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Η Σιγκαπούρη αποτελεί μια χώρα σταθμό για πολλά ταξίδια σε μακρινούς προορισμούς. Κάποτε ήταν ένα ήσυχο 
νησί ψαράδων, πλέον είναι κοσμοπολίτικη και υπερσύγχρονη με υπόδειγμα τάξης και καθαριότητας. Τα τελευταία 
χρόνια η Σιγκαπούρη έχει εξελιχθεί σε ένα κέντρο εμπορικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας με πάρκα, 
ουρανοξύστες και τεράστιες λεωφόρους. Το όνομα της σημαίνει πόλη των λιονταριών και δόθηκε από τον πρίγκιπα 
της Σουμάτρας. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της Μαλαισίας και συνδέεται μαζί της με δυο γέφυρες. Τα τελευταία χρόνια η 
Σιγκαπούρη, εξελίχθηκε σε κέντρο εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα πάρκα, οι μεγάλες λεωφόροι, 
και η καλή οργάνωση την καθιστούν κι ένα υπόδειγμα καθαριότητας και πολιτισμού.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καιρός: Το κλίμα της χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφη θερμοκρασία και πίεση, υψηλή υγρασία και άφθονη 
βροχόπτωση. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 22 °C ως 34 °C. Κατά μέσο όρο η σχετική υγρασία είναι 90% το 
πρωί και 60% το απόγευμα. Οι χαμηλότερες και υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ιστορικά είναι 18.4 
°C και 37.8 °C αντίστοιχα. Ο Ιούνιος και Ιούλιος είναι οι θερμότεροι μήνες

Γλώσσα: Αγγλικά, Κινέζικα, Μαλαισιανά, Ταμίλ

Νόμισμα: Δολάριο Σιγκαπούρης (S$ SGD)

Tips

- Σχεδόν παντού μπορείτε να πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, ακόμη και στα ταξί ή στη λαϊκή αγορά.   Εναλλακτικά, 
αλλάξτε σε δολάρια Σιγκαπούρης μπαίνοντας και βγαίνοντας από τη χώρα.

- Υπάρχουν αυστηροί νόμοι για το κάπνισμα, τα σκουπίδια, την οδήγηση και άλλα. Προσέξτε ώστε να μη χαλάσετε 
τις διακοπές σας χωρίς ουσιαστικό λόγο.
- Τα τελευταία χρόνια διοργανώνεται περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου το Singapore Grand Prix της  F1. Είναι το μοναδικό 
νυχτερινό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα, το οποίο γίνεται στην Marina Bay Street Circuit. Πολύ καλή ευκαιρία για 
όποιον θέλει να επισκεφτεί το νησί αλλά και να δει κάτι διαφορετικό.
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Το όνομα «Σινγκαπόρα» σημαίνει «Πόλη των λιονταριών», από τις μαλαισιανές λέξεις «σίγκα» (λιοντάρι) και «πόρα» 
(πόλη). Δόθηκε τον 14ο αιώνα από ένα πρίγκιπα της Σουμάτρας, ο οποίος, φτάνοντας στο νησί μετά από μια 
καταιγίδα παρατήρησε ένα ζώο στην ακτή που έμοιαζε με λιοντάρι. Σήμερα θεωρείται ότι έκανε λάθος, καθώς 
πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι στη Σιγκαπούρη δεν έζησαν ποτέ λιοντάρια (ούτε καν ασιατικά λιοντάρια) και ότι το 
ζώο που είδε ο πρίγκιπας ήταν κατά πάσα πιθανότητα μαλαϊκή τίγρης.

Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας στη Σιγκαπούρη χρονολογούνται από το δεύτερο αιώνα μ.Χ.Το νησί 
ήταν κτήση της αυτοκρατορίας της Σουμάτρα Srivijaya και αρχικά είχε το ιαβικό όνομα «Τέμασεκ» (θαλάσσια πόλη). Η 
Τέμασεκ (ή Τούμασεκ) γρήγορα έγινε σημαντικό εμπορικό κέντρο, αλλά παρήκμασε στα τέλη του 14ου αιώνα. Μεταξύ 
του 16ου και του 19ου αιώνα η Σιγκαπούρη ήταν μέρος του Σουλτανάτου του Τζοχόρ. Κατά τη διάρκεια των πολέμων 
Μαλαισίας Πορτογαλίας το 1613 πυρπολήθηκε από τα πορτογαλικά στρατεύματα. Στη συνέχεια οι Πορτογάλοι είχαν 
τον έλεγχο του νησιού και τον 17ο αιώνα οι Ολλανδοί, οι οποίοι ήλεγχαν το θαλάσσιο εμπόριο στην περιοχή, αλλά 
όλο αυτό το διάστημα το νησί ήταν σχεδόν ακατοίκητο.

Η σύγχρονη ιστορία της Σιγκαπούρης ουσιαστικά ξεκινά το 1819 όταν φτάνει στο νησί ο Τόμας Στάμφορντ 
Ραφλς, αξιωματούχος της Βρετανικής Εταιρίας Ανατολικών Ινδιών. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του μέρους 
ωςστρατηγικό σημείο εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ασία, ο Ραφλς υπέγραψε συνθήκη με το σουλτάνο Χουσεΐν Σαχ 
για να αναπτύξει στη Σιγκαπούρη ένα εμπορικό λιμάνι για λογαριασμό των Βρετανών. Με επόμενη συνθήκη το 1824, 
το νησί έγινε βρετανική κτήση. Το 1826, η Σιγκαπούρη βρέθηκε υπό την αιγίδα της βρετανικής Ινδίας και πρωτεύουσα 
της περιοχής το 1836. Την περίοδο κατά την οποία το νησί έγινε βρετανική κτήση, ο πληθυσμός του αριθμούσε 
μερικές χιλιάδες, κυρίως ιθαγενείς Μαλαισιανούς και μερικούς Κινέζους. Μέχρι τη δεκαετία του 1860, ο πληθυσμός 
του είχε φτάσει τις 80.000. Πολλοί μετανάστες έφτασαν στη Σιγκαπούρη για να εργαστούν στις φυτείες καουτσούκ, 
του οποίου η Σιγκαπούρη έγινε παγκόσμιος εξαγωγέας.

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Βρετανοί κατασκεύασαν στο νησί μια μεγάλη στρατιωτική βάση. Στο Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο η Σιγκαπούρη ήταν η κυριότερη στρατιωτική βάση των Βρετανών στη Νοτιοανατολική Ασία. Ο Αυτοκρατορικός 
Ιαπωνικός στρατός εισέβαλε στη Μαλαισία και συνέχεια στη Σιγκαπούρη, καταλήγοντας στην επονομαζόμενη Μάχη 
της Σιγκαπούρης. Οι ελλιπώς προετοιμασμένοι Βρετανοί ηττήθηκαν σε έξι μέρες και παραδόθηκαν στο στρατηγό 
Γιαμασίτα (Tomoyuki Yamashita) στις 15 Φεβρουαρίου 1942, γεγονός που σήμερα χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη 
στρατιωτική ήττα στην ιστορία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Οι Γιαπωνέζοι μετονόμασαν τη Σιγκαπούρη «Σονάντο» 
που σημαίνει «νότιο νησί που αποκτήθηκε στην εποχή του Σόβα» και την κατείχαν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 1945, ένα 
μήνα μετά την παράδοση της Ιαπωνίας, οπότε και ξαναπέρασε στην κυριαρχία των Βρετανών.

Η Σιγκαπούρη απέκτησε αυτονομία μέσα στη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1959 με πρωθυπουργό τον Λι Κουάν Γιου. 
Ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία τον Αύγουστο του 1963 και το Σεπτέμβριο προσχώρησε 
στην Ομοσπονδία της Μαλαισίας. Η ένωση με τη Μαλαισία δεν ευδοκίμησε, καθώς οι σχέσεις της τοπικής κυβέρνησης 
του κόμματος PAP με την ομόσπονδη κυβέρνηση της Κουάλα Λουμπούρ ήταν κακές. Έτσι στις 9 Αυγούστου 1965 
ανακηρύχθηκε επίσημα ανεξάρτητο κράτος. Ο Γιουσόφ μπιν Ισάκ ορκίστηκε πρώτος πρόεδρος και ο Λι Κουάν Γιου 
παρέμεινε πρωθυπουργός.
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Ως ανεξάρτητο νέο κράτος αντιμετώπιζε πρόβλημα επάρκειας φυσικών πόρων, μεγάλη ανεργία, έλλειψη στέγασης 
και την απειλή διαφυλετικών εντάσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Λι Κουάν Γιου ως πρωθυπουργού από το 
1959 ως το 1990 η κυβέρνηση κατάφερε να πετύχει μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 
Επίσης, δημιουργήθηκε ένα ανεξάρτητο εθνικό σύστημα άμυνας που βασίζεται στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία 
για τους άντρες. Το 1967 έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το 1990 ο 
Γκο Τσοκ Τονγκ διαδέχτηκε τον Λι ως πρωθυπουργός. Το 2004 ο Λι Σιεν Λουνγκ, που είναι ο μεγαλύτερος γιος του Λι 
Κουάν Γιου, έγινε ο τρίτος πρωθυπουργός της χώρας.

Διακυβέρνηση

Το πολίτευμα της Σιγκαπούρης είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από του Υπουργικό 
Συμβούλιο, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Σιγκαπούρης. Το 
αξίωμα είναι κυρίως εθιμοτυπικό και έχει περιορισμένες εξουσίες. Προβλέπεται η απ’ ευθείας εκλογή του από το 
λαό, αλλά μέχρι στιγμής σε όλες τις εκλογές εκτός από μία (το 1993) υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος.  Στις εκλογές 
δεν υπάρχει νοθεία αλλά το PAP κατηγορείται ότι εκμεταλλεύεται το πολιτικό σύστημα προς όφελος του, ότι ασκεί 
λογοκρισία και περιορίζει την αντιπολίτευση. Στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 6 Μαΐου του 2006 το 
κυβερνών κόμμα PAP κέρδισε 82 έδρες επί συνόλου 84 στο κοινοβούλιο.
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Η Σιγκαπούρη έχει μια ανεπτυγμένη οικονομία της αγοράς που θεωρείται εξαιρετικά φιλική στις επιχειρήσεις. Μαζί 
με το Χονγκ Κονγκ, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν αναφέρεται ως μία από τις τέσσερις ασιατικές τίγρεις, αν και έχει 
μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα από τις υπόλοιπες. Η Σιγκαπούρη είναι γνωστή ως μια από τις πιο ελεύθερες, 
καινοτόμες, ανταγωνιστικές, δυναμικές και φιλικές προς τις εταιρείες χώρες του κόσμου. Ο δείκτης οικονομικής 
ελευθερίας για το 2015 κατέταξε τη Σιγκαπούρη ως τη δεύτερη πιο ελεύθερη οικονομία στο κόσμο. Επίσης, η 
Σιγκαπούρη κατατάσσεται συχνά ανάμεσα στις χώρες με τη λιγότερη διαφθορά, μαζί με τη Νέα Ζηλανδία και τις 
σκανδιναβικές χώρες. Η Σιγκαπούρη διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό εκατομμυριούχων στο κόσμο, με ένα στα 
έξι νοικοκυριά να έχουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ αναλώσιμο πλούτο. Αυτό δεν περιλαμβάνει 
ιδιοκτησία, εταιρίες και πολυτελή αγαθά, τα οποία θα αύξαναν το ποσοστό εκατομμυριούχων, καθώς η περιουσία 
στη Σιγκαπούρη είναι ανάμεσα στις ακριβότερες του κόσμου. Η Σιγκαπούρη δε διαθέτει ελάχιστο μισθό, θεωρώντας 
ότι έτσι μειώνεται η ανταγωνιστικότητά της. Επίσης, έχει μια από τις μεγαλύτερες ανισότητες στην κατανομή πλούτου 
ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες. 

Μεγάλη ώθηση δίνει η γεωγραφική της θέση και ο ρόλος της ως διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. 
Το λιμάνι της είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο σε διακίνηση αγαθών. Η οικονομία βασίζεται επίσης στις 
εξαγωγές μεταποιημένων εισαγόμενων πρώτων υλών. Η βιομηχανία μεταποίησης αποτελούσε το 26% του ΑΕΠ το 
2005 και περιλαμβάνει ηλεκτρονικά, πετρελαιοειδή, χημικά, μηχανολογικά και βιοϊατρικά προϊόντα. Η Σιγκαπούρη 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά τζόγου-καζίνο, το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο διύλισης και εμπορίας πετρελαίου, 
ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πλατφορμών πετρελαίου και κύριος κόμβος επιδιόρθωσης πλοίων, καθώς και ο 
μεγαλύτερος κόμβος παγκοσμίως για logistics. Σημαντικός τομέας είναι και ο τουρισμός, καθώς η Σιγκαπούρη είναι 
δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Περίπου 9,7 εκατομμύρια τουρίστες την επισκέφτηκαν το 2006.Ο αριθμός αυτός 
αυξήθηκε σε 15,2 εκατομμύρια το 2015.

Η Σιγκαπούρη είναι το τέταρτο μεγαλύτερο κέντρο ανταλλαγής συναλλάγματος μετά το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και 
το Τόκιο. Το νόμισμα της Σιγκαπούρης είναι το δολάριο Σιγκαπούρης, με σύμβολο S$ και συντομογραφία SGD. Το 
δολάριο Σιγκαπούρης είναι ανταλλάξιμο με το δολάριο Μπρουνέι, λόγω των ιστορικών σχέσεων των δύο χωρών.
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Θρησκεία

Η Σιγκαπούρη είναι μια πολυθρησκευτική χώρα. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία περίπου το 51% των κατοίκων 
Σιγκαπούρης είναι βουδιστές και ταοϊστές. Περίπου 15%, κυρίως Κινέζοι, Ευρασιάτες και Ινδοί, είναι χριστιανοί - 
που περιλαμβάνει πολλά δόγματα, καθολικοί, προτεστάντες και άλλοι. Οι μουσουλμάνοι είναι το 14%, από τους 
οποίους η μεγάλη πλειονότητα είναι Μαλαισιανοί και οι υπόλοιποι κυρίως Ινδοί μουσουλμάνοι. Άλλες μειονότητες 
περιλαμβάνουν Σιχ, Ινδουιστές και Μπαχάι σύμφωνα με την απογραφή του 2000. Περίπου 15% του πληθυσμού 
δήλωσε ότι δεν πιστεύει σε κάποια θρησκεία.

Μέσα ενημέρωσης

Όλα τα μέσα ενημέρωσης στη Σιγκαπούρη, έντυπα και ηλεκτρονικά, ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από την κυβέρνηση. 
Στη χώρα λειτουργούν 7 τηλεοπτικά κανάλια και 14 ραδιοφωνικοί σταθμοί. Απαγορεύεται η κατοχή δορυφορικών 
δεκτών που μπορούν να λαμβάνουν μη εγκεκριμένο σήμα από το εξωτερικό. Συνολικά κυκλοφορούν 16 εφημερίδες 
που εκπροσωπούν και τις τέσσερις επίσημες γλώσσες. Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα είναι η καθημερινή, 
αγγλόφωνη The Straits Times.
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Ξενοδοχείο Raffles

Το πανέμορφο αυτό ιστορικό ξενοδοχείο έχει πάρει το όνομά του από τον Sir Stamford Raffles, τον Βρετανό  πολιτικό, 
που είναι γνωστός ως ιδρυτής της Σιγκαπούρης, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής. 
Το υπερπολυτελές αυτό ξενοδοχείο έχει εμπνεύσει πολλούς συγγραφείς, που χρησιμοποιούσαν το ξενοδοχείο 
ως βάση της διαμονής τους στην Σιγκαπούρη. Το ξενοδοχείο συνδέεται επίσης με κορυφαίους εκπροσώπους 
της λογοτεχνίας όπως οι Noel Coward, Somerset Maugham και Joseph Conrad. Ακόμα και αν δεν επιλέξετε το 
συγκεκριμένο ξενοδοχείο για την διαμονή σας στην Σιγκαπούρη, μη παραλείψετε να το συμπεριλάβετε στην λίστα με 
τα σημεία που πρέπει να επισκεφτείτε κατά την διάρκεια των διακοπών σας στην Σιγκαπούρη.
Μπορείτε επίσης να ολοκληρώσετε την επίσκεψη σας απολαμβάνοντας το περίφημο κοκτέιλ Singapore Sling, που 
πιστεύεται ότι ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά θρυλικό Long Bar του ξενοδοχείου.

Εθνικό Μουσείο της Σιγκαπούρης

Το πρόσφατα ανακαινισμένο Εθνικό Μουσείο της Σιγκαπούρης θεωρείται ένας από τους εθνικούς θησαυρούς της 
μικρής αυτής πόλης. Ωστόσο, εκτός από τις μόνιμες συλλογές και τα εκθέματα του, το μουσείο διαθέτει ακόμα μια 
ατραξιόν. Πρόκειται για το κομψό σνάκ μπαρ, γνωστό ως Muse Bar. Το Muse αποτελεί μια ξεχωριστή, σύγχρονη νότα 
στο παλιό αυτό κτίριο, διακοσμημένο με πολυελαίους, μεγάλους χνουδωτούς καναπέδες και πάγκους σχεδιασμένους 
από τον Frank Gehry, που οριοθετούν την εξωτερική του αυλή.

Βοτανικός Κήπος της Σιγκαπούρης

Ο Βοτανικός Κήπος της Σιγκαπούρης εκτείνεται για παραπάνω από 128 εκτάρια μέσα στην καρδιά της πόλης. Ο 
καταπράσινος αυτός διαμορφωμένος κήπος με την οργιώδη βλάστηση είναι εξαιρετικά δημοφιλής ανάμεσα στους 
λάτρεις της πεζοπορίας και του τζόκινγκ καθώς και στους τουρίστες, που έρχονται να θαυμάσουν τα πολλά είδη 
φυτών καθώς και τον Εθνικό Κήπο με τις Ορχιδέες.

Το Πάρκο Πτηνών Jurong

Φιλοξενώντας πάνω από 8000 πουλιά, τα οποία φιλοξενούνται σε τέσσερα διαδραστικά πτηνοτροφεία με ελεύθερη 
πρόσβαση στο κοινό, το Πάρκο Πτηνών Jurong, προσφέρει στους επισκέπτες μια αναζωογονητική εμπειρία για 
όσους επισκέπτονται την πόλη με τα παιδιά τους για διακοπές. Τα πτηνοτροφεία, Waterfall Aviary, το οποίο  διαθέτει 
τον μεγαλύτερο τεχνητό καταρράκτη στον κόσμο, South East Asian Bird Aviary, όπου κάθε απόγευμα σημειώνονται 
τροπικές καταιγίδες,  Jungle Aviary και Royal Ramble ( πτηνοτροφείο εστεμμένων περιστεριών  «Βικτόρια» ή Gou-
ra Victoria) , φιλοξενούν όλα αυτά τα εξωτικά πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον. Εκτός από τα παραπάνω 
πτηνοτροφεία, στο πάρκο διοργανώνονται επίσης διάφορα σόου, με πουλιά που τραγουδούν, παίζουν και χορεύουν 
αιχμαλωτίζοντας μαγεύοντας το κοινό τους.
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Το Υποθαλάσσιο πάρκο της Σεντόζα

Το υποθαλάσσιο πάρκο βρίσκεται στο νησί Σεντόζα και αποτελεί ένα παγκοσμίου φήμης πάρκο θαλάσσιων 
θηλαστικών που φιλοξενεί πάνω από 2500 είδη ψαριών, πολλά από τα οποία εκτίθενται στην ακρυλική σήραγγα 
που βρίσκεται 83 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην οποία ο ταξιδιώτης έχει την δυνατότητα να 
περιηγηθεί. Η σήραγγα προσφέρει στον επισκέπτη μια έντονη θαλάσσια εμπειρία παρουσιάζοντας ψάρια, όπως 
καρχαρίες, χέλια, γιγάντια σαλάχια και ροφούς μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον. Το πάρκο διαθέτει επίσης πισίνα 
αφής, στην οποία προβάλλονται διαδραστικά προγράμματα κατάδυσης τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.

Νυχτερινό σαφάρι στο ζωολογικό κήπο της Σιγκαπούρης

Διοργανώνεται στο πάρκο άγριων ζώων που βρίσκεται κοντά στον Ζωολογικό Κήπο της Σιγκαπούρης. Το Νυχτερινό 
Σαφάρι προσφέρει στους επισκέπτες μια συναρπαστική ματιά στην νυχτερινή δραστηριότητα 1200 περίπου 
διαφορετικών ζώων που προέρχονται από διαφορετικά σημεία του κόσμου.

Marina Bay Sky Park

Το τουριστικό θέρετρο Marina Bay Sands αποτελεί την πιο ακριβή και αυτόνομη ιδιοκτησία καζίνο στον κόσμο, 
εντός του οποίου φιλοξενείται το επιβλητικό «Πάρκο του Ουρανού» (Sky Park). Η ιδέα για αυτό το παγκοσμίου 
φήμης αρχιτεκτονικό αριστούργημα συνελήφθη και υλοποιήθηκε από τον φημισμένο αρχιτέκτονα Moshe Safdie. Το 
μοναδικό αυτό πάρκο βρίσκεται στην οροφή τριών ξενοδοχειακών πύργων στο  Marina Bay Sands και προσφέρει 
πανοραμική θέα στην πόλη από ύψος 200 μέτρων πάνω από το έδαφος. Εκτός από το παρατηρητήριο του, το 
«Πάρκο του Ουρανού» διαθέτει υπέροχα διαμορφωμένους κήπους καθώς και μια λαμπερή πισίνα με περιμετρικό 
κανάλι υπερχείλισης μήκους 150 μέτρων, που καλύπτει το μήκος και των τριών ξενοδοχειακών πύργων και αποτελεί 
την μεγαλύτερη πισίνα στον κόσμο σε αυτό το ύψος. Η πρόσβαση στην πισίνα είναι ελεύθερη μόνο για τους 
φιλοξενούμενους στο ξενοδοχείο, παρόλο που όποιος θέλει μπορεί να ρίξει μια ματιά στα ιριδίζοντα νερά της.

Gardens by the bay

Σαν ο προορισμός που πρέπει ο κάθε επισκέπτης να δει επιλέχτηκε το Marina Gardens. Πρόκειται για το νέο θαύμα της 
Σιγκαπούρης το οποίο κόβει την ανάσα, τόσο με το καταπράσινο χώρο του όσο και για το γεγονός ότι είναι χτισμένο 
σε έδαφος αναμορφωμένο από την θάλασσα. Υπάρχει ένας αριθμός διαφορετικών τμημάτων τα οποία το πάρκο 
διαιρείται σε αυτό και αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία φυτών και πολλά έργα τέχνης. Μερικά από τα πιο δημοφιλή 
σημεία είναι το Orchid Garden. Αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία σε ολόκληρο το πάρκο. Με πάνω από 
1000 είδη από ορχιδέες και 2000 υβριδικά είδη, είναι η μεγαλύτερη και πιο διαφοροποιημένη συλλογή των ορχιδέες σε 
όλο τον κόσμο. Εδώ πρόκειται να συναντήσετε και τον Βοτανικό κήπο της Σιγκαπούρης που συγκαταλέγεται στους 9 
ωραιότερους κήπους του κόσμου. Ένα τροπικό δάσος που περιέχει περισσότερες από 20000 ορχιδέες, νεροχελώνες 
και πίθηκους.  Μπορείτε να περπατήσετε και να χαλαρώσετε σε αυτό το θαύμα της φύσης. Αρκετές φορές θα έχετε 
την απορία εάν τα φυτά είναι αληθινά ή απλά μια σύνθεση από ψεύτικα λουλούδια και ορχιδέες.
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Η Σιγκαπούρη αποτελεί αγαπημένο γαστρονομικό προορισμό, όπου κανείς μπορεί να γευτεί σχεδόν κάθε κουζίνα 
στον κόσμο. Παρόλα αυτά οι επισκέπτες στην Σιγκαπούρη δεν πρέπει να παραλείψουν να δοκιμάζουν την ντόπια 
κουζίνα του νησιού, που σερβίρονται στα διάφορα υπαίθρια κέντρα και αίθουσες μαγειρεμένου φαγητού.

Οι πάγκοι με τα εδέσματα στις αίθουσες αυτές διαθέτουν ποικιλία τοπικών γεύσεων όπως τα  Char Kway teow 
(επίπεδα νούντλς με τσίλι και κρέας), Hainanese Chicken rice ( κοτόπουλο με ρύζι μαγειρεμένα στον ατμό και 
αρωματικό ζωμό),  poh piah ( σπρίνγκ ρόλς στον ατμό), Rojak ( σαλάτα με κύριο συστατικό τον «ταμάρινθο») και Ais 
kachang ( ένα τοπικό επιδόρπιο παγωτού), roti parata και κέικ καρότου (τηγανιτό κέικ με ρέβες/γογγύλια). Αυτά είναι 
μερικά μόνο από την τεράστια ποικιλία πιάτων που πρέπει να δοκιμάσετε κατά την επίσκεψή σας στην Σιγκαπούρη.

Η πιο δημοφιλής αίθουσα φαγητού ανάμεσα στους τουρίστες είναι η ανοιχτή αίθουσα Newton, που βρίσκεται κοντά 
στην κεντρική τουριστική περιοχή της πόλης αλλά καλές αίθουσες φαγητού υπάρχουν επίσης στη Maxwell Road και 
στην Αγορά Τροφίμων Lau Pa Sat στην Raffles Quay. Αν προτιμάτε ωστόσο να γευματίζετε σε κάποια κλιματιζόμενη 
αίθουσα, τότε θα μπορούσατε να επισκεφτείτε επίσης τις αίθουσες φαγητού που βρίσκονται στα διάφορα εμπορικά 
κέντρα της Σιγκαπούρης, όπως τα Wisma Atria, Ngee Ann City and Plaza Singapura.

Άλλες επιλογές για γεύμα προσφέρονται στα διάφορα εστιατόρια των  πεντάστερων ξενοδοχείων της Σιγκαπούρης 
και σε μεμονωμένα εστιατόρια. Τα εστιατόρια που βρίσκονται σε δημοφιλής ως προς την γαστριμαργική τους 
κουλτούρα περιοχές, όπως οι  Rochester Park και Dempey Hill , στεγάζονται σε υπέροχα σπίτια αποικιοκρατικού 
ρυθμου και προσφέρουν εξαιρετική διεθνή κουζίνα μέσα σε μια γοητευτική ατμόσφαιρα παλαιάς εποχής.
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