
ВЕ ВОДИ НАВЕ ВОДИ НА:: ХОНГ КОНГХОНГ КОНГ

ОД ТАНЦ НА ЛАВОТ ДО АР    ТЕФАКТИ ЗА ПРАВЕЊЕ ЧАЈОД ТАНЦ НА ЛАВОТ ДО АР  
По 99 години минати под По 99 години минати под 

бри танска управа, Хонг Конг бри танска управа, Хонг Конг 
од 1.7.1997 е во состав на НР од 1.7.1997 е во состав на НР 
Кина, како подрачје со посебна Кина, како подрачје со посебна 
управа и целосна внатрешна управа и целосна внатрешна 
автономија, по принципот автономија, по принципот 
"една држава, две уредувања"."една држава, две уредувања".

Хонг Конг е составен од ос-Хонг Конг е составен од ос-
тровот Хонг Конг со 80 км2, по-тровот Хонг Конг со 80 км2, по-
луостровот Ковлун со 47 км2, луостровот Ковлун со 47 км2, 
таканаречената Нова Тери то-таканаречената Нова Тери то-
рија со 965 км2 и со 236 мали рија со 965 км2 и со 236 мали 
острови. Зафаќа по вр шина од острови. Зафаќа по вр шина од 
1.101 км2, на која жи веат околу 1.101 км2, на која жи веат околу 
6,9 милиони жи тели. Повеќето 6,9 милиони жи тели. Повеќето 
од жителите се Кинези, но има од жителите се Кинези, но има 
и белци од британско потекло.и белци од британско потекло.

Официјални јазици се ки нес-Официјални јазици се ки нес-
киот и англискиот.киот и англискиот.

Дневните температури тука Дневните температури тука 
се движат од 15 до 25 степени се движат од 15 до 25 степени 
Целзиусови, со тоа што утрата Целзиусови, со тоа што утрата 
и вечерите се посвежи.и вечерите се посвежи.

Климата е идеална во ок-Климата е идеална во ок-
томври и во ноември. Влаж-томври и во ноември. Влаж-
носта е карактеристична во носта е карактеристична во 
пролет и во лето, кога и тем-пролет и во лето, кога и тем-
пературите се високи.пературите се високи.

Интересно е да го посетите Интересно е да го посетите 
Хонг Конг за време на ки нес-Хонг Конг за време на ки нес-
ката Нова година, кога и се слу-ката Нова година, кога и се слу-
чуваат настаните како тан цот чуваат настаните како тан цот 
на лавот, огномет, различни па-на лавот, огномет, различни па-
ради... Но, тогаш многу про дав-ради... Но, тогаш многу про дав-



ХОНГ КОНГ

ОД ТАНЦ НА ЛАВОТ ДО АР    ТЕФАКТИ ЗА ПРАВЕЊЕ ЧАЈ ТЕФАКТИ ЗА ПРАВЕЊЕ ЧАЈ
ници и трговски центри не ници и трговски центри не 
работат од три дена до една работат од три дена до една 
седмица, кога всушност е и пе-седмица, кога всушност е и пе-
риодот на Кинезите за се меј-риодот на Кинезите за се меј-
ни средби и посети.ни средби и посети.

Исто така, Божиќ е убаво Исто така, Божиќ е убаво 
време за посета, кога про дав-време за посета, кога про дав-
ниците и трговските центри ниците и трговските центри 
се преубаво декорирани и сè се преубаво декорирани и сè 
е во знакот на празнично рас-е во знакот на празнично рас-
положение.положение.

Доколку појдете на раз гле-Доколку појдете на раз гле-
дување на градот морате да го дување на градот морате да го 
посетите врвот Викторија, кој посетите врвот Викторија, кој 
воедно е и највисок во Хонг воедно е и највисок во Хонг 
Конг, на 552м надморска ви-Конг, на 552м надморска ви-
сочина. На ова разгледување е сочина. На ова разгледување е 

најдобро да одите два пати, најдобро да одите два пати, 
односно дење и навечер, би-односно дење и навечер, би-
дејќи глетката е различна од дејќи глетката е различна од 
двата аспекта. Вечерната глет-двата аспекта. Вечерната глет-
ка ви го одзема здивот кога ќе ка ви го одзема здивот кога ќе 
го видите пристаништето и го видите пристаништето и 
светлата кои го опкружуваат.светлата кои го опкружуваат.

Можете да појдете и на во-Можете да појдете и на во-
зење до заливот Рипалс, неко-зење до заливот Рипалс, неко-
гашното рибарско село Абер-гашното рибарско село Абер-
дин (возењето е со семпани).дин (возењето е со семпани).

Посетата на Madame Tus-Посетата на Madame Tus-
saud’s музејот за восочни фи-saud’s музејот за восочни фи-
гури ќе ви го исполни денот, гури ќе ви го исполни денот, 
тука можете да видите многу тука можете да видите многу 
познати историски, славни и познати историски, славни и 
политички личности.политички личности.

Задолжително посетете го и Задолжително посетете го и 
Ман Мо храмот, еден од нај-Ман Мо храмот, еден од нај-
старите кинески храмови кој е старите кинески храмови кој е 
изграден во чест на богот Ман изграден во чест на богот Ман 
(литература) и Мо (војна).(литература) и Мо (војна).

Flagstaff House музејот е Flagstaff House музејот е 
една од најстарите колони-една од најстарите колони-
јални градби, која датира уште јални градби, која датира уште 
од 1846 година. Овде, во овој од 1846 година. Овде, во овој 
музеј се чуваат древните арте-музеј се чуваат древните арте-
факти за правење чај, како и факти за правење чај, како и 
порцелан, кој датира уште од порцелан, кој датира уште од 
седмиот век па сè до денес.седмиот век па сè до денес.

Во секој случај ова е пату-Во секој случај ова е пату-
вање кое ќе ве направи по бо-вање кое ќе ве направи по бо-
гати и поискусни од секој гати и поискусни од секој 
аспект. Вреди да се појде.аспект. Вреди да се појде.


