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A Kanton Kalauz ingyenesen letölthető a fenti weboldalról és saját használatra
változatlan formában, tetszőleges példányban kinyomtatható.
A borítón látható fotót Káplár Balázs készítette.
A Kanton Kalauz szövege, a fotók és a mű minden tartozéka szerzői jogi oltalom alatt áll,
bármely részének vagy egészének felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli
engedélyével jogszerű.

Előszó
A Kanton Kalauz megjelenése a kínaul Guangzhou néven ismert város legtöbb
külföldi – és természetesen legtöbb magyar – látogatót vonzó eseményéhez, az
évente kétszer megrendezett Kantoni Vásárhoz kapcsolódik. Az immár második
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alkalommal, ingyenesen elérhetővé tett ismertetőt úgy állítottam össze, hogy ne
csak a vásárlátogatók, hanem minden Kantonba utazó megtalálja az utazást, itt
tartózkodást megkönnyítő információkat, tippeket.
A Kantoni Vásárral kapcsolatos gyakorlati
tudnivalók
mellett
Kanton
legfontosabb
látnivalóinak ismertetőjét, utazási információkat,
étteremajánlót és hasznos tippeket egyaránt
tartalmazó kis kalauzt papírra kinyomtatva és
bármilyen PDF formátumot kezelő hordozható
eszközön (notebook, PDA, elektronikus könyv,
mobiltelefonok egy része, stb.) magával viheti
olvasója, így minden helyzetben kéznél lehet. A nevek, címek kínai írásjegyekkel
is szerepelnek benne, így az akár a taxisofőrnek is megmutatható, könnyebbé
téve a kommunikációt, tájékozódást.
A Kanton Kalauz naprakész és megbízható információk gyűjetménye, ennek
biztosítéka, hogy több éve és jelenleg is Kantonban élek, dolgozom. Még
tizenévesen, jó húsz éve kezdtem a kínai tanulást, első kínai utazásomra
(hátizsákos turistaként a Transz-Szibériai vasútvonalon) 1988-ban került sor. A
kilencvenes évek közepétől évente legalább egyszer megfordultam Kínában (volt,
hogy egy évet Kanton legjobb egyetemén töltve) és 2004-ben kiköltöztem
Kínába. Az azóta eltelt évek felét Pekingben (2008 júliusában jelent meg a
Panoráma kiadónál Peking útikönyvem), felét Kantonban töltöttem, most (fél
évvel ezelőtti igéretemnek megfelelően) másodszor teszem közzé a szabadon
letölthető Kanton Kalauzom.

Káplár Balázs
Kanton, 2009. 04. 13.
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Utazás előtt
A mai Guangzhout a nyugati világ Canton néven ismerte meg (ebből született a
magyar Kanton elnevezés is). Repülőterének kódja azonban a mai napig CAN, a
kantoni dialektust és konyhát is Cantonese-nak hívják angolul.
A nagyszámú látogató miatt az évente kétszer (április-május és októbernovember) megrendezésre kerülő Kantoni Vásár idején mind a repülőjáratok,
mind a szállodák maximális kihasználtsággal működnek, ezért ajánlott minél
hamarabb lefoglalni mindkettőt.
Annak, aki nem a vásár miatt érkezik, érdemes elkerülnie a vásár kétszer három
hetes időszakát, amikor a szállodai szobák, és az éttermek és egyéb
szolgáltatások árai is jóval az év többi részében megszokott felett vannak és a
vásárra érkező nagyszámú látogató miatt a zsúfoltság is nagyobb ezeken a
helyeken.
A Kínába utazáshoz vízumra van szükség, ezt a budapesti Kínai Nagykövetség
konzuli osztályán (1068. Bp. Benczúr u 18, (+36-1)413-3373,
www.chinaembassy.hu) kérelmezhetjük, de akár Hongkongban vagy Makaón is
intézhetünk a kínai szárazföldre érvényes vízumot (magyar állampolgárok
Hongkong, Makaó, és 2008. november 1-től Taiwan területén is vízummentesen
tartózkodhatnak kilencven napig). A kínai vízumkiadás szabályai többször
változtak az elmúlt évben – egyszeri vagy kétszeri belépésre és alkalmanként
maximum harminc napos tartózkodásra jogosító vízumot mármely kínai
konzulátuson vagy akár hongkongi, makaói utazási irodákon keresztül is lehet
intézni, a hosszabb távú tartózkodásra jogosító vagy többszöri belépéses
vízumokat azonban az állandó lakóhely szerinti – magyarok esetében a
budapesti – kínai konzulátuson lehet és érdemes kérelmezni. A konzulátus
felkeresése előtt érdemes telefonon érdeklődni az aktuális szabályokról. A
vízumkérelemhez útlevél (ami min. 6 hónappal tovább érvényes legyen, mint az
utazás időpontja, ellenkező esetben a vízumkérelem beadása előtt kell új
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útlevelet igényelni) és 1 db igazolványkép szükséges. A formanyomtatvány a
nagykövetség honlapjáról akár előre le is tölthető, a kérelem beadásakor kapott
időpontban kell visszamenni a kész vízumért (normál ügymenet egy hét, sürgős
esetben, felár ellenében másnap, vagy akár aznap kiadják), a vízumdíj szintén
csak ekkor, a vízum elkészültekor fizetendő.
A vásárra érkezőknek úgy érdemes szállodát választani, hogy az a metróval jól
megközelíthető Pazhou Kiállítási Csarnokhoz hasonlóan, szintén valamelyik
metrómegálló közelében legyen (a kiállítás helyszíne a kettes metró vonalon
található Xingangdong megálló mellett van) – így rengeteg időt és bosszúságot
spórolhat meg az, aki nem csatlakozik a kiállítás végén taxira várakozók népes
csoportjához (ebben a napszakban, a munkaidő végén/vacsoraidő elején
Kantonban a vásár nélkül is eleve túlterheltek a taxik), de még azokhoz képest is,
akik olyan szállodában szállnak meg, amely vendégeinek ingyenes buszos
transzfert biztosít a kiállítás és a hotel között.

Trimexco Limited
A Trimexco Limited egy teljesen magyar tulajdonban levı, minıségbiztosítással és
tanácsadással foglalkozó Kínában bejegyzett vállalkozás. Fıbb tevékenységi területei:
szállítás elıtti és termelés közbeni áruellenırzés, beszállítók keresése és auditálása,
beszerzéssel és minıségbiztosítással kapcsolatos tanácsadás.
Elérhetıség:
Cím: Room 1504, Tower B, 8 Zhongshan 4 Lu, 510800 Guangzhou, China
Tel: 86 13678981845
Email: trimexco.maros@gmail.com
Kapcsolattartó: Maros Szabolcs ügyvezetı
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A 105. Kantoni Vásár (Canton Fair)
Ez alkalommal már másodszor kizárólag a Pazhou Kiállítási Csarnok ad helyet a
vásárnak (a régi, Liuhua Kiállítási Csarnok tavaly óta már nincs használatban) és a
korábbi kettő helyett három szakaszra bontva kerül lebonyolításra.
Tavaszi vásár:
Első szakasz:
Második szakasz:
Harmadik szakasz:

április 15-19
április 24-28
május 3-7

Őszi vásár:
Első szakasz:
Második szakasz:
Harmadik szakasz:

október 15-19
október 24-28
november 2-6

Azok számára, akik még nem voltak a Kantoni Vásáron, röviden annyit, hogy
több mint fél évszázada kerül megrendezésre, a mai napig a legnagyobb kínai
vásár. Évente kétszer, százmillió iparcikket kínálnak az ország egész területéről
érkezett kínai kiállítók. Harmadik alkalommal kétirányú (export-import), a
külföldi cégek kiállítókénti jelenléte természetesen elenyésző a kínai kínálathoz
képest (a nemzetközi pavilonban a legnagyobb számban taiwani, hongkongi,
koreai és malájziai cégek szoktak standout bérelni).
A vásár címe:
广交会琶洲展馆 (广州国际会议展览中心阅江中路 308 号)
Kantoni Vásár Pazhou Kiállítási csarnok, Yuejiang Zhong út 308 (a Xingangdong
metrómegállónál van)
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A 105. (2009. tavaszi) vásáron az egyes szakaszokban bemutatott
termékcsoportok
Első szakasz (április 15-19):
•

Nagyméretű munkagépek és berendezések

•

Kisméretű munkagépek és berendezések

•

Kerékpárok

•

Motorkerékpárok

•

Járműalkatrészek

•

Vegyi termékek

•

Fémáruk

•

Szerszámok

•

Járművek (szabadtéri)

•

Építőipari gépek (szabadtéri)

•

Háztartási elektronikai berendezések

•

Fogyasztói elektronika

•

Elektronikus és villamossági termékek

•

Számítógépek és kommunikációs termékek

•

Világítóberendezések

•

Építő- és díszítőanyagok

•

Szaniter és fürdőszobai kellékek
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Nemzetközi pavilon

Második szakasz (április 15-19):
•

Konyhai és evőeszközök

•

Általános kerámia

•

Művészi kerámia

•

Háztartási dekoráció

•

Művészi üvegtárgyak

•

Bútor

•

Fonott, rattan és vas tárgyak

•

Kertészeti termékek

•

Kő és fémáru (szabadtéri)

•

Háztartási termékek

•

Személyes ápolási cikkek

•

Piperecikkek

•

Órák és optikai eszközök

•

Játékok

•

Ajándékok

•

Ünnepi termékek

Harmadik szakasz (május 2-6):
•

Férfi és női ruházat
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•

Gyermekruházat

•

Alsónemű

•

Sport- és szabadidő-ruházat

•

Szőrme, bőr, toll és kapcsolódó termékek

•

Divatkiegészítők

•

Háztartási textília

•

Textil nyersanyagok és szövetek

•

Szőnyeg és tapéta

•

Élelmiszer

•

Hazai termékek

•

Gyógyszerek és egészségügyi termékek

•

Egészségügyi eszközök, egyszer használatos termékek és ruházatok

•

Sport, utazási és rekreációs termékek

•

Irodai kellékek

•

Cipők

•

Táskák

A fenti termékcsoportok részletesebb bontásban magyarul Apatóczky Ákos
Bertalan összeállításában a http://azsiaport.hu/vasar/ weboldalon olvashatók
(angolul pedig a vásár honlapján: www.cantonfair.org/canton-fair.html).
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Regisztráció
A vásárra érkezők a város 27 szállodájában kialakított és a Pazhou Kiállítási
Csarnok bejáratánál található regisztrációs irodában egyaránt elintézhetik a
belépéshez szükséges regisztrációt (részletek: www.cantonfair.org/buyer-cardregistration.html). A regisztrációhoz útlevélre, céges névjegyre, 4x5 cm-es
igazolványképre van szükség (fotót a helyszínen 30 RMB-ért készítenek). A
www.cantonfair.org/invitation.html oldalon lehet előzetesen meghívólevelet
igényelni, ennek birtokában a regisztráció ingyenes. Azon látogatóknak, akik nem
rendelkeznek ezzel a meghívólevéllel (előzetes regisztrációval), a vásár
területére belépést biztosító regisztrációs kártyáért 15 USD vagy 100RMB díjat
kell fizetniük. Érdemes az itt felsorolt 27 szállodában kialakított regisztrációs
irodát felkeresni, mert – különösen az első napokon – a Pazhou-i regisztrációs
irodában hosszabb sorbaállásra lehet számítani.
1. Asia International Hotel
2. Ocean Hotel
3. Rosedale Hotel & Suites Guangzhou
4. Ramada Pearl Hotel GZ
5. Tianlun International Hotel
6. Guangdong Victory Hotel
7. New Mainland Hotel
8. Guangzhou Pearl Garden Hotel
9. Guangdong International Hotel
10. China Mayors' Tower
11. Grand Royal Hotel,Guangzhou
12. Grand International Hotel
13. Guangdong Hotel
14. China Hotel
15. Dong Fang Hotel
16. Garden Hotel
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17. Hotel Landmark Canton
18. White Swan Hotel
19. Star Hotel
20. Best Western GZ Baiyun Hotel
21. Chime Long Hotel
22. Panyu Hotel
23. Dongguan Cinese Hotel
24. Regal Palace Hotel
25. Foshan Hotel
26. Guangzhou Hotel
27. The Phoenix City Hotel Guangzhou
Tippek
A vásárra érdemes kellő számú (lehetőleg magyar helyett angol és/vagy kínai
felíratú) névjegyet hozni, mert egyes standokon csak ezért „cserébe” kapunk
névjegyet, prospektust. Természetesen itt helyben is olcsón és gyorsan lehet
szinte bármelyik sarkon névjegyet készíttetni.
A standoknál értenek angolul (általában a cég saját alkalmazottjai, de olykor
angolszakos diákokkal is erősítenek a kiállítók). A későbbi kapcsolattartás olykor
elég nehézkes angolul, ehhez, illetve a vásár alatti komolyabb tárgyalásokhoz a
helyszínen is érdemes kínai tapasztalatokkal rendelkező magyar szakember,
tolmács közreműködését igénybe venni – ez a legtöbb esetben a félreértések és
elkerülhető bosszantó buktatók minimalizálása miatt bőven kifizetődik. A
tárgyalásokhoz, kapcsolattartáshoz és az áru elküldése előtti helyszíni
mennyiségi- és minőségellenőrzésre, átvételre érdemes a Kalauzban szereplő,
általam személyesen ismert és megbízható cégektől, szakemberektől direktben
ajánlatot kérni (engem a Kalauz elején megadott email és telefonszámon
érhetnek el az érdeklődők).
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普通话

粵

Nyelvi és üzleti szolgáltatások
az Ön távol-keleti üzleti sikeréhez
Beszállítót, partnert keres?
Koreai, kantoni, mandarin

Kiterjedt koreai üzleti ismeretség,
szakszövetségi kapcsolatok.

fordítás, tolmácsolás
Hivatalos iratok fordítása rövid
határidővel

Üzleti levelezés, kapcsolattartás,
egyeztetés alapján önálló tárgyalás
partnerével.

Referenciák és elérhetıség: www.pallos.tk

Mivel harmincezernél is több kiállítói stand szokott lenni, itt csak körbenézni is
komoly gyaloglást jelent, így ajánlott erre alkalmas, kényelmes cipőben
felkeresni a vásárt. A többszintes kiállítási csarnokban számos büfé és
gyorsétterem (közte az ismert nemzetközi hálózatok) várja a látogatókat.
Közlekedés
Az utcaneveket latin betűkkel (angolul) és kínai írásjegyekkel egyaránt feltüntető
térképet legkönnyebben a városban több mint 290 egységből álló, non-stop 7Eleven bolthálózatban vásárolhatunk.
Repülőtéri transzfer
A 2004-ben átadott új, modern repülőtér (白云机场 Baiyun Jichang) számos
belföldi és nemzetközi járatot fogad. Ha taxival akarunk bemenni a városba,
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akkor érdemes nem elcsábulni az érkező utasokat azonnal előszeretettel
leszólító fuvarosoknak, inkább sétáljunk tovább a kijárat közvetlen közelében
található taxis droszthoz, onnan (kínaiul nem beszélő külföldiként is) jóval
nagyobb eséllyel visznek be a rendes fuvardíjért. A 25-30 km-re fekvő belvárosi
célpontokig 100-120 RMB a normál viteldíj (ebbe együttesen értendő az óra által
mutatott összeg és a reptéri autópálya-szakasz 15 RMB-s díja). 1-2 fő esetében
megfontolandó a reptér és a város közötti 8 reptéri buszjárat egyikének
igénybevétele. Ezek is közvetlenül az érkezési váró kijáratától indulnak, a buszok
viteldíja (a távolságtól függően) 15-36 RMB között van, s a buszok is a taxikkal
vetekedő tempóban, 40-60 perc alatt érik el a belvárost. A reptérről menetrendszerinti buszok közlekednek Foshan, Dongguan, Shenzhen, Zhuhai, Zhongshan
városokba is.
Taxi
Kantonban a taxi magyar szemmel olcsó. 2,6 RMB-be kerül 1 km (az alapdíj 7
RMB és ez tartalmazza az első 2,3 km árát, az óra által összegen felül, ahogy a
taxikban angol nyelven is kiírt felirat is mutatja, 1 RMB-vel többet kell fizetni). Ez
– később bevezetett 1 RMB-t leszámítva – bő egy évtizede változatlan ár ugyan a
szárazföldi Kínában ma is a legmagasabbnak számít, itteni kínai szemmel is olcsó.
Meg is látszik ez a kihasználtságukon, bár a nap nagy részében a nagyszámú
taxiból relatív könnyen tudunk leinteni egyet, a reggeli és délután 6 körüli
csúcsban olykor fél órákat is várnak emberek a taxikra. A taxisok többsége nem
ismeri még a legnagyobb szállodák angol nevét sem, ezért aki nem tudja
megfelelő kiejtéssel elmondani kínaiul hova akar menni, gondoskodjon időben
kínai írásjegyekkel leírt címről (minden szállodában van kis kártya a hotel nevével
és címével a recepción) vagy egy olyan kínaiul tudó ismerősről, aki telefonon el
tudja mondani a taxisnak, hova igyekszik az utas. Természetesen a Kalauzban
szereplő minden nevezetesség, étterem, stb., neve és címe szerepel kínai
írásjegyekkel is, ezt érdemes megmutatni a taxisoknak vagy annak, akitől
útbaigazítást kérünk.
13
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Metrótérkép

forrás: Wikipedia

Tömegközlekedés
A metróhálózat gyors ütemben fejlődik. Az első vonalat 1999-ben adták át, e
sorok írásakor négy metróvonal üzemel Kantonban (az ötödik vonal átadását
pedig a következő, 2009 őszi vásárt megelőző hetekre tervezik). A metrót
gyorsasága miatt sokszor érdemes igénybe venni, a jegyeket az állomásokon
elhelyezett automatáknál válthatjuk meg, elég kiválasztani a célállomás nevét,
plusz azt, hogy hány darab jegyet kívánunk venni és bedobni az automata által
kiírt viteldíjat. Ha valaki néhány alkalomnál többet utazik metrón vagy buszon, a
kényelem és a kedvezményes díjszabás miatt is érdemes kiváltania a
Yangchengtong (羊城通) kártyát valamelyik metróállomáson, amit utána többek
között a már említett 7-Eleven boltokban is fel lehet tölteni tetszőleges
14
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összeggel (a kantoni metró angol nyelvű honlapja www.gzmtr.com/en).
A buszok gyakran járnak, de a csúcsidőszakokban nagyon zsúfoltak és a metróval
ellentétben a megállókban hiányosak a (kínaiul nem tudók számára alapvető)
latinbetűs tájékoztató feliratok, így a rövid ideig Kantonban tartózkodók
külföldiek számára nem egyszerű az igénybevételük. A légkondicionált, zömmel
LCD TV-készülékekkel is felszerelt járatokon 2 RMB a jegy (helyenként még
üzemben vannak 1 RMB viteldíjú buszok. Ha nincs Yangchengtong kártyánk,
akkor a buszon a viteldíjat a felszálláskor a vezető mellett elhelyezett pénygyűjtő
ládába kell bedobni (nem adnak vissza).
Szállodai buszok a vásár alatt
A legtöbb szálloda a vendégei számára ingyenes buszokat közlekedtet, a
recepción érdemes érdeklődni a részletekért.
Utazás Kanton és Hong Kong között
Számos lehetőség közül választhatunk, a Hong kong-i reptérről menetrendszerű
buszok közlekednek Kantonba, Hong Kong belvárosából közvetlen vasúti (KCR
East Railway) és komp járatok indulnak Kantonba, vagy a Hong Kong-i metróval
utazhatunk Luohu (Lo Wu) állomásig, ahonnan az útlevélkezelést követően
átsétálhatunk a szárazföldi Kína területére, Shenzhen város Luohu (罗湖) nevű
központjába. Itt a határtól kétszáz méterre lévő vasútállomásról (Shenzhen
Luohu Huochezhan 深圳罗湖火车站) húsz percenként induló vonatok mintegy 1
óra alatt érnek Kanton keleti vasútállomására (广州东站, Guangzhou Dongzhan,
Guangzhou East). A Shenzhen Kanton utat valamivel olcsóbban, de lassabban
busszal is megtehetjük.
KCR East Railway menetrend
A Hong Kong-i Hung Hom és Kanton között a vonatjegy 190 HKD (gyerekjegy 95
HKD), ez talán a legkényelmesebb megoldás a két város között. Min. 45 perccel
15
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kell indulás előtt a vasútállomásra érkezni (az első útlevélkezelésre, a
kiléptetésre még indulás előtt, az állomáson, míg a másodikra, beléptetésre az
érkezést követően kerül sor), a jegyek online is megvásárolhatók 14 napra előre
(www.kcr.com.hk). A KCR (Kowloon-Canton Railway 九广铁路) feliratot kell
keresni.

Hung Hom (Hong Kong) --> Guangzhou East
indulás/érkezés
Vonat

Dongguan
(Changping)

Hung Hom

Guangzhou
East

T810

07:28

08:33

09:11

T822 (Ktt)

08:25

09:31

10:13

T812

09:18

10:23

11:01

T802

10:32

11:35

12:13

T806

11:17

12:20

12:58

T816

12:30

13:33

14:11

T824 (Ktt)

13:19

14:25

15:07

T818

14:43

15:48

16:26

T804

15:47

--

17:25

T808

16:30

17:35

18:13

T826 (Ktt)

17:55

--

19:37

T820

19:24

20:29

21:07
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Guangzhou East --> Hung Hom (Hong Kong)
indulás/érkezés
Vonat

Guangzhou
East

Dongguan
(Changping)

Hung Hom

T801

08:19

08:56

10:02

T805

09:05

09:42

10:47

T811

10:17

10:54

11:59

T821 (Ktt)

11:02

--

12:45

T817

12:33

13:10

14:15

T803

13:17

13:54

15:01

T807

13:49

14:26

15:33

T823 (Ktt)

15:36

16:18

17:25

T819

17:04

--

18:43

T815

19:11

19:48

20:53

T825 (Ktt)

20:13

20:55

22:02

T809

21:32

22:10

23:17

Shenzhen – Kanton CRH expressz vonat 广深和谐号 Guang-Shen Hexiehao
A HK-i határtól kétszáz méterre lévő Shenzhen Luohu Huochezhan, 深圳罗湖火
车站 és a Kantoni Keleti Vasútállomás (广州东站, Guangzhou Dongzhan,
Guangzhou East) között reggel fél 7 és este fél 11 között napszaktól függően tízharminc percenként indulnak a D jelzésű expressz vonatok (a leggyorsabb
szakaszon kétszáz km/óra feletti sebességgel), a menetidő 52 perc és 1 óra
között változik (attól függően, hogy az adott szerelvény megáll-e útközben vagy
sem), a viteldíj másodosztályon 75-80 RMB (az első osztály 100 RMB). A vonatok
egy része a Keleti Vasútállomáson is megállóva, onnan továbbmegy a
17
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Főpályadvarig. A vasútállomásokon a CRH feliratot kell keresni, mindkét
állomáson külön pénztárak és váró szolgálja ki az CRH (China Railway Highspeed,
www.hexiehao.com, www.hexiehao.cn) utasait.
Kantoni Főpályaudvar - 广州火车站 Guangzhou Huochezhan
Kantoni Keleti Vasútállomás - 广州东站 Guangzhou Dongzhan
Új Kantoni vasútállomás (jelenleg még építés alatt) - 广州铁路新客运站
Guangzhou Tielu Xin Keyunzhan
Éttermek, szórakozás
A kantoni konyha (粤菜 yuecai) világhírű. A kínai konyha négy fő ágának egyike,
a kantoni mellett ide tartozik a chaozhoui és a dongjiangi (hakka/kejia) is. A helyi
ételek közül elsősorban a dim sum néven ismert ételeket érdemes kipróbálni
(sőt, igazság szerint vétek kihagyni). A kantoni szó a reggeli, délelőtti teázás
közben fogyasztott, könnyű ételek összefoglaló neve. Az olykor akár órákig is
elhúzódó családi vagy üzleti megbeszéléssel egybekötött teázás során különféle
tésztába töltött húsokat, apró rákokat, zöldségeket és különleges édességeket
szolgálnak fel. Ma már sok étterem délután és az esti órákban is kínálja ezeket a
többféle főzési eljárással (gőzölt, sütött, főtt, stb.) készített étkeket, melyekből
1-1 adag 3 vagy 4 falat. A kantoni dim sum (点心) szó jelentése valami olyasmi,
hogy megérinteni a szívet (a mandarin kiejtése dianxin). Maga a teázás a yum
cha (饮茶, mandarin kiejtésben yin cha) néven ismert, ha ezt halljuk, akkor
ugyanarról van szó. Kanton túlzás nélkül Kína kulináris fővárosa (美食之都
meishi zhi du), egy mondás szerint itt naponta hatszor étkeznek: „három teázás,
két fő étkezés (ebéd, vacsora) és egy további, késő éjszakai kajálás” ( 三茶两饭
一夜宵 san cha liang fan yi yexiao) a szokás.
Kanton a helyi konyha nevezetességei mellett számtalan nemzetközi, nemzeti
étteremmel várja az ideérkezőket. Magyar étterem ugyan nincs, de ha valaki
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éppen véres hurkát vagy töltött paprikát szeretne enni, az is megtalálható az
alább ismertetett ukrán étterem kínálatában.
Szubjektív felsorolásunkban minden népszerűbb konyhából ajánlunk egy-két
éttermet.

Kantoni
Panxi étterem, Longjing Xilu 151 81815718 - 畔溪酒家，龙津西路 151 号
Lee Garden étterem 1) Jianshe Liu Malu 33, Yian Plaza 83633268; 2) Tiyu
Donglu 112, Baifu Plaza 38806788 - 梨苑酒家，1) 建设六马路 33 号宜安广
场; 2) 体育东路 112 号百福广场
Bing Sheng étterem, 1) Dongxiao Lu 33 34286910; 2) Tianhe Donglu 168
87518683; 3) Jiangnan Dadao 438 Wufeng Hotel 84472844 – 炳生酒家 1)
东晓路 33 号; 2) 天河东路 168 号; 3) 江南大道 438 号五凤酒店
Olasz
OGGI, www.oggirestaurant.com 1) Tianhe kerület, Tiyu Donglu 1 (Huangpu
Dadao sarok) 87515882; 2) Yuexiu kerület, Jianshe Si Malu, Tianlun Garden
83561196 – 卡布里西餐厅 1) 天河体育东路 1 号近黄埔大道 2) 越秀区建设
四马路天伦花园 ;
Italian, Huanshi Donglu 360, Zhujiang Building, East Tower  83863840 – 小街
风情意大利西餐厅环市东路 360 号珠江大厦东座
Indiai
Haveli, Huanshi Donglu, Overseas Chinese Village, Aiguo Lu 2 83578676 – 唐乐
宫印度餐厅环市东路华侨新村爱国路 2 号
Taste of India, Taojin Lu 168 83507688 – 印斯味餐馆酒廊 淘金路 165 号
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Német
1920 étterem és bár, www.1920cn.com, Yanjiang Zhong Lu 183 (metró Haizhu
megálló D kijárat)  83336156 – 沿江中路 183 号
Ukrán
Ukraina, Taihegang Lu 20 (Huanghuagang Park északi oldalánál) 61207070 –
卡李娜西餐厅 太和岗路 20 号
Török
Sultan, Huanshi Zhonglu 367 (A La Perle és a Friendship Store között)
83494170 - 托普卡皮土耳其烧烤餐厅环市中路 367 号(丽柏广场与友谊商
店夹位处)
Jó konyhával rendelkező kocsmák
Paddyfield Irish Pub (keddenként élő rock, csütörtökönként salsa), Huale Lu 38
(a Garden Hotel mögötti utcában) 83601248 - 华乐路 38 号广怡大厦首层 1A
Sleeping Wood és Tibet Bar (a két szórakozóhely egymás mellett, a Holiday Inn
mögötti kis utcában, a már ajánlott Haveli indai étteremmel szemben van)
Huanshi Donglu Overseas Chinese Village, Aiguo Lu - 环市东路华侨新村爱国路
Zenés-táncos szórakozóhelyek
Velvet, Huanshi Donglu 403, International Electronic Tower földszint - 环市东路
403 号电子大厦地下（假日酒店隔壁）
A Tang Club és a Cellar egymással szemben, a Garden Hotel melletti Jianshe Liu
Malu déli végén található – 建设六马路 1 号
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Ha valaki csak úgy el szeretne indulni felfedezőútra a kantoni éjszakába, a
legtöbb szórakozóhely a Huanshi Road Bar Streetet ( 环 市 路 酒 吧 街 ),
pontosabban a Huanshi Dong Lu Garden Hotel két oldalán lévő szakaszán és
hotel melleti Jianshe Liumalu, illetve a másik irányban fekvő, Huaqiao Xincun felé
vezető kis utcában (a korábban bemutatott helyek közül erre található a Velvet,
a Tang, a Cellar, a Paddy Field Sleeping Wood és a Tibet Bar is) és a Gyöngyfolyó északi partján haladó Yanjiang Road Bar Streetet (沿江酒吧街) érdemes
felkeresnie először. Bővebb információkért érdemes felkeresni a
www.gznightlife.com weboldalt.
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Kantoni látnivalók
Kantont szinte kivétel nélkül minden látogató üzleti okokból keresi fel, de ha már
itt vagyunk és marad egy kis szabadidőnk a vásár- és gyárlátogatások, üzleti
vacsorák és bevásárlás mellett, érdemes időt szánni az alábbi látnivalók egyikéremásikára is.
Chen családi templom – Chenjiaci 陈家祠
A templom 1890-94 között épült családi szentélyként, a 13 ezer m²-es parkja
számos csarnokával, pavilonjával és folyosójával a dél-kínai építészet valóságos
bemutatója. Építésére a Dél-Kínában leggyakoribb családnév, a Chen viselői
adták össze a pénzt.  8:30-17:30; 10 RMB;  81814559/81814371;
 Liwan kerület, Zhongshan 7 Lu (Chenjiaci metrómegálló) 荔湾区中山七路
陈家祠地铁站旁
Chimelong Resort – Changlong Lüyou Dujiaqu 长隆旅游度假区
A resort számos népszerű, önmagában is teljes programot kínáló
látványosságnak az otthona. A Chimelong Group üzemeltetésében álló, azonos
nevű szafaripark, vizipark, vidámpark, cirkusz, krokodilfarm, golfpálya és
szállodák közül csak néhányról írok részletesebben (ha valakit a többi is érdekel,
a www.chimelong.com honlapon részletesen olvashat bármelyikről):

Kantoni Krokodil-park Guangzhou Eyu Gongyuan 广州鳄鱼公园
A 2004-ben nyitott parkban mintegy százezer krokodilt tartanak (ez
állítólag 70 százaléka a Kínában élő krokodiloknak).  9-17:30; 60 RMB;
 84780333; www.gzcrocpark.com;  Panyu kerület, Dashi, Shibei
Dadao (metró 3-as vonal Dashi megállótól pár km-re)番禺区大石镇石北
大道
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Xiangjiang szafaripark - Xiangjiang Yesheng Dongwuyuan 香江野生动物
园
Kína legnagyobb szafari parkja, a pandáktól a koalákig mintegy húszezer
állat látható a parkban. Közötte a világ fehér tigris állományának fele –
száz példány – is. A park két, egy gyalog és autóval bejárható részre
oszlik (a parkban buszok viszik körbe a látogatókat).
 9-18; 120 RMB;  84783333; www.xjzoo.com.cn;  Panyu,
Dashi (metró 3-as vonal Hanxi Changlong megálló E kijárat, innen busz
visz a főbejáratig, gyalog tíz perc) 番禺大石镇香江野生动物园
Emlékezés a Prófétára mecset - Huaisheng (Guangta) Qingzhensi 怀圣(光塔)清
真寺
A hagyomány szerint 627-ben alapította Abu Vaggasz, aki feltételezések szerint
Mohamed nagybátyja volt. Mai nevét 632-ben, a próféta halálakor kapta a
mecset, a mai, alapvetően kínai stílusú épülete jóval későbbi. Dísztelen minaretje
36 m magas.  Yuexiu kerület, Guangta Lu 56 越秀区光塔路 56 号
Éjszakai hajóút a Gyöngy folyón Zhujiang Yeyou 珠江夜游
A várost átszelő Gyöngy folyón a belváros épületei és a folyópart esti
díszkivilágítása szép látványt nyújt. Az egy-két órás esti hajóutak a Dashatou (大
沙头码头), Tianzi (天字码头) és a Xiti (西提码头) kikötőkből indulnak. A
jegyárak fejenként 30-100 RMB között változnak. 83753751
Fehér Felhő-hegy – Baiyun Shan 白云山
A város északi felén található hegyre libegőn és gyalogosan egyaránt
feljuthatunk, 382 m magas csúcsáról tiszta időben szép kilátás nyílik a városra.
 6-19; 5 RMB (libegő 40 RMB);  37229871;  Baiyun kerület, Baiyun
Dadao Bei 白云区白云大道北
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Fényes Gyermeki Tisztelet Buddhista kolostor - Guangxiao Si 光孝寺
401-ben, egy Kasmírból érkezett szerzetes alapította, jelenlegi nevét 1151-ben
kapta. A város legősibb épületének számít (noha a korábban a helyén álló, Yue
fejedelem unokája által lakott palota nem maradt fenn). A zen (kínai nevén chan)
buddhizmus híres hatodik pátriárkája, Huineng itt állt szerzetesnek, a
templomkerti boddhi fa alatt nyírták le először a haját (a ma látható fa kétszáz
éves, a kolostor pedig a XVII. században leégett, így épületei sem a pátriárka
idejéből származnak). Az öntöttvas pagoda 967-ben készült, a csarnokok hasas
oszlopai ritkaságnak számítottak Kínában, de Guangdong tartományban iskolát
teremtettek.  8:30-17:30; 5 RMB;  81087421; www.gzgxs.org;
 Yuexiu kerület, Guangxiao Lu 109 (metró 1-es vonal Ximenkou, C kijárat) 越
秀区光孝路 109 号光孝寺
Guangzhou Állatkert – Guangzhou Dongwuyuan 广州动物园
A város közepén található állatkert nem olyan színvonalú, hogy ajánlható lenne a
felkeresése, hamarosan be is fogják zárni. Jelenleg látható itt többek között
néhány panda és egy nem olyan rossz delfin-show is, de az állatbarátoknak ezzel
együtt is inkább a várostól délre található Xiangjiang szafaripark (vagy bármely
másik nagyváros szebben karbantartott állatkertjének) felkeresését lehet inkább
ajánlani.  8-17:30 (jegyárusítás 16:30-ig);
20 RMB;  38377572;
www.gzzoo.com;  Yuexiu kerület, Xianlie Zhonglu (északi kapu), Huanshi
Donglu (déli kapu) 越秀区先烈中路动物园北门，环市东路动物园南门
Guangdong Szépművészeti Múzeum Guangdong Meishuguan 广东美术馆
A művészetek iránt érdeklődők mindig találhatnak érdekes kiállításokat a
múzeumban, októberben és novemberben itt láthatók a 3. Guangzhou Triennial
kiállításai.is.  9-17; 15 RMB;  87351468; www.gdmoa.org;  Ersha
sziget, Yanyu Lu 38, 二沙岛烟雨路 38 号广东美术馆
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Hat Banyanfa buddhista kolostor és a Virág pagoda – Liurong Si 六榕寺
1100-ban, Kína egyik legismertebb költőjétől, Su Dongpo-tól kapta a nevét az
eredetileg még 537-ben alapított kolostor. 1663-ban készült, egyenként tíz
tonnás, 6 m magas három bronzszobráról és a kolostor közepén álló,
nyolcszögletű, 58 m magas Virág pagodájáról (Hua Ta) ismert. A kívülről
kilencszintesnek látszó, belül azonban tizenhét szintes pagoda 1099-ben épült. A
csúcsdísze 1358-ban került a helyére, az 5 tonnás díszen 1022 Buddha-ábrázolás
található.  8-17; 10 RMB (Virág pagoda 10 RMB);  83392843;  Yuexiu
kerület, Liurong Lu 87 (metró 1-es és 2-es vonal Gongyuanqian megálló, I kijárat)
越秀区六榕路 87 号六榕寺
Hualin buddhista kolostor - Hualin Si 华林寺
A legenda szerint mintegy ezernégyszáz éve, az Indiából hajón érkezett
Bodhidharma (kínaiul Damo 达摩) alapította a kolostort. A Xiguan városrészben,
a Shangxiajiu sétálóutcától északra fekvő kolostor mai nevét egy 1654-es
átépítésekor kapta, azidőtájt az öt legnagyobb kantoni buddhista kolostor közé
tartozott. Az Ötszáz louhan (arhat) csarnoka a XIX. század közepén épült (ma
1997-ben készült szobrokat láthatunk benne, az eredetieket a „kulturális
forradalom” során megsemmisítették).  8-17; ingyenesen látogatható;
 81393175;  Liwan kerület, Xiajiu Lu Hualinsi Qian 31 (metró 1-es vonal
Changshoulu, C kijárat) 荔湾区下九路华林寺前 31 号
A Nyugati Han dinasztia Nanyue királyi sírjának múzeuma - Xihan Nanyue
Wangmu 西汉南越王墓
A Yuexiu-hegy nyugati oldalában 1983-ban találták meg a második Nan Yue
uralkodó sírját. A 2100 éves leletek bemutatására hozták létre a múzeumot. Az
egyik legértékesebb tárgy a király selyemszállal összekötött jádelapokból készült
halotti ruhája.  9-17:30; 12 RMB;  36182920;  Yuexiu kerület, Jiefang
Beilu 867 越秀区解放北路 867 号南越王墓
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Az Öt Halhatatlan temploma - Wu Xian Guan 五仙观
A legenda szerint az óvárosban található templom helyén értek földet a
kosháton érkezett istenségek. Egy itt őrzött kődarabon az ő „lábnyomaik”
láthatók. A templomot 1864-ben tűzvész pusztította, főcsarnokát mégis Mingkorinak mondják. A mögötte álló, 1374-ben épült, „a tartomány első épülete”
egy 1387-ben öntött vészharangot rejt. A 700 kg-os harang hangját egy rezonáló
gödör erősíti fel.  9-17; 5 RMB;  83336853;  Yuexiu kerület, Weifu
Xilu (metró 1-es vonal, Ximenkou, C kijárat) 越秀区惠福西路
Sanyuan taoista kolostor – Sanyuan Gong 三元宫
Kanton belvárosának legrégebbi és legnagyobb taoista kolostora. A Zhongshan
Emlékcsarnok északkeleti sarkánál található, így azzal együtt érdemes megnézni.
 83551548;  Yuexiu kerület, Yingyuan Lu 11 (metró 2-es vonal Jiniantang
megálló C kijárat) 越秀区应元路 11 号
Shamian sziget – Shamiandao 沙面岛
Az addig lakatlan homokzátonyon az angolok a XVIII. század közepén húzták fel
raktárépületeiket, az ópiumháborúk után angol-francia koncessziós terület lett.
Ekkor került sor az egykori homokzátony szigetté alakítására (feltöltötték,
kiszélesítették, fásították). Az egykori gyarmati épületek közül ma is több látható,
ezen európai stílusú házainak köszönheti mai népszerűségét, melyet az ide
épített modern szállodák, éttermek, üzletek aknáznak ki. A nemrég itt nyílt
Starbucks kávézó talán az egyik legszebb lett az amerikai lánc üzletei közül. Az 12 óra alatt bőven bejárható kis sziget egyik fő nevezetessége a Shamian Jie 14
alatt látható Our Lady of Lourdes Chapel katolikus kápolna (istentisztelet
vasárnap 9:30).  Liwan kerület, Shamian sziget 荔湾区沙面岛
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Szent Szív római katolikus székesegyház – Shengxin Dajiaotang 圣心大教堂
(Shishi 石室)
A várost a második ópiumháború során megszálló angol-francia seregek 1857ben szétlőtték a Guangdong és Guangxi tartományi alkirályának itt álló palotáját.
A következő évben kötött tianjini szerződés a franciáknak juttatta a területet,
ahol 1863 és 1888 között épült fel a Guillemin által tervezett neogótikus
templom. A gránittömbökből emelt templom kínai elnevezése (shishi) kőszobát
jelent, lévén a helyieket meglepte, hogy kőből is lehet templomot építeni. Színes
üvegablakai az 1937-es japán légitámadásnak és a kommunisták elől menekülő
Guomindang-sereg Haizhu hidat megsemmisítő robbantásának esett áldozatul. A
templom sokáig raktárként szolgált, ma felújítva várja látogatóit.
 mise vasárnap 7-10; ingyenes;  Haizhu kerület, Yide Lu, Qiubuqian 56 海
珠区一德路旧部前 56 号
Wong Tai Sin taoista kolostor – Huang Daxian 黄大仙祠
Az 1899-ben épült eredeti kolostor megsemmisült, helyén 1999-ben nyílt meg a
mai épületegyüttes első része, ami már a nyitás évében 130 ezer látogatót
vonzott. A kantoniul Wong Tai Sin néven tisztelt taoista istenség 328-ban
született Zhejiang tartományban és a legenda szerint 15 éves korától tanították a
taoista halhatatlanok.  9-17;
5RMB;  81595197/81499426;
www.wongtaisin.com.cn;  Yuexiu kerület, Yingyuan Lu 11 (metró 1-es vonal
Fangcun megálló D kijárat) 芳村区古祠路 1 号黄大仙祠
Xiguan, Kanton hagyományos épületei 西关
Az óváros régi házai között sétálva képet kaphatunk arról, hogy milyen lehetett
az egykori Kanton élete. Legegyszerűbb a Changshou Lu metrómegállótól
kezdeni a felfedezést, érdemes betérni a kisebb utcákba is (csak arra figyeljünk,
hogy nagy vonalakban tartsuk az észak-keleti irányt). Ejtsük útba az 1996-ban
kialakított Liwan Múzeumot, ahol a helyi kantoni, ún. Xiguan kultúrába
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nyerhetünk betekintést. Utána a múzeum mellett lévő Xiguan Antique Street
üzleteinek kínálatát is megnézhetjük és a közelben lévő Panxi vagy valamelyik
kisebb étteremben pár pohár tea és dim sum mellett vagy akár a Liwan park
tópartján
és
árnyas
fái
alatt
pihenhetjük
ki
magunkat.
Liwan Múzeum  9-18; 8 RMB;  81939917;  Liwan kerület, Longjin
Xilu, Fengyuan Beijie 84, Liwan Bowuguan, Xiguan Minsuguan 荔湾区龙津西路
逢源北街 84 号荔湾博物馆西关民俗馆
Yuexiu park - Yuexiu Gongyuan 越秀公园
A városi parkok között a legnagyobb Kínában, számos látványossága közé
tartozik a Kantont jelképező Öt Kos szobra, a Zhenhai Lou, a 70 m-es tv-torony,
három mesterséges tó, éttermek, stb. A Yuexiu név jelentése Yue szépe, virága, a
Yue pedig Guangdong tartományt jelenti ma, a Hadakozó fejedelemségek
korabeli Yue Fejedelemségre és Han-kori Nanyue királyságra utalva. Utóbbinak
itt állt az uralkodói palotája. Az Öt Kos szobra (Wuyang Shixiang) 1959 óta áll a
park nyugati bejáratának közelében. A város keletkezését elmesélő legenda
szerint öt, kosháton ülő istenség szállt alá, hogy a halászokat megtanítsa a rizs
termelésére. Dolguk végeztével az istenek eltávoztak, a kosok azonban kővé
váltak, az emberek pedig azóta rizst termesztenek szerte Dél-Kínában. Nem
egyértelmű, hogy kecskék vagy juhok hátán érkeztek az istenek, illetve
bakkecskéket vagy kosokat ábrázolnak a szobrok. A kínai yang szó ugyanis
mindkettőt jelenti (amikor meg akarják különböztetni, a juhot mianyang és a
kecskét shanyang néven említik), az idegen nyelvű kiadványokban azonban a mai
napig nem sikerült egységes megoldást találni (angolul olykor ram, olykor goat
szerepel).
A Ming-kori ötszintes, 28 m magas, vörös színű Zhenhai (Tenger leigázása)
torony ad otthont a városi történeti múzeumnak. 1380-ban épült fengshui
mesterek (földjósok) tanácsára, a „tenger rossz szellemeinek visszatartására”.
Vallási célokat feltehetően sosem szolgált, a város legmagasabb pontjaként
kilátóként működhetett (Guanyin templom is állt valamikor a hegyen). Az
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ópiumháborúk idején itt elszállásolt angol és francia csapatokra az itt látható két
Krupp ágyú emlékeztet. A többször elpusztult és újjáépített torony szerkezetét
1928-ban – annak külsejét megtartva – vasbetonra cserélték az eredeti favázas
helyett.  6-21; 5 RMB (Zhenhai +10 RMB);  86662357;  Yuexiu
kerület, (metró 2-es vonal Yuexiu Gongyuan megálló B1 kijárat)
Zhongshan emlékcsarnok - Zhongshan Jiniantang 中山纪念堂
A Sun Zhongshan (Szun Jat-szen) emlékére emelt, kínai stílusú, kék
majolikacserepes, nyolcszögletes vasbeton épület annak az egykori kormányzói
palotának a helyén áll, ahol az 1922-ben a kettészakadt ország déli
kormányzatának elnöki hatalmát gyakorolta a nemzet atyjaként (guofu 国父)
tisztelt politikus és gondolkodó. Az 1929 és 1931 között épült ötezer férőhelyes
előadótermet a politikus halála után adakozásból építették és ugyanaz a Lü
Yanzhi tervezte, aki a nankingi Sun Zhongshan mauzóleumot is. Sun a csarnok
előtt ma látható 5 m-es szobra 1958-ban váltotta le a korábban itt álló 2 m-est.
Ma kulturális és politikai rendezvényeknek egyaránt otthont ad.  8-18; park 10
RMB (csarnok + 20 RMB);  83552030; www.zs-hall.com;  Yuexiu
kerület,Dongfeng Zhonglu 259 (metró 2-es vonal, Jiniantang megálló, C kijárat)越秀区东风中路 259 号
Hasznos telefonszámok
Kína nemzetközi országhívószáma 86, Kanton város körzetszáma 20
(Magyarországról indított hívás esetében 008620, a kantoni mobilszámokról
közvetlenül, a körzetszám nélkül hívható, más körzetből a 020 formában érhető
el, míg Magyarországra a 0036 formában telefonálhatunk).
Rendőrség: 110
Mentők: 120
Közlekedési balesetek bejelentése: 122
Tűzoltóság: 119
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Időjárás-előrejelzés: 121 (kb. 2 perc kínai után ismétlik el angolul is)
Telefon tudakozó: 114 (kínai), 26890114 (angol)
Turista hotline – panaszok: 86666666, információ: 83352856, SOS: 86666330
EMS Express (postai szolgáltatások): 11185
China Railway Express: 87642843, 95105366
ZJS Express: 400-678-9000
DHL: 800-810-8000
FedEx: 800-810-2338
CAAC repülőjegy-értékesítés: 86138888
China Southern Airport hotline: 86682000
Baiyun repülőtér járatinformáció: 86596123, 86122933
Guangzhou Vasútállomás: 86661789, 87157222
Guangzhou Keleti Vasútállomás: 87146222
Vonatjegy: 95105688, 87157762
Tartományi (Guangdong) buszpályaudvar: 86661297
Guangzhou Tianhe buszpályaudvar: 37081083, 37085266
További információforrások
Angol nyelven több ingyenes kiadványhoz juthatunk hozzáegyes szállodákban,
nyugati éttermekben vagy üzletekben, a választékból a havonta megjelenő Thats
PRD a legjobb (http://guangzhou.urbanatomy.com). A 102. Vásár óta, Trade Fair
Guide néven kiadott, szintén ingyenes kiadványuk a 7-Eleven üzletekben érhető
el. Egyes éttermek magazinokat tartalmazó polcain olykor megtalálható a
Guangzhou Traveller’s Guide angol nyelvű, ingyenes térképe és
információgyűjteménye.
Néhány hasznos weboldal
www.azsia.net - 9 éve, non-profit alapon működő, magyar nyelvű oldal weboldal
hírekkel, fórumokkal, stb.
http://gz.o.cn - 3D Kanton térkép
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www.lifeofguangzhou.com – Angol nyelvű információk helyi, kínai forrásból
http://english.ctrip.com – Szállás- és repülőjegyfoglalás

A Pekingbe utazók számára ajánlom a Panoráma kiadónál 2008nyarán megjelent
Peking útikönyvem. A 480 oldalas, 204 fényképpel és számos térképpel illusztrált
könyvről részletesebben olvashat a www.kaplarbalazs.com/pekingutikonyv
weboldalon.
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