
Erfaringsrapport – Hong Kong 
Prisniveau	  
Det	  er	  meget	  dyrt	  at	  bo	  i	  byen,	  hvis	  du	  selv	  skal	  sørge	  for	  accommodation.	  Og	  det	  er	  heller	  ikke	  altid	  nemt	  
at	  finde.	  Hvis	  du	  skal	  læse	  på	  CUHK,	  så	  prøv	  at	  få	  on	  campus	  accommodation,	  der	  koster	  ingen	  penge	  og	  er	  
godt,	  hvis	  du	  vil	  lære	  de	  andre	  studerende	  fra	  universitetet	  at	  kende.	  

Madvarer	  er	  cirka	  danske	  priser	  minus	  momsen	  (som	  de	  ikke	  har	  nogen	  af	  i	  HK).	  Dette	  er	  med	  undtagelse	  af	  
alle	  mælkeprodukter,	  der	  er	  ret	  dyre.	  Vin	  er	  også	  svært	  at	  få	  til	  gode	  penge.	  Ost	  umuligt,	  leverpostej	  dyrt.	  
Rugbrød	  (eller	  tæt	  på)	  kan	  fås	  i	  velassorterede	  supermarkeder	  (kæden	  ”Wellcome”	  har	  det).	  

Apple	  produkter	  er	  meget	  billige	  i	  HK	  (og	  deer	  gives	  desuden	  sstudierabat	  som	  herhjemme),	  og	  briller	  og	  
solbriller	  grotesk	  billige.	  Hvis	  du	  skal	  have	  lavet	  briller,	  kan	  Cony	  Optical	  i	  Tsim	  Sha	  Tsui	  anbefales.	  Mange	  
køber	  også	  kameraer	  i	  landet.	  Det	  er	  en	  smule	  billigere	  end	  herhjemme,	  men	  vær	  opmærksom	  på	  du	  
sjældent	  får	  andet	  end	  garanti	  i	  HK.	  

Maden	  
Et	  måltid	  mad	  er	  meget	  billigt	  i	  HK	  (og	  de	  omkringliggende	  lande),	  så	  længe	  man	  holder	  sig	  til	  den	  lokale	  
mad.	  Regn	  ikke	  med	  at	  du	  skal	  lave	  mad	  overhovedet	  i	  den	  tid	  du	  er	  i	  landet.	  Et	  måltid	  i	  en	  af	  universitetets	  
kantiner	  koster	  mellem	  10	  og	  20	  kr.,	  og	  køkkenerne	  på	  campus	  er	  i	  ret	  ringe	  stand,	  så	  det	  er	  ikke	  de	  bedste	  
kår	  at	  tilberede	  sin	  egen	  mad	  under.	  Budgettér	  altså	  omkring	  60	  kr.	  om	  dagen	  til	  mad.	  Det	  er	  meget	  
udbredt	  at	  have	  store	  tanke	  i	  køkkenerne	  med	  kogende	  vand	  (og	  kogt	  vand	  til	  at	  drikke)	  til	  kopnudler,	  
kaffe,	  the	  o.l..	  Så	  tag	  en	  kop	  /	  stempelkande	  med	  og	  forbered	  dig	  på	  en	  masse	  måltider	  bestående	  af	  det	  
meget	  store	  udvalg	  af	  kopnudler	  de	  har	  i	  alle	  supermarkeder	  i	  HK.	  

HK	  byder	  på	  meget	  god	  mad,	  når	  der	  skal	  spises	  ude.	  Kantonesisk	  mad	  er	  i	  sig	  selv	  meget	  ukrydret.	  Men	  
HK´s	  specialitet,	  dim-‐sum	  er	  fantastisk.	  Små	  dumblings	  med	  rejer,	  spinat	  eller	  andet,	  pakket	  ind	  i	  rispapir.	  
Prøv	  det.	  Verdens	  billigste	  etstjernede	  michelinrestaurant	  ligger	  i	  byen	  og	  er	  absolut	  et	  ugentligt	  besøg	  
værd.	  Ellers	  kan	  alverdens	  specialiteter	  findes	  i	  byen.	  Prøv	  mad	  fra	  Shanghai,	  Sichuan	  (Kina,	  stærkt),	  
Vietnam,	  Thailand	  og	  alle	  dele	  af	  vesten.	  

Campus	  ligger	  ca.	  25	  minutter	  væk	  fra	  Mongkok,	  det	  ”asiatiske”	  kvarter	  i	  byen	  og	  40	  minutter	  fra	  ”central”	  
på	  Hong	  Kong	  Island,	  det	  financielle	  kvarter	  og	  Hong	  Kongs	  berømte	  skyline.	  	  

Transport,	  rejser	  og	  ture	  i	  Hong	  Kong	  
Jeg	  vil	  tro	  man	  skal	  budgettere	  omkring	  5000	  kr.	  til	  rejsen	  til	  HK	  frem	  og	  tilbage.	  Det	  kan	  godt	  betale	  sig	  at	  
booke	  hjemrejsen	  med	  det	  samme,	  selvom	  du	  ikke	  helt	  ved	  om	  du	  vil	  rejse	  bagefter.	  Billetterne	  er	  meget	  
billigere	  hvis	  du	  gør	  det,	  og	  det	  er	  næsten	  altid	  nemt	  at	  komme	  tilbage	  til	  HK	  og	  fange	  sit	  fly	  overalt	  fra	  
regionen,	  når	  du	  er	  færdig	  med	  at	  rejse.	  Når	  du	  ankommer	  til	  HK,	  er	  det	  mest	  åbenlyse	  at	  tage	  airport	  
express	  ind	  til	  byen.	  Men	  du	  kan	  tage	  bus	  A41/E41	  til	  ShaTin	  der	  er	  meget	  billigere,	  hvorfra	  universitetet	  
kun	  ligger	  to	  stationer	  fra.	  Husk	  kontanter	  til	  bussen.	  

I	  HK	  har	  de	  et	  system	  med	  såkaldte	  Octopuscards.	  Kortene	  startede	  primært	  med	  brug	  til	  transport	  med	  
bus	  og	  metro,	  men	  er	  sidenhen	  indført	  som	  alternativt	  betalingsmiddel	  i	  7-‐11,	  kiosker	  osv..	  Nogle	  taxaer	  
tager	  endda	  kortet.	  Man	  kan	  søge	  om	  en	  studieudgave	  af	  kortet,	  hvorefter	  man	  rejser	  til	  halv	  pris	  i	  metroen	  



(ikke	  busser).	  Metrosystemet	  er	  vanvittigt	  godt	  udbygget	  i	  HK	  og	  sammenlignet	  med	  alle	  andre	  steder	  jeg	  
har	  rejst	  kører	  det	  bare.	  Man	  bruger	  ikke	  lang	  tid	  på	  skift	  og	  der	  kører	  tog	  hele	  tiden.	  

HK	  ligger	  ret	  godt	  til	  at	  rejse	  rundt	  i	  regionen	  og	  der	  er	  mange	  spændende	  steder	  at	  tage	  hen.	  Hvis	  du	  rejser	  
i	  foråret	  er	  kinesisk	  nytår	  altid	  et	  godt	  tidspunkt	  at	  rejse	  på,	  da	  man	  typisk	  har	  en	  hel	  uge	  fri	  og	  kan	  tilføje	  
lidt	  dage	  i	  hver	  ende	  til	  ferien.	  Der	  er	  ingen	  grund	  til	  at	  bekymre	  sig	  om	  nogle	  at	  rejse	  med,	  alle	  rejser	  som	  
vanvittige	  så	  man	  kan	  altid	  finde	  nogle	  at	  rejse	  med.	  Jeg	  var	  selv	  på	  Fillipinerne,	  gode	  strande	  og	  vanvittigt	  
billigt	  at	  leve,	  i	  Singapore,	  2	  dage	  maksimalt	  til	  at	  se	  byen,	  brug	  byen	  som	  hop	  til	  Malaysia,	  der	  har	  
vanvittigt	  smukke	  og	  relativt	  til	  Thailand,	  ikke	  turistede	  strande	  og	  en	  meget	  afslappet	  stemning.	  Jeg	  var	  i	  
Vietnam,	  kør	  på	  motorcykel,	  få	  lavet	  et	  jakkesæt	  eller	  en	  kjole	  til	  ingen	  penge	  i	  Hoi	  An	  (IKKE	  i	  Thailand!),	  
Cambodia,	  Thailand	  og	  selvfølgelig	  Kina.	  Tag	  en	  tur	  til	  Guilin	  der	  ligger	  12	  timer	  med	  nattog	  inde	  i	  landet	  fra	  
HK	  og	  se	  de	  flotte	  bjerge	  (se	  dem	  på	  google).	  Eller	  se	  om	  du	  har	  tid	  til	  at	  rejse	  i	  de	  sydøstlige	  dele	  af	  Kina,	  
der	  byder	  på	  god	  mad	  og	  flot	  natur.	  Flybilletter	  er	  lette	  at	  få	  og	  billige	  (højtider	  undtaget)	  og	  HK	  er	  en	  stor	  
lufthavn	  der	  er	  hub	  for	  mange	  destinationer.	  Togbilletter	  fra	  HK	  til	  Kina	  og	  på	  nogle	  strækninger	  i	  Kina	  kan	  
købes	  på	  Hung	  Hom	  station,	  men	  for	  det	  meste	  kun	  10	  dage	  i	  forvejen.	  Der	  går	  også	  busser	  til	  forskellige	  
destinationer	  i	  Kina.	  Brug	  China	  Travel	  Service,	  der	  har	  kontorer	  overalt	  i	  HK,	  inklusiv	  en	  i	  Sha	  Tin,	  tæt	  på	  
universitetet.	  

I	  HK	  selv	  er	  der	  også	  masser	  af	  se.	  Fra	  de	  lange	  strande	  på	  siden	  af	  HK	  island	  der	  vender	  ud	  mod	  det	  
sydkinesiske	  hav,	  markeder	  rundt	  om	  i	  byen,	  hiking	  i	  massevis	  (dragons	  back	  og	  lion	  rock	  er	  fantastiske,	  
især	  i	  godt	  vejr),	  en	  fantastisk	  nationalpark	  med	  imponerende	  natur,	  forlystelsesparker	  (Ocean	  park	  har	  
både	  pandaer	  og	  en	  god	  forslystelsespark)	  og	  meget	  mere.	  Det	  er	  nemt	  og	  hurtigt	  at	  komme	  til	  fra	  
Universtetet	  og	  fra	  byen	  og	  er	  det	  hele	  værd.	  

Akademisk	  
Fagene	  på	  CUHK	  er	  meget	  blandet	  akademisk	  niveau.	  Nogle	  er	  meget	  svære	  andre	  meget	  lette.	  Jeg	  tog	  
undergraduatefag,	  da	  jeg	  ikke	  var	  startet	  på	  mit	  5.	  år	  på	  universitetet	  hjemme	  endnu.	  Man	  bedømmes	  ift.	  
Sine	  medstuderende,	  vær	  opmærksom	  på	  dette.	  Bøger	  koster	  det	  samme	  som	  i	  DK,	  men	  der	  er	  markeder	  i	  
Mongkok	  hvor	  man	  kan	  købe	  nogle	  af	  bøgerne	  brugt,	  og	  desuden	  komme	  af	  med	  dem	  igen	  i	  slutningen	  af	  
semestret.	  

Jeg	  havde	  ikke	  selv	  kurser	  i	  kinesisk	  da	  jeg	  ikke	  kunne	  få	  dem	  overført,	  men	  det	  har	  jeg	  egentlig	  fortrudt.	  
Kurserne	  er	  vanvittigt	  gode	  på	  universitetet,	  og	  sproget	  er	  spændende.	  Vælg	  dog	  at	  tage	  mandarin	  eller	  
potunghua,	  i	  stedet	  for	  kantonesisk,	  selvom	  det	  er	  det	  de	  taler	  i	  byen,	  da	  det	  er	  mere	  anvendeligt,	  og	  en	  
klart	  større	  andel	  af	  kineserne	  taler	  det.	  Du	  får	  rig	  mulighed	  for	  at	  træne	  dine	  sprogkundskaber	  med	  de	  
mange	  kinesere	  fra	  Kina	  (og	  ikke	  Hong	  Kong)	  der	  er	  på	  campus.	  Jeg	  ville	  have	  taget	  lidt	  indledende	  kinesisk	  
hjemmefra,	  men	  droppede	  det,	  da	  det	  var	  mandarin	  og	  det	  har	  jeg	  fortrudt.	  

Der	  er	  et	  par	  grupper	  på	  facebook	  (august	  2011),	  der	  kan	  anbefales	  til	  arrangementer	  og	  invitationer	  til	  
diverse	  natklubber	  og	  andet	  i	  byen.	  Herunder:	  HongKong	  studentsclub,	  HK-‐iConnection	  -‐	  International	  
Student	  in	  Hong	  Kong,	  Hong	  Kong	  International	  Students	  and	  Exchange	  Students	  Club	  (HKISESC)	  

Budget	  
Mine	  omkostninger	  er	  baseret	  på	  mad	  på	  CUHK,	  samt	  ophold	  på	  CUHK	  medmindre	  andet	  er	  anført.	  



Valuta:	  I	  HK	  bruger	  de	  HK	  dollar.	  I	  skrivende	  stund	  koster	  en	  HK	  dollar	  0,7	  kr.	  	  

Transport	  frem	  og	  tilbage:	  Omkring	  5000	  kr.	  Se	  momondo	  eller	  skyscanner	  for	  aktuelle	  priser.	  	  

Kost:	  Regn	  med	  omkring	  60	  –	  80	  kr.	  om	  dagen,	  hvis	  du	  spiser	  på	  kantinerne	  på	  campus.	  

Logi:	  Hvis	  du	  får	  værelse	  på	  campus,	  omkring	  700	  kr.	  om	  måneden.	  Hvis	  du	  skal	  finde	  i	  byen	  og	  ikke	  
umiddelbart	  kender	  nogle	  at	  dele	  med,	  vil	  jeg	  skyde	  på	  5000	  kr.	  om	  måneden.	  

Gebyrer	  til	  universitetet:	  ca.	  1000	  kr.	  i	  administrationsgebyrer	  inden	  du	  tager	  afsted.	  

Rejseforsikring:	  Et	  semester	  omkring	  3000	  kr.	  Jeg	  benyttede	  europæiske	  rejseforsikring	  og	  var	  meget	  glad	  
for	  det.	  

Forsendelse	  til	  universitetet:	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  koster	  at	  sende	  til	  HK.	  Men	  det	  er	  meget	  billigt	  at	  sende	  
hjem.	  20	  kg	  i	  en	  flyttekasse	  kostede	  mig	  250	  Kr.	  Det	  tager	  en	  måned	  til	  halvanden	  med	  skib	  og	  kan	  gøres	  fra	  
alle	  posthuse	  i	  HK.	  Jeg	  tvivler	  på	  det	  er	  det	  samme	  den	  anden	  vej.	  

Lokal	  transport:	  En	  tur	  med	  metroen	  koster	  fra	  1,5	  kr.	  op	  til	  10	  kr.	  

Studiemateriale:	  Meget	  forskelligt.	  Forvent	  danske	  priser	  på	  originale	  bøger.	  


