

Singapur, yüksek gökdelenleri ve etnik
semtleriyle eski ve yeninin buluştuğu,
gurme açısından da sınırsız seçenekler sunan
keyifli bir destinasyon. Geçtiğimiz kasım
ayında eski Anayasa Mahkemesi ve Belediye
binalarının da dahil olduğu bir kompleks olarak
kapılarını açan ve dünyanın en geniş modern
Güneydoğu Asya koleksiyonunu sunan National
Gallery Singapore’un (nationalgallery.sg)
açılmasıyla bu ada ülkesini yeniden ziyaret
etmenin zamanı geldi. Eğer Singapur sizin de
yakın zaman gezi planlarınız arasındaysa, son
dönemde yenilenen ya da yeni açılan bir
otelde kalmak isterseniz, bu şık seçeneklerden
birini deneyebilirsiniz.
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Hotel Vagabond
Singapur’un ilk sanat otelini denemeye ne
dersiniz? Misafirler, otelin düzenlediği
programda sanatçılarla bir araya gelerek sanatı
interaktif bir şekilde keşfedebiliyor. Oteldeki
bu sanatsal sohbetlere devam etmek için Paris
temalı The Salon Lounge ve 5th Quarter
adındaki restoranı iyi birer seçenek olabilir. 42
odası bulunan otelin Musician’s Room ve
Writer’s Room adlarındaki süitlerinden birinde
kalarak ilham perisinin sizi ziyaret etmesine de
fırsat
verebilirsiniz (hotelvagabondsingapore.com).
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Hotel Yan
Singapur’da kültür turu yapmak ve hip bir
semtte kalmak isteyenler Hotel Yan’ın yüksek
tavanlı odalarını tercih etmeli. Little India ve
Kampong Glam bölgelerinin yakınındaki otel,
çevrede gezinmek isteyenlere konumuyla
kolaylık sağlıyor. Otelin birbirinden modern ve
şık odalarında şehir manzarasının keyfini
çıkarabilirsiniz (hotel-yan.com).
The Club Hotel
Büyük bir renovasyonun ardından yepyeni bir
konseptle açılan otel, klasik-retro hissi veren
konforlu oda ve süitlere sahip. Dört restoranı
olan otel aynı zamanda Singapur’un ilk Peru
konseptli teras barı Tiger’s Milk Peru’ya da ev
sahipliği yapıyor (theclub.com.sg).
Sofitel Sentosa Resort&Spa
Singapur’un eğlence adası Sentosa’da kalmayı
düşünüyorsanız Sentosa Resort&Spa’nın
yenilenerek Sofitel’in imza otellerinden birine
dönüştüğünü olduğunun haberini verelim. 211
süit ve odalı otelin dört adet de villası var.
Hem ailece konaklama hem de arkadaşlarla
adanın tadını çıkarmak isteyenlerin tercihi
olabilir. (sofitel.com)
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