Tsui dan 
keluar dari Exit J. Avenue of Star hanya sekitar 3 menit dari stasiun.  
 
Kalau kamu berencana untuk ke Hong Kong dalam waktu dekat, jangan masukkan destinasi ini              
dalam itinerary kamu karena Avenue of Stars sedang dalam perbaikan hingga pertengahan            
tahun 2018. Meski begitu, kamu masih bisa menikmati pemandangan kota cantik kok dari sini! 

7. Melihat Permainan Cahaya yang Mempesona Symphony Of Lights 
 
Pemandangan kota Hong Kong sudah cukup mempesona secara tersendiri tetapi levelnya           
semakin meningkat ketika dipercantik dengan permainan cahaya dan multimedia di pertunjukan           
Symphony of Lights. Saat berwisata keluarga di Hong Kong, kamu harus deh menyaksikan             
yang satu ini! 
 

https://flic.kr/p/axXpHb
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Image credit: Klook 

 
Pertunjukan cahaya Symphony of Lights sudah menjadi salah satu pertunjukan ikonik Hong            
Kong. Lanskap malam kota pun menjadi jauh lebih semarak dan terkesan glamor pada saat              
pertunjukan dimulai. Mulai dari musik latar, lampu sorot dan permainan laser yang digunakan             
menyulap seluruh kota menjadi satu panggung besar yang tidak ada duanya.  
 

Image credit: Felix Flinkoessl 

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9025
https://www.flickr.com/photos/121842697@N06/38429816794/


 

 10 Destinasi Liburan Keluarga di Hong Kong yang Wajib Kamu Kunjungi 
 

Di mana spot terbaik untuk menikmati semua Symphony of Lights? Kamu bisa melihat             
pertunjukan musik dan lampu ini dari daerah tepi pantai dekat Pusat Kebudayaan Hong Kong di               
Tsim Sha Tsui atau dekat Golden Bauhinia Square di Wan Chai setiap jam 8 malam.  
 
Klook Pro-Tip: Karena pertunjukan dimulai pukul 8 malam, akan lebih baik kalau kamu bisa              
datang ke lokasi satu jam sebelum acara dimulai untuk memastikan kamu dan terutama si kecil,               
mendapatkan tempat yang pas untuk menyaksikan pertunjukan. Karena acara berlangsung          
pada malam hari, siapkan juga kamera dengan fitur night mode kalau ingin mendapatkan             
foto-foto keren dari pertunjukan ini. 
 

Image credit: Klook 

 
Untuk pengalaman yang lebih unik, saksikan pertunjukan Symphony of Light dari kapal layar             
AquaLuna! Kapal ini merupakan salah satu kapal tradisional Cina terakhir yang tersisa dan             
akan membawamu berlayar sepanjang the Victoria Harbour selama kurang lebih satu jam. Dari             
kapal AquaLuna, kamu bisa menonton pertunjukan Symphony of Lights dari spot terbaik dan             
tanpa berdesak-desakan. Dapatkan tiket AquaLuna Symphony of Light Cruise kamu dari Klook            
dan kamu akan menghemat 15 HKD (~Rp 26.000) dari harga aslinya! 

8. Shopping di Surga Belanja, Causeway Bay 
 
Kalau ingin mencari oleh-oleh atau sekedar ingin belanja di Hong Kong, langsung saja melipir              
ke Causeway Bay – surga shopping Hong Kong. Berlokasi di Distrik Wanchai, kamu bisa              
menemukan beragam tempat belanja di Causeway Bay mulai dari pedagang kaki lima hingga             
butik ternama, dari yang murah hingga yang mahal pun ada. 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9025
https://tripzilla.sg/external-links/view/9025
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Image credit: doctorho 

 
Uji kemampuan menawar barang di pasar jalanan Jardine's Crescent dimana kamu bisa            
menemukan aneka barang dari pakaian hingga produk lokal. Kalau mau mencari barang            
dengan kualitas lebih tinggi, kamu bisa pergi ke Hysan Palace, Times Square dan Fashion              
Walk. 
 

 
Image credit: Tony 

https://flic.kr/p/gkTr8e
https://flic.kr/p/hS1eL4
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Klook Pro-Tip: Pergi shopping mungkin bukan kegiatan yang paling menyenangkan untuk si            
kecil. Untuk mengakali kebosanan mereka, ajak saja si kecil untuk mencoba dan melihat             
banyaknya cemilan lokal menarik yang terdapat di Causeway Bay.  
 
Selalu ingat juga untuk teliti terkait garansi barang saat berbelanja di Hong Kong karena tidak               
sedikit barang black market yang diperjualbelikan. Begitu pula dengan kualitas barang,           
terutama terkait bahan, jika tidak ingin tertipu. Satu lagi tips yang harus diperhatikan: Jangan              
mengambil gambar atau foto produk di sini jika tidak ingin dimarahi penjualnya. 
 
Cara ke Causeway Bay: Gunakan MTR Jalur Island ke Stasiun Causeway Bay.  

9. Wisata kuliner asyik di Jumbo Kingdom 
 
Pernahkah kamu makan malam diatas restoran raksasa yang mengapung? Di Hong Kong,            
kamu bisa memanjakan perut alias wisata kuliner secara istimewa di atas kapal! 
 

 
Image credit: Jumbo Kingdom 

 
Jumbo Kingdom merupakan restoran apung terbesar yang menjadi salah satu destinasi ikonik            
Hong Kong selama 40 tahun terakhir. Untuk mengunjungi kapal Jumbo Kingdom, kamu harus             
dijemput dengan kapal penjemput yang akan membawamu ke kapal utamanya dari Shumwan            
dan Aberdeen. Sembari menikmati makan malam, terpaan angin laut dan view deretan kapal             
yang sedang berlabuh pastinya akan membuat pengalaman kuliner kamu semakin istimewa.  

https://www.facebook.com/jumbokingdom1976/photos/a.420766054782616.1073741827.420759378116617/715293595329859/?type=1&theater
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Image credit: @jumbokingdom 

 
Selain pengalaman yang luar biasa, hidangan yang disajikan pun tidak kalah spektakuler. Apa             
saja yang ditawarkan? Mulai dari shark's fin soup dengan lobster dan cognac, hingga makanan              
khas Kanton atau Chinese food dengan sensasi rasa tersendiri. Saat ke Jumbo Kingdom,             
jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba menu flamed drunken shrimp yang menjadi           
andalan di restoran ini. 
 
Klook Pro-Tip: Jumbo Kingdom bukan sekedar restoran apung, tapi juga pusat perbelanjaan,            
atraksi budaya dan spot asyik untuk jalan-jalan. Karena begitu besarnya kapal Jumbo Kingdom,             
sebaiknya meluangkan waktu ekstra untuk menikmati setiap momen di sini.  
 
Nikmati pengalaman spesial makan dan jalan-jalan di Jumbo Kingdom dengan memesan paket            
spesial ini mulai dari 200 HKD (~Rp 345.000) per orang. Kamu bisa mereservasi tempat dan               
memilih lebih dari 100 menu makanan tradisional ala Kanton dan juga dim sum hanya dengan               
satu klik! Mudah sekali! 
 
Cara ke Jumbo Kingdom: Gunakan MTR Jalur Tung Chung, Airport Express, Tsuen Wan atau              
Island ke Stasiun Central atau Hong Kong dan keluar di Exit D. Naiki bus nomor 70 dari                 
Exchange Square hingga Aberdeen. Dari halte bus Aberdeen, kamu harus menyebrangi jalan            
tol melalui underground tunnel untuk ke pelabuhan dimana terdapat ferry shuttle gratis ke kapal              
utama. 

  

https://www.instagram.com/p/BeCfhMVlsVS/?taken-by=jumbokingdom
https://tripzilla.sg/external-links/view/9026
https://tripzilla.sg/external-links/view/9026
https://tripzilla.sg/external-links/view/9026
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10. The Ten Thousand Buddha Monastery, Destinasi Liburan Hong 
Kong Anti-Mainstream  
 
Kamu mungkin akan kesulitan menemukan destinasi wisata ini di brosur wisata ke Hong Kong.              
Pasalnya tempat wisata ini memang belum dipopulerkan oleh pemerintah Hong Kong. Padahal            
spot wisatanya terbilang unik dan patut kamu kunjungi. 
 
The Ten Thousand Buddhas Monastery merupakan sebuah Biara Budha yang terletak di lereng             
Bukit Po Fook. Meski statusnya tempat ibadah, biara ini terbuka untuk umum dan turis. 
 

 
Image credit: Wikimedia 

 
Tidak heran lagi kenapa destinasi ini dinamakan The Ten Thousand Buddhas Monastery. Mulai             
dari pintu masuk biara, patung Buddha Emas sudah akan menyambut di sisi kiri dan kanan               
jalan. Sejauh mata memandang, kamu juga akan melihat beragam patung Buddha dengan            
ukuran yang berbeda-beda.  
 
Dari puncak, kamu bisa menyaksikan pemandangan yang indah lanskap daerah Sha Tin yang             
penuh dengan pemukiman padat penduduk. Ada juga air terjun buatan dan kolam yang berisi              
puluhan kura-kura. Hebatnya, meski terdapat banyak tangga untuk bisa mencapai ke sisi atas,             
pengelola menyediakan jalur khusus untuk kaum difabel. Secara keseluruhan spotnya asyik           
abis, lho! 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Thousand_Buddhas_Monastery#/media/File:10,000_Buddhas_Monastery_IMG_4866.JPG
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Image credit: Bernard Spragg. NZ 

 
Klook Pro-Tip: Kamu juga harus memiliki fisik yang fit untuk bisa sampai ke puncak karena               
harus mendaki tangga yang jumlahnya sekitar 431 anak tangga. Oh iya, sepanjang perjalanan             
disana hati-hati dengan biksu-biksu palsu yang meminta ‘donasi uang’. Menurut pengelola,           
tidak akan ada biksu setempat yang mengemis untuk uang. 
 
Cara ke The Ten Thousand Buddhas Monastery: Gunakan MTR Jalur East Rail ke Stasiun              
Sha Tin dan keluar di Exit B. Dari stasiun, gunakan aplikasi peta di smartphone kamu untuk                
menemukan pintu masuk ke destinasi wisata ini karena lokasinya cukup tersembunyi. 
 
Bagaimana? Apakah kamu sudah siap menjelajahi Hong Kong bersama keluarga kamu?           
Temukan juga banyak penawaran istimewa lainnya untuk liburan Hong Kong kamu hanya di             
Klook. Lumayan kan kalau bisa liburan sambil hemat. Sampai jumpa di Hong Kong ya! 

https://flic.kr/p/nQ7uwM
https://tripzilla.sg/external-links/view/9027
https://tripzilla.sg/external-links/view/9027

