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Golfový komplex v Guinessovej knihe
Pri prílete do Číny si spomenieme na roky pred novem-

brom, keď čakáme na prvú kontrolu na letisku. Až keď sme 
sa dostali na rad, sme zistili, že treba vyplniť ďalší formulár 
týkajúci sa ochorenia na prasaciu chrípku. Po absolvo-
vaní tejto prvej kontroly absolvujeme ďalšiu pri výstupe 
z Hongkongu a ďalšiu pri vstupe do Číny, ktoré zatiaľ nie sú 
spojené do jednej kontroly. Pri tej poslednej sme si museli 
vybrať z auta aj batožinu na absolvovanie kontroly. Mnohí 
z pracovníkov, s ktorými sme prišli do kontaktu, mali na 
tvári rúška. Po hodine jazdy prichádzame do cieľa našej 
cesty, do najväčšieho golfového komplexu na svete za-
písaného v Guinessovej knihe rekordov, do Mission Hills, 
v ktorom možno golf hrať na dvanástich ihriskách, ktoré 
navrhli renomovaní golfisti zo všetkých kontinentov sveta 
– Jack Nicklaus, David Duval, Pete Dye, Nick Faldo, David 
Leadbetter, Jumbo Ozaki, Ernie Els, Vijay Singh z Fidji, Greg 
Norman, José Maria Olazabal, Annika Sorenstam a Zhang 
Lian Wei. Komplex sa niekedy označuje aj značkou 216 (12 
ihrísk krát 18 jamiek). Komplex ponúka nielen špičkový golf, 
ale aj mnohé športové aktivity, ako aj rozsiahle relaxačné 
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Mission Hills

Hongkong – Shenzhen  
– Mission Hills

068-070_cina.indd   68 25. 8. 2009   22:55:10



SEPTEMBER 2009 69

cestovanie   Beauty&Woman

Keď sme sa rozhodovali, či 
vycestovať, alebo nevycestovať do 
ďalekej Číny, nakoniec zvíťazila 
zvedavosť uvidieť na vlastné oči 
najľudnatejšiu krajinu sveta. 
Letecké spojenie si vyžaduje 
najmenej jeden prestup, v našom 
prípade sme leteli z Viedne do 
Dubaja a potom pokračovali ďalej 
do Hongkongu. Čas prestupu možno 
celkom príjemne stráviť v dobre 
známych obchodoch priamo na 
letisku v Dubaji.

možnosti. Luxus tohto komplexu je skutočne 
úplný, na ihrisku, v hoteli, v reštauráciách 
i v športových zariadeniach a v relaxačnej ob-
lasti. Relaxačné zázemie predstavujú najväčšie 
kúpele v Ázii, označujú sa aj pramene zdravia. 
Ponuka obsahuje viac ako 60 rôznych druhov 
masáží, ktoré navrhli odborníci z Ázie a Európy. 
Masáže sú určené pre hostí od veku desať rokov. 
Zahŕňa relaxačné, detoxikačné, remineralizač-
né a revitalizačné ošetrenia. Ošetrenia si možno 
vyberať aj podľa ročného obdobia.

Shenzhen
V tesnej blízkosti komplexu sa nachádzajú 

tri obrovské mestá – Shenzhen, Dongguan 
a Hongkong, z ktorých sme dve navštívili. 
Shenzen počas ekonomickej liberalizácie bol 
vyhlásený za prvú a najúspešnejšiu zvláštnu 
hospodársku zónu v Čine v roku 1980. Dnes 
patrí k mestám s najrýchlejším rastom na 
svete. V meste je aj druhý najvýznamnejší 

prístav v Číne po Šanghaji. Sídlia tu najúspeš-
nejšie čínske spoločnosti špičkovej techniky, 
ako Huawei, Tencent a ZTE. Pôsobia tu aj 
také spoločnosti ako IBM, ktorá tu vyrába 
note booky Think Pad. V roku 2008 HDP na 
obyvateľa dosiahlo sumu 13 153 amerických 
dolárov, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za 
všetky čínske mestá. Do Shenzhenu (s počtom 
obyvateľov viac ako 10 miliónov) prichádzame 
rýchlo po diaľnici a sme prekvapení množ-
stvom mrakodrapov a nesmiernou čistotou, 
s ktorou sa stretávame na všetkých miestach, 
ktoré sme navštívili. Čo treba v Shenzhene 
navštíviť? Park Lychee v centre mesta, do 
ktorého prichádzajú z celej Číny za kultúrou, 
predajňu závodu na výrobu hodvábu, v ktorej 
sa dozviete, ako sa vyrába hodváb a môžete si 
kúpiť rôzne výrobky z hodvábu. Za návštevu 
stojí aj botanická záhrada, často označovaná 
ako nebo na zemi. Väčšinou zahalená do obla-

kov a hmly pôsobí veľmi neskutočne. V obvode 
Futian v dedine Ha Sha si možno pozrieť 
historické pamiatky z obdobia dynastie Q. Za 
nákupmi priamo v mestskom centre sa možno 
vydať do Coco parku, kde nájdete obchody 
svetových značiek.

Hongkong
V Hongkongu (v regióne so zvláštnou 

správou) strávime posledný celý deň nášho 
pobytu v Číne. V r. 1842 sa Hongkong stal 
kráľovskou kolóniou Spojeného kráľovstva 
a v r. 1997 prešiel pod správu Čínskej ľudovej 
republiky. Mesto sa teší vysokému stupňu 
autonómie. Zachovalo si svoju vlastnú menu, 
hongkonský dolár, politický systém a jaz-
du vpravo. Sedem miliónov obyvateľov na 
ploche len 1 108 km2 znamená, že mesto patrí 
k najhustejším osídleniam na svete. Hongkong 
sa pýši aj najvyšším počtom mrakodrapov na 

Mission Hills

Ihrisko AnnikaHongkong – pohľad z Peaku
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svete – 7 650. Tridsaťšesť zo sto najvyšších bu-
dov na svete je práve v tomto meste. Najvyššia 
budova vo výstavbe International Commerce 
Centre dosiahne výšku 484 metrov. Vybavenie 
formalít pri vstupe do mesta trvá podstatne 
dlhšie ako pri výstupe, skoro tri hodiny. Tento 
čas si rozhodne treba rezervovať a miestni 
nás presviedčajú, že čakať tri hodiny nie je nič 
mimoriadne. Na návštevu Hongkongu treba 
pamätať aj pri vybavovaní čínskeho víza, ak sa 
rozhodnete pre vízum s jedným vstupom, potom 
vás už do Číny po návšteve Hongkongu nepustia 
bez vybavenia ďalších formalít. Výhodou je 
možnosť vybavenia leteckou spoločnosťou 
priamo v centre mesta, odkiaľ potom na letisko 

možno pokračovať v ceste expresným vlakom. Na 
pohyb po Hongkongu sa rozhodneme využiť denný 
lístok na jazdu metrom, na cestu na letisko si však 
treba zakúpiť ďalší lístok. Ako prvý navštívime 
vrchol (Peak) nad mestom, na ktorý sa vyvezieme  
taxíkom, v ponuke sú však aj ďalšie možnosti, 
električka, ktorá sa podobá na ozubnicovú dráhu 
na Hrebienku. Dráha patrí k prvým prepravným 
systémom v meste, jej prevádzka sa začala v roku 
1888 a jej strmosť dosahuje až 48 %. Z vrcholu 
je vynikajúci pohľad na celé mesto a jeho okolie, 
pôsobivý je pohľad na množstvo mrakodrapov. 
V Hongkongu možno navštíviť aj najväčšiu sochu 
Buddhu na svete, ktorú tvorí 200 kusov bronzových 
odliatkov a je vysoká 23 metrov, ak pripočítame 
podstavec, tak až 34 metrov, a dosahuje úctyhodnú 
hmotnosť – 202 ton. Zaujme aj návšteva prístavu. 
Práve tu sa koná večerná svetelná šou. Nemali sme 
však šťastie, v jediný deň nášho pobytu v meste šou 
zrušili z dôvodu varovania tretieho stupňa pred 
tropickým cyklónom. Návštevníkov mesta najmä 
s deťmi zaujme aj Disneyland, v ktorom sú dva 
hotely ocenené významnými oceneniami v tomto 
regióne. Za nákupmi sa možno vybrať do typických 

malých obchodíkov, kde sa odporúča dávať si veľmi 
dobrý pozor na osobné veci, alebo do veľkých 
moderných nákupných centier. Priamo v centre 
v stanici metra Kowloon odporúčam navštíviť ob-
chodné centrum Elements. Nájdeme v ňom všetky 
známe a najlepšie značky. Rovnako široký výber 
ponúkajú aj reštaurácie, ktoré sa orientujú skôr na 
tradičné kuchyne v tomto regióne, a veľkej obľube 
sa tešia aj steakhousy. My sme si vybrali skutočne 
dobre, v austrálskom Wooloomooloo sme si po-
chutnali a platili sme menej ako v centre Bratisla-
vy v reštau rácii podobnej kategórie. V Hongkongu 
a v Mission Hills sme sa bez problémov dohovorili 
po anglicky, s komunikáciou sa však objavili ob-
časné problémy v meste Shenzhen.

Tieto tri miesta v Číne sme navštívili v lete, keď 
teplota stúpa dosť vysoko nad tridsať stupňov 
a sprevádza ju aj veľmi vysoká vlhkosť. Návštevu 
najväčšieho golfového komplexu na svete Mission 
Hills a dvoch veľkomiest v jeho blízkosti – Shen-
zenu a Hongkongu možno len odporučiť. Odporú-
čame však viac ako týždenné trvanie pobytu, nám 
týždeň veľmi rýchlo uplynul.

Shenzen

V Hongkongu za nákupmi
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