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BERAGAM

ATRAKSI B
ARU

KidZania adalah kota dalam ruang dimana anak-anak 
dapat merasakan pengalaman dan bekerja seperti 

peran yang realistis. Cocok untuk anak berusia empat 
tahun keatas, dimana anak-anak dapat memilih 
sendiri berbagai profesi yang ingin mereka perankan, 
berganti pakaian dengan seragam dan mulai bekerja! 
Mereka akan mendapatkan gaji dalam bentuk kidZos, 
mata uang resmi di KidZania, yang dapat digunakan 
untuk membeli barang dan jasa. Semakin giat mereka 
bekerja untuk mendapatkan gaji, semakin sering 
mereka bermain!

Pesan tiket Anda di www.kidzania.com.sg

Mimpi Besarmu Dimulai Di Sini

KidZaniaSingapore

Authorized Licensee of KidZania, S.A.P.I. de C.V.

ADV KIDZANIA.ai   1   7/20/16   11:34 AM
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^Pilih salah satu dari 20 atraksi. Berlaku untuk satu hari dari pukul 9 pagi. Syarat dan ketentuan berlaku

PLAY MAX 
DEWASA

SGD 81.90
(U.P. SGD 340.00)

ANAK-ANAK

SGD 71.90
(U.P. SGD 270.00)

PLAY 5
DEWASA

SGD 59.90
(U.P. SGD 120.00)

ANAK-ANAK

SGD 49.90
(U.P. SGD 120.00)

PLAY 3

ANAK-ANAK

SGD 39.90
(U.P. SGD 70.00)

DEWASA

SGD 44.90
(U.P. SGD 80.00)

Tingkatkan DAY FUN PASS PLAY 3 atau 
PLAY 5 Anda dengan harga mulai dari $65, 

dan nikmati salah satu paket atraksi ini!

*Syarat & ketentuan berla
ku.
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Jurassic Park TM & © Universal Studios/Amblin Entertainment. All rights reserved. Shrek, Puss In Boots and all DreamWorks Animation elements © 2016 DreamWorks Animation L.L.C. 
TRANSFORMERS and its logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2016 Hasbro. All Rights Reserved. © 2016 DreamWorks L.L.C. and Paramount 
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Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved. UNIVERSAL STUDIOS, UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE, RIDE THE MOVIES, Universal Globe logo, and all 
Universal elements and related indicia TM & © Universal Studios. All Rights Reserved. © 2016 Genting International Management Limited. All rights reserved.

 

Dinobatkan sebagai "Best Integrated Resort" selama lima 
tahun berturut-turut oleh  TTG Travel Awards, Resorts 
World™ Sentosa Singapore menghadirkan hiburan kelas 
dunia, ragam pilihan hotel, rekreasi dan pengalaman 
bersantap bagi para penikmat kuliner di bawah satu atap. 
Menjadi rumah bagi taman bermain Universal Studios yang 
pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara dengan 
Universal Studios Singapore™, S.E.A. Aquarium™ (salah 
satu akuarium terbesar di dunia) dan beragam atraksi 
menarik lain untuk menyemarakkan perjalanan Anda, kami 
adalah destinasi liburan sempurna untuk liburan Anda 
berikutnya.

Mulailah perjalanan Anda dengan kembali ke masa 
lalu untuk menelusuri warisan sejarah maritim Asia 
di The Maritime Experiential Museum™. 
Selanjutnya, menjelajahi dunia bawah laut di S.E.A. 
Aquarium rumah bagi lebih dari 100.000 hewan laut 
yang berasal dari 800 spesies dan terbagi menjadi 49 
habitat yang berbeda di mana masing-masing 
memiliki pesona tersendiri. Pengalaman ini akan 
menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Anda & 

keluarga.

RESORT TERINTEGRASI 
TERBAIK SE-ASIA PASIFIK

S.E.A. Aquarium™

Hubungi agen perjalanan pilihan Anda atau kunjungi www.rwsentosa.co.id

Lampaui layar dan Ride The Movies™ di Universal Studios 
Singapore. Nikmati berbagai wahana mutakhir, pertunjukan 
dan atraksi berdasarkan film-film blockbuster dan serial 
televisi favorit Anda, diantaranya Puss In Boots’ Giant Journey, 
Battlestar Galactica: HUMAN vs. CYLON™, TRANSFORMERS 
The Ride: The Ultimate 3D Battle, Jurassic Park Rapids 
Adventure™, Sesame Street Spaghetti Space Chase dan masih 
banyak lagi pilihan wahana menarik lainnya!

Universal Studios Singapore™
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Semua informasi adalah benar pada saat dicetak tetapi masih dapat berubah-ubah. STB tidak bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan 
atau kegunaan dari publikasi ini dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan, cedera atau ketidaknyamanan yang timbul dari atau sehubungan 
dengan isi publikasi ini. Pembaca dianjurkan untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak ketiga yang disebut dalam publikasi ini.
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     Kalender Liburan    Juli 2016 - Juni 2017

4 - 5 & 8 Juli      : Cuti Bersama 
6 - 7 Juli             : Idul Fitri
17 Agustus       : HUT Kemerdekaan RI
12 September : Idul Adha

2 Oktober           : Tahun Baru Hijriyah
12 Desember   : Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember   : Hari Natal
26 Desember   : Cuti Bersama

Hari Libur Nasional  2016 - 2017

Cuti Bersama

SEN

3
10
17

SEN

1
8
15
22
29

SEN

7
14
21
28

SEL

4
11
18
25

SEL

2
9
16
23
30

SEL

1
8
15
22
29

SEL

6
13
20
27

SEL

6
13
20
27

RAB      

5
12
19
26

RAB      

7
14
21
28

RAB      

7
14
21
28

KAM

6
13
20
27

KAM

4
11
18
25

KAM

3
10
17
24

KAM

1
8
15
22
29

KAM

1
8
15
22
29

jUM

7
14
21
28

jUM

5
12
19
26

jUM

4
11
18
25

jUM

2
9
16
23
30

jUM

2
9
16
23
30

JUL’16 AGS’16

24
31

SINGAPORE FOOD 
FESTIVAL
15 - 31 Juli 2016

SINGAPORE NIGHT 
FESTIVAL
19, 20, 26, 27 Agustus 2016

2016 F1 
SINGAPORE AIRLINES 
SINGAPORE GRAND PRIX
16 - 18 September 2016

BNP PARIBAS WTA 
FINALS SINGAPORE
23 - 30 Oktober 2016 

CHRISTMAS LIGHT UP
12 November 2016 - 2 Januari 2017

2017 MARINA BAY 
SINGAPORE COUNTDOWN 
31 Desember 2016
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     Kalender Liburan    Juli 2016 - Juni 2017

1 Januari    :  Tahun Baru Masehi
28 Januari  :  Tahun Baru Imlek
28 Maret    : Hari Raya Nyepi
14 April       : Jumat Agung

24 April  : Isra’ Mi’raj
1 Mei        : Hari Buruh
11 Mei    : Hari Raya Waisak
25 Mei    : Kenaikan Isa Almasih

1 Juni         : Hari Lahir Pancasila
23 Juni       : Cuti Bersama
25 - 26 Juni : Idul Fitri
27 - 28 Juni : Cuti Bersama
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SINGAPORE ART WEEK
11 - 22 Januari 2017

CHINGAY PARADE 
10 - 11 Februari 2017

i LIGHT MARINA BAY 
FESTIVAL
3 - 26 Maret 2017

HSBC WORLD RUGBY 
SEVENS SERIES 
15 - 16 April 2017

HARI RAYA BAZAAR 
Mei - Juni 2017
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Juni 2017
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3 TEMPAT KEREN 
UNTUK SELFIE:

1. Marina Bay Sands
Berlibur akhir pekan di Singapura 

belum terasa lengkap tanpa 
mengunjungi kompleks hotel 

terintegrasi, Marina Bay Sands! 

      PERTAMA KALI BERKUNjUNG KE SINGAPURA,          BERIKUT 9 HAL yANG WAjIB ANDA COBA!

Disini Anda dapat bergembira 
dan melakukan selfie di berbagai 
fasilitas menarik yang ada seperti 

The Shoppes at Marina Bay 
Sands, Grand Theatre dan Sands 

Theatre serta 
Artscience 

Museum 
yang memiliki 

arsitektur unik. 
Say cheese! 

2. Supertrees at 
Gardens by the Bay

Hanya berjarak 10 menit berjalan 
kaki dari lokasi selfie pertama, 

Gardens by the Bay adalah taman 
botani modern yang dapat Anda 

kunjungi bila ingin menghirup 

udara segar. Berbagai taman 
luar ruang bisa dinikmati secara 

cuma-cuma, meskipun untuk 
mengunjungi sejumlah taman 

di dalam Flower Dome dan 
berjalan melintasi jembatan 
antar Supertree Grove Anda 

perlu membayar uang masuk. 
Pastikan Anda berkunjung saat 
sore hari dan ber-selfie dengan 

latar belakang Supertree yang 
berpendar indah.

 
3. Merlion

Berfoto selfie bersama Merlion 
adalah hal yang wajib Anda 

lakukan saat mengunjungi 
Singapura! 

Maskot kota ini tersebar di berbagai 
lokasi diantaranya di Merlion Park 

yang berlokasi di sebelah jalan One 
Fullerton, Pulau Sentosa, kantor 

pusat Singapore Tourism Board di 
1 Orchard Spring Lane dan Mount 

Faber. Berikan senyum terbaik 
Anda di samping maskot favorit 

masyarakat Singapura!

3 HAL yANG TAK BOLEH 
DILEWATKAN SAAT KE 

SINGAPURA:

1. Hunting Cenderamata 
di Bugis Street

Mencari oleh-
oleh untuk 

keluarga dan 
sahabat menjadi 

aktifitas yang 
menarik untuk 
dilakukan dan 
pusat belanja 

oleh-oleh 
Bugis Street 

adalah tempatnya. Pastikan Anda 
berkunjung selepas tengah hari 

untuk mendapatkan  pengalaman 
berbelanja yang lengkap. 

Kebanyakan toko menjual 
oleh-oleh khas Singapura seperti 

gantungan kunci, tas tangan, bros, 
dan kaus berlogo Merlion.
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      PERTAMA KALI BERKUNjUNG KE SINGAPURA,          BERIKUT 9 HAL yANG WAjIB ANDA COBA!

2. Naik Wahana 
Battlestar Galactica: 

Human VS Cylon di USS
Universal Studios Singapore 

menjadi destinasi wajib kunjung 
bila berlibur ke Singapura dan 

Anda wajib pula mencoba wahana 
Battlestar Galactica disana! Ada 

dua jenis roller coaster di wahana 
ini yakni, Human dengan trek 

berwarna merah & Cylon di trek 
berwarna biru. Naiklah roller 

coaster Human terlebih dulu dan 
lanjutkan dengan Cylon. Dapatkan 

pengalaman menikmati wahana 
roller coaster yang berbeda serta 

menegangkan karena kaki Anda 
akan dibiarkan tergantung di udara!

3. Nikmati Keindahan Kota 
dari atas Singapore Flyer

Apakah Anda merasa lelah setelah 
seharian mengelilingi Singapura? 

Langkahkan kaki Anda menuju 

Singapore Flyer untuk menaiki 
kincir raksasa terbesar di Asia yang 

menawarkan pemandangan Marina 
Bay, Central Business District. Saat 

terbaik untuk bersantai di area 
ini adalah menjelang sore ketika 
kerlap-kerlip lampu menambah 

indah panorama kota.

3 MAKANAN WAjIB 
SANTAP DI SINGAPURA:

1. Kepiting Saus Singapura 
(Chili Crab)

Menjadi salah satu ikon kuliner dari 
Singapura, Kepiting Saus Singapura 
menjadi hidangan yang wajib Anda 

cicipi saat mengunjungi kota ini. 
Disajikan bersama dengan kuah 
merah kental bercita rasa gurih 

dan pedas, Anda dijamin pasti akan 
ketagihan dengan rasa saus pedas 
manis yang meresap sempurna ke 

dalam daging kepiting goreng yang 
lunak dan lezat. Pilihan mantau 

goreng atau rebus hangat dapat 
menjadi pelengkap pengalaman 

bersantap yang unik! 

2. Laksa

Sajian kuliner lain yang harus 
Anda nikmati saat berkunjung 

ke Singapura adalah Laksa. 
Ada berbagai jenis laksa di 

Singapura namun tak ada yang 
mengalahkan Laksa Katong 

asli kota ini! Hidangan lezat ini 
memiliki kuah santan gurih dan 

pedas berwarna kemerahan yang 
dinikmati dengan mi bihun tebal, 

potongan udang kering, kerang 
dan otak-otak ikan!

3. Nasi Ayam Hainan

Dinobatkan sebagai hidangan 
“nasional” Singapura, Nasi Ayam 

Hainan, dapat Anda temukan 
di berbagai lokasi di kota ini. 

Kelembutan daging ayam yang 
dicelupkan ke kuah mendidih 

atau juga bisa dipanggang akan 
memberikan pengalaman kuliner 

unik yang tak terlupakan bagi 
Anda. Nikmati daging ayam 

dengan paduan sambal cabai 
merah bercitarasa pedas dan 
manis serta nasi yang ditanak 

dengan jahe dan daun pandan. 
Air liur Anda pasti menetes 

membayangkan kelezatan 
hidangan ini! 
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KULINER WAjIB
Cicipi nasi Padang khas Indonesia 

di rumah makan yang sudah 
berumur puluhan tahun, Hajjah 

Maimunah (11 - 15 Jalan Pisang). 
Tersedia lebih dari 40 jenis 

hidangan, termasuk masakan 
khas Indonesia seperti tahu 

telor Jakarta dan rendang 
daging. Sebelum pergi, lihat dulu 

hidangan penutupnya dan coba 
berbagai makanan manis klasik 

seperti onde-onde.
 Stasiun MRT terdekat: 

BugisHARI RAyA DI 
GEyLANG SERAI

Pastikan untuk menyaksikan 
Hari Raya Light Up dan 

Celebrations di Geylang Serai! 
Rasakan keceriaan saat Anda 

merayakan buka puasa kala 
matahari terbenam dengan 

hidangan halal dari 
bazar tahunan!

 Stasiun MRT terdekat: 
Paya Lebar

Mamanda Restaurant 
Mamanda adalah restoran yang menghidangkan hidangan halal di Singapura. Menu favorit saya 
adalah Nasi Ambeng. Porsinya cukup banyak dan cocok untuk disantap beramai-ramai bersama 

teman ataupun keluarga. Restoran ini lokasinya dekat dengan Masjid Sultan yang bersejarah. - Titi Kamal

1 - 3 jULI

8

BERMAIN SAMBIL 
BELAjAR DI MOSH!
Ingin memberikan pengalaman 

bermain sambil belajar yang 
unik pada putra-putri Anda? 

Mengunjungi MOSH! yang baru 
dibuka pada Februari 2016 ini dapat 
menjadi pilihan bagi keluarga Anda. 

MOSH! adalah sebuah fasilitas 
edutainment media digital pertama 

di Singapura. Sejumlah atraksi 
seperti Air: Paper Plane Adventure, 

Land: Hide and Seek Table dan 
masih banyak lainnya dapat menjadi 

pililhan aktivitas menyenangkan 
bagi anak-anak. 

MOSH!, 31 Beach View #03-01
Jam Buka: 10.00 – 21.00

 Pembatasan waktu dua jam bermain 
berlaku pada Sabtu, Minggu dan hari 

libur nasional serta libur sekolah
www.mosh.com.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Harbourfront



9

SENTOSA DI
HARI RAyA

Rayakan Hari Raya Idul Fitri di The 
State of Fun, Sentosa dalam gaya 
Melayu dengan musik, tarian dan 

pertunjukkan etnis di
Merlion Plaza!

Merlion Plaza Sentosa, 
www.sentosa.com.sg 
 Stasiun MRT terdekat: 

HarbourFront

KULINER WAjIB
Telusuri jalan-jalan kecil di 

Kampong Glam dan pilih hidangan 
kesukaan di antara sejumlah besar 

tempat makan yang pemiliknya 
muslim. Kunjungi I am café 

(674 North Bridge Road) dan 
nikmati suasana ‘halal meets 

hipster’ di sini. Untuk pilihan yang 
lebih tradisional ada outlet nasi 

Padang tertua, yaitu Warong Nasi 
Pariaman (738 North Bridge Road) 

yang tidak ada duanya!
 Stasiun MRT terdekat: 

Bugis

jELAjAHI 
PERKAMPUNGAN 

ARAB
Kagumi kemegahan Masjid Sultan 
(3 Muscat Street), yang dibangun 

tahun 1824. Lalu, pelajari 
satu atau dua hal tentang 
kaum Melayu Singapura di 

Malay Heritage Centre
(85 Sultan Gate) sebelum 

berkunjung ke Children Little 
Museum (42 Bussorah Street) 

untuk bernostalgia. 
 Stasiun MRT terdekat: 

Bugis

I am café Fish Burger

Wisata Sejarah
Kampong Glam
Diakui sebagai perpaduan sejarah, budaya, dan pusat gaya hidup yang trendi, Kampong Glam dikenal sebagai salah satu 
area yang masih punya atmosfer kota tua Singapura. Di tahun 1822, Raffles menyerahkan area ini ke Sultan Melayu Hussain 
Mohammed Shah dan komunitas Muslim, termasuk pedagang Arab dan Bugis. Setelah menjelajahi area ini, bersantailah 
sambil mengisi perut di berbagai restoran yang terletak di pinggiran Kampong Glam.

8 - 10 jULI

9
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15 - 17 jULI

SINGAPORE FOOD 
FESTIVAL

Di Singapura, makanan selalu 
menjadi pikiran. Singapore Food 

Festival, yang telah dinanti-nantikan 
ini, menempatkan makanan lokal 
sebagai bintang utama. Rayakan 

keberagaman rasa dan talenta 
kuliner Singapura yang luar biasa. 

15 – 31 Juli 2016
di berbagai lokasi

KULINER WAjIB
Cicipi hidangan terkenal di 

STREAT – acara puncak 
Singapore Food Festival di mana 

jagoan kaki lima memasak 
bersama chef masa kini untuk 

menciptakan rasa yang familiar 
secara tradisional tetapi inovatif!

15 – 31 Juli 2016
di berbagai lokasi

Tahukah Anda?
Bagaimana memesan kopi di Singapura:
Salah satu tradisi lokal yang mengakar di Singapura adalah kebiasaan minum kopi. Datangi kopi tiam terdekat yang bisa 
dengan mudah ditemukan di daerah perumahan dan rasakan bagian dari budaya lokal. Bagi orang asing, memesan 
kopi di sini bisa sedikit membingungkan. Yang harus diingat adalah istilah-istilah umum yang digunakan saat memesan 
seperti yang tampak pada gambar-gambar di atas. Istilah-istilah ini juga berlaku untuk teh.

kopi hitam= kopi-o

BAGAIMANA 
MEMESAN KOPI DI 
SINGAPURA

kopi tidak pakai gula =  kopi kosong kopi dengan susu tidak manis = kopi-c Segelas kopi peng (dengan es)

evaporated milk
water

cofee

sugarsugar

water

cofee

water

cofee
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SINGAPORE 
GOURMETBUS

Siapa bilang Anda tak boleh 
bersantap di dalam bus? Pastikan 

Anda sempat menumpangi 
Singapore GOURMETbus yang 

memberikan pilihan Lunch dan 
Dinner Show, dimana setiap 

sesi berdurasi dua jam. Tersedia 
dua tipe set menu lengkap yang 
dapat menjadi pilihan Anda dan 

pasangan sembari menikmati 
perjalanan dalam kota Singapura!

Rute yang dilalui: 
Singapore Flyer, Esplanade, Merlion 

Park, National Gallery Singapore dan 
Marina Bay Sands

www.gourmetbus.com.sg
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22 - 24 jULI

SINGAPORE GARDEN 
FESTIVAL

Ilmu tumbuh-tumbuhan naik ke 
tingkat berikutnya di Singapore 

Garden Festival. Acara dua 
tahunan ini mendatangkan 

desainer internasional ke 
Garden City untuk menampilkan 

karangan bunga dan desain taman 
yang mencengangkan. Pastikan 

Anda mengunjungi Flower Dome 
– taman dalam ruang dengan 

visual spektakuler tempat berbagai 
bunga dipamerkan bergantian 

sepanjang tahun. 
23 – 31 Juli 2016

 Gardens by the Bay
18 Marina Gardens Drive

www.singaporegardenfestival.com 
 Stasiun MRT terdekat: 

Bayfront

KULINER WAjIB
Seperti farmer’s market 

namun berada di CBD, 
PasarBella di Suntec City 

(#01-455 to 461 North Wing 
Suntec City, 3 Temasek Boulevard) 

merupakan sentra outlet 
gourmet food yang menjajakan 
variasi hidangan dari yang lezat 

hingga yang sehat. 
www.pasarbella.com

 Stasiun MRT terdekat: 
Esplanade

THE GREAT 
SINGAPORE SALE

Dapatkan penawaran 
menguntungkan selama 

The Great Singapore Sale 2016 
yang berlangsung di seluruh negeri! 

Pastikan membawa serta kartu 
kredit Anda karena pengunjung 
akan mendapatkan diskon dan 

promosi selama delapan minggu 
masa belanja. 

3 Juni – 14 Agustus 2016 
di berbagai lokasi

www.greatsingaporesale.com.sg

Destinasi Wajib
IMM Mall
Bisa dicapai dengan berjalan kaki dari Jurong East, International Merchandising Mart Mall adalah gedung lima 
lantai unik yang terdiri dari pertokoan, gudang dan ruang perkantoran di mana Anda bisa berbelanja merek-merek 
fashion internasional dan berbagai outlet store sepanjang tahun. Pusat belanja ini juga dilengkapi dengan taman 
bermain di lantai 3. Anak-anak pun bisa bersenang-senang di sini! 11
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29 - 31 jULI

KULINER WAjIB
Nikmati supper ala club-style di 

CreatureS (120 Desker Road) 
yang berlokasi di area Jalan Besar. 

Dikelola sepasang warga Singapura 
yang memperlihatkan apa yang 
di hati mereka, makanan di sini 

dibuat dengan perhatian dan cinta.
 Stasiun MRT terdekat: 

Farrer Park

2016 MICHELIN 
GUIDE SINGAPORE  

TELAH TERBIT!
Michelin menobatkan 17 hawker 

centres tradisional sebagai 
penerima gelar kehormatan 

Bib Gourmand. Untuk pertama 
kalinya, Michelin menyingkapkan

daftar 34 tempat makan di 
Singapura yang menerima 

penghargaan bergengsi
karena menyajikan menu 

berkualitas tinggi dengan harga 
yang ramah di kantong. Tian 
Tian Hainanese Chicken Rice 
di Maxwell Food Centre, 328 

Katong Laksa, Alliance Seafood di 
Newton Food Centre, Bismallah 

Biryani di 50 Dunlop Road dan 
Restoran Hajjah Maimunah 

di Jalan Pisang adalah contoh 
penerima penghargaan Michelin.

www.guide.michelin.sg

Destinasi Wajib
The Royals Café
Mencari restoran yang tak akan membuat dompet bolong dan menyediakan tempat yang ramah 

bagi anak-anak? The Royals Café bisa jadi jawaban. Kafe bersertifikat halal ini dikenal dengan menu khas 
Nyonya Mee Siam, Pulled Beef Sandwiches, juga berbagai kue dan penganan manis. Ada juga pojok lego di 
mana anak-anak bisa bermain. 12

LITTLE INDIA
Rasakan pengalaman wisata 

yang unik dan berbeda dengan 
berkeliling  di Little India dengan 
menumpangi becak. Selanjutnya 

langkahkan kaki Anda menuju 
Indian Heritage Centre untuk 

menyaksikan pameran sejarah 
masyarakat India dan Asia 

Selatan di wilayah Asia Tenggara.
 Stasiun MRT terdekat: 

Little India
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5 - 7 AGUSTUS

jELAjAHI TIONG 
BAHRU

Bersenang-senanglah di Tiong Bahru, 
tempatnya anak gaul Singapura 

berkumpul. Susuri rak buku di toko 
buku indie, Books Actually 

(9 Yong Siak Street); 
ubah tampilanmu di Nana & Bird

(1M Yong Siak Street) atau ubah isi 
rumahmu dengan belanja 

di Strangelets (7 Yong Siak Street).
 Stasiun MRT terdekat: 

Tiong Bahru

KULINER WAjIB
Tempat brunch terkenal, Open Door 

Policy (19 Yong Siak Street) membuat 
makanan klasik seperti Eggs Benedict  
terasa baru dengan saus hollandaise 

yang rasanya unik! Saat makan malam, 
menunya selalu berubah namun tetap 

brilian. Di sore hari, kunjungi Tiong 
Bahru Bakery (#01- 70, 56 Eng Hoon 

Street) untuk menikmati lezatnya 
kouign amann pastry! 

 Stasiun MRT terdekat: 
Tiong Bahru

Tips
Daftar Layanan Pemesanan Taksi di Singapura
Naik taksi di negara yang berbeda bisa jadi cukup menyulitkan. Sebagian area di Singapura punya taxi stand. Berikut 
nomor telpon penyedia layanan taksi lokal: Comfort & City Cab: 6552 111 (citycab.com.sg; SMS Comfort & City 
Cab Taxi Booking: 71222 (smrt.com.sg); Comfort & City Cab Limo Cab Service: 6552 2828; SMRT: 1800 336 8900; 
MaxiCombi: 9222 6888 (maxicombi.sg); Premium Cab: 6363 6888; Prime Taxi: 6778 0808 (primetaxi.com.sg); 
Transcab: 6555 3333 (transcabservices.com.sg); Silver Cab: 6363 6888; Singapore Explorer River Taxi: 6339 6833

VAN CLEEF & ARPELS: 
THE ART AND SCIENCE 

OF GEMS
Pameran “Van Cleef & Arpels, the Art 

and Science of Gems” menjelajahi 
hubungan antara ilmu mineralogi dengan 

seni membuat perhiasan dan permata 
terbaik. Lebih dari 450 perhiasan yang 

dipilih dari Van Cleef & Arpels Collection 
dipamerkan berdasarkan 7 tema yang 

menggambarkan puisi dan keterampilan 
tiada dua dari Rumah Perhiasan ini: 

Couture, Abstraksi, Pengaruh, Benda 
Berharga, Alam, Balerina dan Peri, dan 

Ikon. Bersamaan dengan kreasi Van Cleef 
& Arpels, lebih dari 250 permata dan 

mineral dari Koleksi ternama milik French 
National Museum of Natural History juga 

akan dipamerkan. Tujuh unsur utama yang 
berperan penting dalam pembentukan 
batu permata juga ditampilkan selama 

pameran: tekanan, suhu, transportasi, air, 
oksigen, kehidupan, dan metamorfisme.
Pameran ini akan mengajak pengunjung 

ke suatu perjalanan yang bermula dari 
asal mula mineral hingga keterampilan 

luar biasa yang mengubah permata 
menjadi karya seni.

23 April – 14 Agustus 2016
ArtScience Museum 

 Stasiun MRT terdekat:
 Bayfront

www.marinabaysands.com
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12 - 14 AGUSTUS

TIDUR BERSAMA 
IKAN-IKAN

Mimpikan kehidupan bawah air 
dalam program Ocean Dreams S.E.A. 

Aquarium (Resorts World Sentosa), di 
mana Anda tidak hanya akan menginap 

semalam menghadap Open Ocean 
Gallery yang mengesankan, tapi juga 

mengikuti tur behind-the-scene selama 
90 menit dan ikut dalam beragam 

permainan dan aktivitas!
 Stasiun MRT terdekat: 

HarbourFront

KULINER WAjIB
Tak ada yang lebih memuaskan 

dari surf & turf dinner di 
restoran W Singapore Sentosa 
Cove’s SKIRT (21 Ocean Way), 

tempat super trendi yang 
menyajikan daging premium 

dan hidangan laut berkelanjutan. 
 Stasiun MRT terdekat: 

HarbourFront

EPICUREAN MARKET
Nikmati makanan dari berbagai 

restoran milik celebrity chef dalam 
daftar Anda dengan harga yang 
sangat terjangkau di Epicurean 

Market tahun ini! Pelajari tip 
dan trik kuliner dari masternya 

sementara Anda menikmati 
hidangan mereka, bersama 

bergelas-gelas wine!
12 – 14 Agustus 2016 

Sands Expo and Convention Centre 
10 Bayfront Avenue

www.marinabaysands.com/
epicurean-market.html
 Stasiun MRT terdekat: 

Bayfront

Dolphin Island at Resorts World Sentosa
“Dolphin Island at Resorts World Sentosa benar-benar seru, karena ini adalah pengalaman pertama kami secara 
langsung dapat berinteraksi dengan lumba-lumba. Lumba-lumba di sana juga sangat terlatih dengan baik oleh pelatih 
profesional dan dapat melakukan atraksi yang menarik. Juna, anak kami, sangat senang berada di sana. Tentu, aktivitas 
di sana sangat ramah terhadap anak-anak. Anak-anak dapat menyentuh langsung lumba-lumba, main bola bersama, dan 
berdansa bersama didampingi oleh pelatih profesional yang baik dan ramah. Dan yang paling penting, hewan-hewan di 
sana semuanya sehat-sehat dan jinak, jadi kami tidak perlu khawatir jika anak kami bermain bersama mereka.”
- Christian Sugiono
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19 - 21 AGUSTUS

SINGAPORE 
SCIENCE CENTRE

Buat diri Anda terhanyut dalam 
dunia ilmu pengetahuan dan 

teknologi di Singapore Science 
Centre (15 Science Centre Road). 

Eksplorasi berbagai pameran yang 
edukatif mengenai banyak hal dari 

tubuh manusia hingga 
sistem tata surya!

Untuk anak usia 18 bulan – 8 tahun, 
kunjungi KidsSTOP

(21 Jurong Town Hall Road), 
edutainment centre yang 

merangsang keingintahuan anak 
pada ilmu pengetahuan.

 Stasiun MRT terdekat: 
Jurong East

KULINER WAjIB
Holland Village merupakan area 

expat, dipenuhi berbagai bar dan 
restoran yang menyajikan kuliner 
internasional. Setelah bersantap, 

kunjungi 2am:dessert bar
(21A Lorong Liput) untuk hidangan 
pencuci mulut eksperimental yang 

penyajiannya tidak biasa. 
 Stasiun MRT terdekat: 

Holland Village

SINGAPORE 
NIGHT FESTIVAL

Lihat seni dari perspektif baru di acara 
tahunan Singapore Night Festival. 

Museum-museum di Singapura akan 
buka lebih lama sementara jalan-

jalan bersejarah yang kental dengan 
nuansa seni di kawasan Bras Basah 

Bugis akan dibanjiri event dan 
seni instalasi mulai pukul 7 malam. 

2 minggu terakhir bulan Agustus 2016
di berbagai lokasi di Bras Basah Bugis

www.nightfest.sg
 Stasiun MRT terdekat: 

Bras Basah

Destinasi Wajib 
Singapore Peranakan Museum
Kunjungi Peranakan Museum untuk belajar lebih banyak tentang warisan budaya Peranakan Singapura yang 
kaya. Museum ini dipenuhi koleksi artefak indah - seperti furnitur, tekstil dan perhiasan. Berlokasi dekat National 
Museum, gedung tiga lantai ini memiliki sepuluh galeri permanen yang menunjukkan berbagai aspek dari kehidupan 
Peranakan seperti peran para Nyonya hingga pernikahan Peranakan sepanjang 12 hari.
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26 - 28 AGUSTUS

KULINER WAjIB
Artichoke (161 Middle Road) 
adalah tempat para penggila 
pesta akhir pekan mengantri 

untuk menukar rasa sakit akibat 
mabuk yang  dialami dengan 

rasa mengantuk akibat  kenyang 
setelah makan (food coma). 

Sajian Timur Tengah porsi besar 
di sini dimasak menggunakan 

bahan baku lokal, layak dicoba. 
 Stasiun MRT terdekat: 

Bras Basah

SENTOSA
MERLION MAGIC 

LIGHTS
Saat malam bergulir, saksikan Sentosa 

Merlion Magic Lights, sebuah 
pertunjukan di mana animasi tiga 

dimensi yang cantik diproyeksikan ke 
permukaan Merlion yang ikonik dalam 

rangka merayakan National Day.    
30 Juli – 28 Agustus 2016 

Merlion Plaza Sentosa 
www.sentosa.com.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
HarbourFront

Destinasi Wajib 
Badoque Cafe
Mencari kafe halal di Singapura adalah hal mudah, karena tersebar di setiap area kota. Cobalah Badoque 

Cafe yang berlokasi di Shopping Complex, 298 Bedok Road, di mana Anda bisa memanjakan lidah dengan hidangan 
khas mereka seperti Badoque Ribs, The Blue Oyster, Baby Lobster au Gratin, dan Surf & Turf. Kafe ini terkenal dengan 
porsi besarnya dan kerap masuk dalam daftar Best Halal Cafes In Singapore!

16

ANNIE THE MUSICAL
Ajak buah hati Anda untuk 

menyaksikan karya fenomenal 
Broadway yang mengharukan 

dalam Annie The Musical. 
Menampilkan sejumlah bintang 
muda berbakat serta para aktor 

dan aktris musikal dunia kenamaan, 
Anda dan keluarga akan dihibur 

dengan penampilan berbagai lagu 
favorit sepanjang masa seperti, 

“Tomorrow” dan “It’s a Hard Knock Life”.
24 Agustus – 11 September 2016 

Grand Theatre, MasterCard Theatres 
at Marina Bay Sands 

https://www.entertainment.
marinabaysands.com/events/annie0916

 Stasiun MRT terdekat: 
Bayfront
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KULINER WAjIB
Hidangan luar biasa dapat

ditemukan di tiap sudut Singapura, 
dan persisnya itulah yang akan terjadi 
di sepanjang Bukit Pasoh. Restaurant 

Andre (41 Bukit Pasoh Road) 
merupakan genius gastronomy 

(ranking #46 di panduan World’s 50 
Best Restaurants 2015). Untuk yang 
lebih kasual, seruput tiram segar di 

Humpback (20 Bukit Pasoh Road) 
sebelum memesan night cap di 

Gibson, sister bar di lantai atasnya. 
Atau, cicipi hidangan Portugis di 

BOCA (6 Bukit Pasoh Road).
 Stasiun MRT terdekat: 

Outram Park

Kuliner Lokal 
Mooncake
Mengunjungi Singapura di saat perayaan Mid-Autumn Festival berarti Anda bisa mencicipi mooncake lezat yang 
tersedia di seluruh kota, termasuk hotel dan restoran. Selain mooncake tradisional yang berisi pasta biji teratai, 
ada pula berbagai pilihan rasa dan bentuk baru yang bisa dicoba, mulai dari isi buah-buahan tropis hingga yang 
dicampur teh. Anda dapat menuju ke event hall yang berlokasi tepat di sebelah Takashimaya, Orchard Road, dan 
merupakan salah satu pameran mooncakes terbesar di Singapura. 17

2 - 4 SEPTEMBER

MID-AUTUMN 
FESTIVAL LIGHT-UP 
& FESTIVE BAZAAR 

Habiskan malam yang 
menggembirakan bersama 

sahabat terbaik Anda dengan 
menyaksikan atraksi lampu di 
Mid-Autumn Festival Light Up 

dan kemeriahan seru di Festive 
Bazaar dalam rangka merayakan 

pertengahan musim gugur di 
area Chinatown!

3 – 30 September 2016 
www.chinatownfestivals.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Chinatown

VISIONAIRS 
GALLERy ASIA

Satu-satunya cabang dari galeri 
ternama asal Prancis di Asia, galeri 

yang baru dibuka pada Maret 2016 
secara rutin menggelar pameran 

seni kontemporer. Visionairs 
Gallery Asia mewakili sejumlah 

seniman berbakat dunia seperti 
seniman visual Olivia Marty 

(Vietnam), dan Seb Janiak (Prancis) 
seorang fotografer, sutradara 
sekaligus seniman yang telah 

menyutradarai beberapa video 
musik untuk musisi seperti Janet 

Jackson dan Daft Punk.
#01 – 65 Capitol Piazza, 

15 Stamford Road
www.visionairsgallery.com

 Stasiun MRT terdekat: 
City Hall
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KULINER WAjIB
Di jantung Bukit Timah terdapat 
Rider’s Café (51 Fairways Drive), 

tempat brunch dan makan 
malam yang sangat populer di 

samping Bukit Timah Saddle 
Club, di mana anak-anak naik 
kuda poni (setiap Sabtu pukul 

10:30 sampai 13:00, untuk usia 
3-12 tahun)!

 Stasiun MRT terdekat: 
Botanic Gardens

SINGAPORE 
INTERNATIONAL 

FESTIVAL 
OF THE ARTS

Singapore International Festival 
of the Arts menampilkan yang 

terbaik dari kreativitas lokal 
dan internasional selama lima 

minggu lebih lewat pemutaran 
film yang berbeda, pertunjukan 

musik dan teater. 
11 Agustus – 17 September 2016 

di berbagai lokasi
www.sifa.sg

Destinasi Wajib 
2AM: Desert Bar
Menjadi favorit bagi para pencinta hidangan manis di Singapura, 2AM: Desert Bar menawarkan lebih dari hanya 
sekedar makanan pencuci mulut bagi para pengunjungnya. Bar dessert ini dikenal dengan ragam hidangan 
pencuci mulut nan lezat. 

9 - 11 SEPTEMBER

18

ULTRA SINGAPORE
Para penikmat musik electro & 

progressive house akan kembali 
dimanjakan telinganya dengan 
aksi para DJ pengisi acara Ultra 

Singapore 2016 seperti Afrojack, 
Axwell Λ Ingrosso, Deadmau5, DJ 
Snake sampai Far East Movement 

yang sudah pasti akan membuat 
Anda dan para sahabat 

menggoyangkan tubuh mengikuti 
hentakan irama musik seru yang 

mereka mainkan!
10 – 11 September 2016

www.ultrasingapore.com
 Stasiun MRT terdekat: 

Bayfront

Afrojack (Nick van de Wall)
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GO KARTS & 
SUPER CARS

Menjelang musim balap, 
puaskan keinginan Anda memicu 

kecepatan di The Karting Arena 
(#01-01B The Grandstand, 200 

Turf Club Road), lintasan go-kart 
elektrik sepanjang 500 meter 
yang dibuka pembalap mobil 

wanita Singapura satu-satunya, 
Claire Jedrek. 

Ingin lebih ngebut? Naiki 
supercar di Ultimate Drive 

Singapore Flyer, (#01-06D 30 
Raffles Avenue).

 Stasiun MRT terdekat: 
Promenade

KULINER WAjIB
Mungkin Anda pernah 

dengar adanya bar 
speakeasy tapi bagaimana 
dengan speakeasy brunch? 

Ronin Café (17 Hong Kong Street) 
kecil dan tersembunyi 

dengan papan penanda yang 
hanya menyebutkan alamat. 

Saat Anda temukan, pesan 
French toast atau telur orak-

ariknya yang lezat!
 Stasiun MRT terdekat: 

Clarke Quay

GRAND PRIX SEASON 
SINGAPORE

Ikuti keseruan aksi balap dan
pertunjukan music spektakuler di 

ajang Grand Prix Season Singapore 
yang digelar untuk kesembilan 

kalinya. Jangan lewatkan penampilan 
puncak dari pemenang Best Rock 

Performance dalam 2014 Grammy 
Awards, Imagine Dragons di tanggal 

18 September. Saksikan aksi panggung 
favorit Anda dalam konser F1 dengan 
penampilan dari Kylie Minogue pada 

16 September dan Queen + Adam 
Lambert serta Bastille pada keesokan 
harinya. Acara yang digelar di Padang 

Stage, Zone Four, ini juga dimeriahkan 
oleh penampilan musisi internasional 
lainnya seperti Pentatonix dan KC and 

the Sunshine Band. 
9 – 18 September 2016

Marina Bay Street Circuit
 Stasiun MRT terdekat: 

Marina Bay

Satu-satunya di Dunia, Pertandingan F1 Malam Hari
“F1 di Singapura – Jangan lewatkan kesempatan untuk menonton balapan malam hari Formula One di Singapura
yang digelar tahunan di sirkuit Marina Bay dengan penampilan dari para pembalap unggulan yang beraksi dan
bersaing satu sama lain untuk mencapai garis akhir. Pastikan Anda juga menyaksikan perayaan usai pertandingan
di mana para musisi internasional tampil di atas panggung membawakan lagu-lagu hits mereka. Tips dari saya, coba 
tinggalkan  area balap sedikit lebih awal agar dapat memperoleh posisi strategis di area menonton konser.” 
- Christian Sugiono 19

16 - 18 SEPTEMBER
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23 - 25 SEPTEMBER

WISATA PULAU
Naik ke atas bumboat dan lakukan 

perjalanan singkat ke pulau 
tetangga yang disebut Pulau Ubin. 

Sewa sepeda di kios lokal dan 
susuri apa yang dianggap sebagai 

salah satu kampung terakhir di 
Singapura!

 Stasiun MRT terdekat: 
Tanah Merah

KULINER  WAjIB
Begitu Anda kembali ke pulau 

utama, serbu segala jajanan 
kaki lima di Changi Village Food 
Centre (2 Changi Village Road). 

Makanan panas favorit di sini 
termasuk nasi lemak, mie bakso 

ikan, kue wortel dan sayap ayam.
 Stasiun MRT terdekat: 

Pasir Ris

Tahukah Anda?
City Sightseeing
Walaupun Singapura dikenal dengan transportasi publik yang sangat baik, harus diakui berwisata dari atas bus tetaplah 
menarik. City Sightseeing menawarkan sistem transportasi yang berhenti di semua objek wajib kunjung lengkap dengan 
penjelasan dari pemandu wisata berpengalaman. Coba naik bus dari Duck & Hippo Tours di mana Anda akan berada di 
bus tingkat kap terbuka yang melakukan perhentian di Esplanade waterfront, Clarke Quay, Orchard Road, Chinatown 
dan bahkan tempat yang lebih jauh seperti Botanic Gardens, dengan bus yang tersedia setiap 20 menit.

MENDAKI 
RAIL CORRIDOR
Sebelum ada MRT, koridor 

Singapore Rail digunakan 
sebagai jalur angkut barang 

dan penumpang dari Malaysia 
ke Singapura. Kini jalur rimbun 
sepanjang 24 kilometer ini bisa 

dijajaki pejalan kaki, dengan 
situs-situs sejarah yang layak 

dijelajahi (seperti Stasiun Kereta 
Tanjong Pagar yang asli).
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KULINER WAjIB
Hidangan di National Gallery 
tak kalah mengesankan dari 

koleksi seninya. Pesan dan 
reservasilah dahulu di Odette 

(#01-04 Supreme Court Wing), 
untuk hidangan musiman 

yang disajikan secara elegan. 
Sajian India berkelas tersedia 
di Saha Signature Restaurant 

& Bar (#01- 03 Supreme Court 
Wing), makanan Italia di Aura 
Restaurant (#05-03, City Hall 

Wing), sajian Peranakan di 
National Kitchen by Violet Oon 

(#02-01 City Hall Wing) dan 
menu cantonese di Yàn 

(#05-02 City Hall Wing). 
 Stasiun MRT terdekat: 

City Hall

THE HIGHEST 
ROOFTOP BAR

Bersulang untuk malam yang 
luar biasa di rooftop bar tertinggi 

dunia (282 meter) 1-Altitude 
Gallery and Bar di lantai 63 

(One Raffles Place). Nikmati 
pemandangan 360 derajat ke 

langit kota yang mendebarkan 
dan jika Anda ingin bergoyang, 

pijakkan kaki ke Altimate, night club 
di lantai 61. 

 Stasiun MRT terdekat: 
Raffles Place

Destinasi Wajib
Bang Bang
Bertempat di Pan Pacific Hotel, dekat City Hall, Bang Bang adalah alternatif tujuan pesta dengan dekornya yang 
mencolok, tembok LED resolusi tinggi dan instalasi kristal LED khusus. Persiapkan diri untuk ‘BANG’ yang besar 
karena club ini juga dilengkapi sound system L-Acoustics sepanjang 45 kaki, untuk memastikan pengalaman clubbing 
kelas dunia! Kenakan pakaian smart casual karena club dikenal sebagai tempat untuk ‘see-and-be-seen’. 21

30 SEPT - 2 OKT

WICKED – 
THE MUSICAL

Bawa putra-putri Anda untuk 
menyaksikan kisah petualangan 

fantasi dalam WICKED – The Musical. 
Dua sahabat yang sangat bertolak 

belakang, si cantik & populer 
Glinda dan si kulit hijau, Elphaba, 

akan membuat putra-putri 
Anda terpesona dengan kisah 

persahabatan mereka, penampilan 
panggung dan lagu yang memukau.

29 September - 16 Oktober 2016 
Grand Theatre, MasterCard Theatres 

at Marina Bay Sands
https://www.entertainment.

marinabaysands.com/events/
wicked1116

 Stasiun MRT terdekat: 
Bayfront
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7 - 9 OKTOBER

PETUALANGAN
DI HUTAN

Naik ke puncak-puncak pohon 
di Forest Adventure (Bedok 

Reservoir Road) – permainan 
high rope bagi keluarga dengan 

35 tantangan berbeda, termasuk 
zip-line yang membawa Anda 

menyeberangi waduk!
 Stasiun MRT terdekat: 

Bedok

KULINER WAjIB
Inovasi kuliner dikedepankan di 

Slake (15 Swan Lake Avenue, hanya 
makan malam), di mana para koki 
kerap menghadirkan sensasi baru 

pada rasa yang familiar, sementara 
Badoque (298 Bedok Road) populer 

untuk hidangan internasionalnya 
yang halal. Untuk pencuci mulut 

yang terlalu cantik untuk dimakan, 
Fatcat Ice Cream Bar (Block 416, 

Bedok North Avenue 2) menyajikan 
rasa-rasa baru seperti waffle arang 

dan mousse telur asin! 
 Stasiun MRT terdekat: 

Bedok/Tanah Merah

Singapore Seafood Republic
“Saya juga memiliki pengalaman bersantap di Singapore Seafood Republic, yang tepat berada di Sentosa. 
Bagi pecinta seafood, wajib bersantap di tempat ini! Hidangan favorit saya di sana adalah Chili Crab. Lezat 
sekali! Bumbunya meresap sempurna dan membuat saya ketagihan.” 
- Titi Kamal

SINGAPORE 
jEWELFEST 2016 

Anda menyukai kilau perhiasan 
dan gemar mengoleksinya? 

Hadirilah pameran perhiasan 
termewah dan terbesar di Asia, 

Singapore JewelFest 2016 dan 
menghadirkan berbagai merek 

perhiasan kenamaan dunia seperti 
Mouawad dari Amerika Serikat, 

Chavana dari Thailand dan masih 
banyak lagi lainnya!
7 – 16 Oktober 2016

Ngee Ann City, Civic Plaza
Orchard Road

 Stasiun MRT terdekat: 
Orchard
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14 - 16 OKTOBER

jELAjAHI CIVIC 
DISTRICT

Kunjungi Fort Canning, Raffles 
Hotel Singapore dan Civic 

District dan telusuri kembali 
jejak para pendiri Singapura 

dan belajar tentang masa 
lalu kolonial bangsa dengan 

mengikuti “Walk in the Shadow 
of Raffles” bersama 

Betel Box tours 
www.betelbox.com

KULINER WAjIB
Dikenal dengan hidangan Swedia 

yang halal, Fika Swedish Café & 
Bistro ada di tiga area berbeda 
di Singapura (257 Beach Road, 

No. 1-2 Millenia Walk, & No. 
02-03 OneKM). Nikmati Swedish 

meatballs dengan saus gravy 
yang berlimpah plus side dish. 
Jangan lupa mencoba pilihan 

makanan penutup mereka yang 
menggiurkan!

PHOTO BY MARKLIN ANG

Destinasi Wajib 
Butter Studio
Anda menyukai aroma mentega mentega yang berasal dari dalam oven seperti cupcake dan kue tart? 

Pastikan Anda mengunjungi Butter Studio yang ternama. Berawal sebagai kios takeaway di Changi Airport Terminal 
3 dan kini telah punya cabang di 147 Jalan Besar, makanan di artisan bakery bersertifikat halal ini disiapkan dari 
awal setiap hari dengan bahan-bahan segar. Coba Salted Caramel Red Velvet Naked Cake atau Salted Gula Melaka 
Cupcake! Atau pilih hidangan utama laris seperti Wasabi Eggs Royale dan Crabby Eggs Neptune. 

SERBA IMUT 
DI POMPOMPURIN 

CAFÉ
Bagi Anda pencinta tokoh karakter 

Sanrio yang satu ini sudah pasti 
harus berkunjung ke Pompompurin 

Café yang terletak di Orchard 
Central dan baru dibuka pada April lalu! 

Selain menikmati beragam menu 
unik bertema kartun, pastikan 

Anda juga berfoto dengan latar 
interior restoran yang sangat 

instragrammable! 
www.facebook.com/
Pompompurincafesg

181 Orchard Road #04-08
 Stasiun MRT terdekat:

Somerset
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21 - 23 OKTOBER

KIDZANIA
Tak sabar ingin melihat seperti 

apa anak-anak Anda saat mereka 
dewasa? Datanglah ke KidZania 

(Palawan Beach, Sentosa) pertama 
di dunia yang memiliki gedung 

sendiri, sebuah taman bermain 
interaktif di mana anak-anak 

bisa melakukan role-play dengan 
melakukan berbagai pekerjaan, 

mendapat gaji dari kidZos dan 
bahkan belajar bagaimana 

mengurus kartu bank!
 Stasiun MRT terdekat: 

HarbourFront

KULINER WAjIB
Kompleks restoran Resort World 

Sentosa dipenuhi berbagai pilihan 
bagi keluarga. Bersantailah di 

tempat favorit yang sudah dikenal 
seperti Hard Rock Café atau Chili’s 

American Grill and Bar atau pilihan 
lokal seperti Streats Asian Café dan 

Malaysian Food Street.
 Stasiun MRT terdekat: 

HarbourFront

HALLOWEEN 
HORROR 

NIGHTS™ 6
Bukan hanya wahana seru yang 
akan membuat hati berdebar di 

Universal Studios Singapore 
pada Halloween kali ini. 

Di bulan Oktober ini, Universal 
Studios Singapore akan 

bertransformasi menjadi dunia 
berhantu yang terinspirasi dari 

kisah-kisah seram!
Oktober 2016 

Universal Studios Singapore 
Resorts World Sentosa

www.halloweenhorrornights.com.sg
 Stasiun MRT terdekat: 

HarbourFront

Desainer Lokal
Elohim by Sabrina Goh
Menjadi favorit di kalangan para penggila mode asal Singapura karena siluetnya yang kuat sekaligus sensual. Elohim by 
Sabrina Goh adalah label busana kontemporer rancangan perancang busana kenamaan Sabrina Goh. Kunjungi butik 
Elohim yang berlokasi di 13 Stamford Road No. 02-14  untuk membeli koleksi busananya yang konseptual namun tetap 
dapat dipakai sehari-hari. 
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BNP PARIBAS WTA 
FINALS SINGAPORE

PERSEMBAHAN 
SC GLOBAL

Delapan pemain tenis wanita 
teratas di dunia akan bertarung 

di Singapore Indoor Stadium 
untuk gelar akhir musim dan trofi 

Billie Jean King yang bergengsi. 
Di samping pertandingan tenis, 

pengunjung juga bisa menikmati 
berbagai hal seru di Fan Zone dan 

melihat sesi latihan para pemain.
23 –30 Oktober 2016 

Singapore Indoor Stadium 
www.wtafinals.com

 Stasiun MRT terdekat: 
Stadium

HALLOWEEN AT 
MOSH!

Bawa putra-putri Anda
 ke MOSH! untuk  berpartisipasi 

dalam berbagai event spesial 
bertema Halloween yang 

seram sekaligus seru!
Oktober 2016

MOSH!, 31 Beach View #03-01
Jam Buka: 10.00 – 21.00

 Pembatasan waktu dua jam bermain 
berlaku pada Sabtu, Minggu dan 

hari libur nasional serta libur sekolah
www.mosh.com.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Harbourfront

DEEPAVALI
Masuki dunia penuh warna di 

Little India saat perayaan Deepavali, 
festival cahaya umat  Hindu. Anda 
bisa berjalan-jalan di jalanan yang 
penuh dekorasi, belanja ornamen 

dekoratif, rangkaian bunga, dan emas 
di Deepavali Festival Village, atau 

people-watching dari sebuah kafe di 
tepi jalan sambil menikmati segelas 

teh tarik segar.
Sepanjang Oktober 2016

Little India
www.littleindia.com.sg
 Stasiun MRT terdekat: 

Little India

Destinasi Wajib 
The Shoppes at MBS
The Shoppes at Marina Bay Sands adalah tujuan belanja wajib bagi Anda yang mencari pengalaman yang menggabungkan 
kemewahan dan pemandangan memukau. 170 brand premium dapat ditemukan di sini. Ditambah lagi, Anda bisa naik 
sampan di kanal indoor. Jangan lupa kunjungi toko Louis Vuitton Island Maison yang ikonik!

25

28 - 30 OKTOBER
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SINGAPORE ART 
BIENNALE – AN 

ATLAS OF MIRRORS
Sebuah acara besar seni 
kontemporer, Singapore 
Biennale kembali untuk 

menampilkan seni lokal, 
regional dan internasional yang 
dinamis. Edisi sebelumnya dari 

event yang sangat populer ini 
memecahkan rekor jumlah 

pengunjung selama empat bulan 
masa penyelenggaraan.

28 Oktober 2016 – 26 Februari 2017
di berbagai lokasi 

www.singaporebiennale.org

KULINER WAjIB
Nikmati brunch di tepi sungai di 

Super Loco (#01-13 Quayside, 
Robertson Quay), brunch spot 

masakan Meksiko terkenal yang 
juga menjadi tempat pesta-pesta 

menyenangkan di malam hari. 
Untuk poached eggs yang sempurna, 

Common Man Coffee Roasters 
(22 Martin Road) dijamin akan  

memenangkan hati Anda. Tak bisa 
memutuskan? Lihat-lihat restoran 

lain di sepanjang jalan dan pilih 
yang membuat Anda tertarik. 

 Stasiun MRT terdekat: 
Clarke Quay

Tahukah Anda?
TANGS
Bagi banyak warga Singapura, TANGS dipandang sebagai tujuan belanja yang ikonis, sebanding dengan Henri Bendel 
di New York dan Galeries Lafayette di Paris. TANGS didirikan oleh CK Tang, yang datang ke Singapura dari China 
di tahun 1923, untuk menjual linen dan renda! Sekarang, toko utama TANGS adalah tempat di mana Anda bisa 
menemukan label lokal seperti Aijek, Carrie K dan IN GOOD COMPANY.26

4 - 6 NOVEMBER

SINGAPORE RIVER 
FESTIVAL 2016

Ajang festival tahunan yang 
merayakan kekayaan sejarah dan 

budaya Singapore River pada 
tahun ini menampilkan atraksi 

utama – Tight Rope Performance, 
aksi menantang  berjalan melintasi 

tali  di atas Singapore River. 
Nantikan beragam aksi karnival di 

sekitar sungai  dengan penampilan 
sejumlah band dan pengisi acara,  
permainan interaktif dan bioskop 

luar ruang!
4 – 6 November 2016

Singapore River
Clarke Quay, Boat Quay & 

Robertson Quay
 Stasiun MRT terdekat: 

Clarke Quay
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KELAS KULINER
Pelajari cara membuat makanan 

lokal klasik dengan mengikuti 
kelas memasak! FoodPlayground 

(24A Sago Street) mengadakan 
workshop kuliner reguler 

setiap minggunya yang akan 
mengajarkan Anda bagaimana 

menyiapkan segalanya mulai 
dari nasi ayam, laksa, hingga 

kue favorit!
 Stasiun MRT terdekat: 

Chinatown

KULINER WAjIB
Nikmati segala masakan Jepang 

di Emporium Shokuhin (6 Raffles 
Boulevard), sebuah marketplace 

luas yang terdiri dari pasar 
seafood, gourmet grocer dan 

delapan konsep makan yang unik, 
mulai dari sushi hingga shabu shabu! 

 Stasiun MRT terdekat: 
Esplanade

ArtScience Museum
“ArtScience Museum selalu menjadi tempat wajib untuk dikunjungi ketika saya berada di Singapura. Sudah tidak 
diragukan lagi bahwa pameran yang ditampilkan pasti menakjubkan. Baru beberapa waktu lalu, pameran “A 
Journey Through Creativity” membuat saya kagum, sekarang akan ada juga pameran “Future World”. Ini menambah 
pengetahuan saya akan proses kreatif dan memberikan pengalaman yang benar-benar berbeda! “ -Christian Sugiono

27

11 - 13 NOVEMBER

ORCHID BOWL 
Anda penggemar bowling dan 

ingin melakukan olahraga ini di 
Singapura? Berkunjunglah ke 

gerai keenam dan terbaru Orchid 
Bowl yang berlokasi di #05-03 

SAFRA @ Punggol, 9 Sentul 
Crescent. Dilengkapi dengan 24  

lintasan bowling , layar skor dan 
sistem interaktif berteknologi 
canggih, Anda pasti tak sabar 

untuk kemblai mengunjungi 
outlet  olahraga ini!

 Stasiun MRT terdekat: 
Punggol
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18 - 20 NOVEMBER

IKEA 
Ikea (60 Tampines North Drive 2) 

adalah tempat andalan untuk 
mencari furniture yang unik, awet 

dan ramah di kantong. Rehat 
sejenak dari belanja furniture 

dan nikmati sajian Asia dan 
Western di kafetaria. Toko ini juga 

menyediakan taman bermain yang 
luas bagi anak-anak!

 Stasiun MRT terdekat: 
Tampines

KULINER WAjIB
Rasakan konsep masakan ‘farm 
to table’ yang sesungguhnya di 

Bollywood Veggies (100 Neo 
Tiew Crescent). Disiapkan secara 

langsung menggunakan hasil 
kebun mereka sendiri, santapan 

lezat seperti jackfruit lemak, 
banana curry dan moringa 

tempura siap dinikmati.
 Stasiun MRT terdekat: 

Kranji

NIGHT SAFARI
Cari tahu apa yang terjadi saat 

sebagian hewan di kebun binatang 
tidur sementara hewan malam 

terbangun di The Night Safari (80 
Mandai Lake Road)! Tak seperti 

kebun binatang lain di dunia, tak 
ada hewan yang dikurung di sini... 

hanya ada pembatas alami di 
antara Anda dan kehidupan liar, 

jadi hati-hati!
 Stasiun MRT terdekat:

Choa Chu Kang 
dilanjutkan dengan bus 927

Destinasi Wajib 
Supermama
Tidak seperti toko kebanyakan, Supermama adalah toko sekaligus studio artis. Toko ini berisi berbagai produk pilihan 
dari seluruh dunia seperti dasi, notebook, tanaman, bahkan porselen. Dengan toko utama di 30 Seah Street, Super-
mama adalah tempat untuk dikunjungi sekaligus mengetahui budaya estetis dan gaya hidup Singapura. 

28
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TUR PULAU
Sewa yacht mewah dan habiskan 

paruh pertama akhir pekan 
Anda menjelajahi pulau-pulau 

di sekitar Singapura. Ikuti cruise 
saat matahari terbit atau tengah 

hari bersama Infinity Sails 
(infinitysails.asia), yang akan 

membawa Anda ke pesisir selatan 
Singapura sebelum melakukan 

perhentian di Lazarus Island, 
St. John’s, Sister Islands dan Kusu.

 Stasiun MRT terdekat: 
HarbourFront

KULINER WAjIB
Kunjungi area Dempsey dan pilih 
di antara berbagai restoran yang 

ada, seperti restoran Spanyol 
berbintang Michelin, La Ventana 
(16A Dempsey Road), The White 
Rabbit (39C Harding Road) yang 

romantis, atau bila bersama 
keluarga, proyek dan restoran 

urban farming Open Farm 
Community (130E Minden Road) 

selalu bisa memuaskan!
 Stasiun MRT terdekat: 

Orchard  

ANIME 
FESTIVAL ASIA
Penggemar anime wajib 

mendatangi Anime Festival 
Asia, salah satu konvensi anime 

terbesar di luar Jepang! Di 
konvensi pop culture ini, para 

seniman istimewa Jepang, pengisi 
suara karakter terkenal, komedian 

dan cosplayer berkumpul di 
Singapura di akhir pekan yang seru.

25-27 November 2016 
Suntec Singapore Convention & 

Exhibition Centre
1 Raffles Boulevard 

www.animefestival.asia
 Stasiun MRT terdekat: 

Esplanade

Desainer Lokal
Ong Shunmugam
Diluncurkan oleh perancang busana asal Singapura, Priscilla Shunmugam pada 2010, Ong Shunmugam dikenal luas 
karena inovasi yang rumah busana ini lakukan pada tekstil tradisional dan rancangan yang terinspirasi dari busana-
busana khas Asia. Mampirlah ke atelier Ong Shunmugam untuk melihat sendiri koleksi busana terkini dari koleksi 
Cruise 2016 yang terdiri dari gaun, jumpsuit, atasan serta celana dengan motif nan menarik. 29

25 - 27 NOVEMBER
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STANDARD 
CHARTERED 
MARATHON

Hari Minggu pertama di 
Desember ditandai dengan acara 
utama di kalender lari Singapura 

setiap tahunnya. Bagi yang 
tidak ingin ikut maraton penuh, 

tersedia pula lomba lari 800 meter 
untuk anak pada 3 Desember. 
Sementara di 4 Desember, 

ribuan pelari dari berbagai latar 
belakang mengikuti Standard 

Chartered Marathon sejauh 
42 km mengelilingi kota. 

3 – 4 Desember 2016 
garis start di berbagai lokasi

www.marathonsingapore.com

CHRISTMAS By 
THE RIVER 

Tak pernah terlalu cepat 
untuk merayakan Natal! 

Saksikan Singapore River 
menyala dengan lampu-

lampu hias, dengarkan 
para penyanyi Natal saat 

mereka lewat dengan kapal 
dan manfaatkan berbagai 

penawaran spesial liburan 
nan menarik di tempat-

tempat yang berpartisipasi!
Desember – Januari 2017 

Singapore River 
www.singapore-river.com

 Stasiun MRT terdekat: 
Clarke Quay

Tahukah Anda?
Orchard Road
Baik label lokal yang stylish maupun merek mewah internasional, Orchard Road adalah tempatnya. Merentang 
sepanjang hampir 2,2 km, Anda bisa berjalan-jalan dan menemukan berbagai pilihan toko, restoran dan hiburan 
bagi semua selera dan kantong. Pastikan untuk mengunjungi pusat perbelanjaan multi-label.

30

2 - 4 DESEMBER

KULINER WAjIB
Restoran SPIZE ini  adalah tempat yang 

wajib Anda kunjungi bila ingin mencicipi 
prata pada pukul 03:00 pagi. Tersedia 

pula sejumlah menu lain seperti 
Western, Mediterania, India, Thai, serta 

ragam makanan ringan lokal lainnya 
dengan harga yang ramah bagi saku Anda!  

409 River Valley Road
www.spize.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Clarke Quay



3131

9 - 11 DESEMBER

KULINER WAjIB
Untuk rehat yang menenangkan 

dari keramaian kota, kunjungi 
daerah Everton Park. Di kompleks 
perumahan ini terdapat berbagai 

dessert cafe dan toko kelontong 
yang populer di kalangan lokal. 

Kunjungi Just Want Coffee 
(#01-27, Block 1 Everton Park) 

untuk secangkir kopi nikmat, 
dan cicipi kueh lokal di Xi Jiang 

Confectionary (#01-33, Block 
2 Everton Park) yang terkenal 

dengan ang ku kueh-nya.
 Stasiun MRT terdekat:

Outram Park/Tanjong Pagar

PORORO PARK
Anak-anak Anda sudah pasti akan 

gembira diajak ke Pororo Park, sebuah 
taman bermain bertema Pororo 

pertama di Asia Tenggara. Berbagai 
aktivitas dan atraksi menarik dapat 

mereka temukan disini! Jangan lupa 
untuk berfoto bersama para karakter 

dari kartun animasi Pororo!
Minggu – Kamis 10:30 sampai 20:00 
Jumat – Minggu 10:30 sampai 21:00

6 Raffles Boulevard, Marina Square #02-29
www.pororoparksg.com

 Stasiun MRT terdekat: 
Esplanade

ZOUKOUT 2016
Tiba saatnya untuk dance 

festival terbesar di Singapura, 
ZOUKOUT 2016! Kenakan 

pakaian renang dan datanglah 
ke Siloso Beach, berdansa 

sampai matahari terbit bersama 
penampilan panggung musisi 

internasional. Yang pernah 
hadir sebelumnya antara lain 

Paul Oakenfold, Tiesto dan 
Axwell /\ Ingrosso

9 – 10 Desember 2016 
Siloso Beach 

Sentosa
www.zoukout.com

 Stasiun MRT terdekat: 
HarbourFront

Destinasi Wajib
The Coffee Academics
Butuh secangkir kopi sebelum berkeliling Singapura? Mampir saja di The Coffee Academics, sebuah kedai artisan 
coffee yang dikenal karena kopi spesial mereka yang mengambil inspirasi dari berbagai bagian dunia. Berbeda 
dari kedai kopi lain di Singapura, Anda akan dikejutkan ruangan seluas 3,000 kaki persegi dengan berbagai coffee-
making station di lokasi mereka di Scotts Square.
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16 - 18 deSember

STANd UP PAddLING
Singapura memang tak punya 

pantai yang terkenal untuk 
berselancar, tapi Anda tetap 
bisa menaiki papan selancar 

dan mencoba Stand Up Paddling 
di SUP School (Tanjong Beach, 

Sentosa). Belajar bagaimana 
caranya berdiri dan bermanuver 

di atas papan dalam waktu 
singkat dengan mengikuti kelas 

yang diadakan di perairan laguna 
Tanjong Beach. 

 Stasiun MRT terdekat: 
HarbourFront

KULINer WAjIb
Nikmati apa yang dianggap 

Singapura sebagai burger terbaik 
di pulau ini. Wildfire Kitchen 

+ Bar (#01-28, 313 Somerset) 
memenangkan Asia Burger 

Challenge 2015 untuk tumpukan 
daging Wagyu dengan caramelised 

onions, keju cheddar dan Master 
sauce khas mereka!

 Stasiun MRT terdekat: 
Somerset

LAmPU-LAmPU 
NATAL dI OrchArd
It’s Christmas On A Great Street 

at Orchard Road. Menjelang Hari 
Natal, jalanan pusat belanja yang 

ikonis ini berkilau dengan berbagai 
display gemerlap, lampu hias dan 
banyak pohon Natal yang sangat 

layak jadi objek foto!
Pertengahan November 2016 hingga 

Awal Januari 2017
Orchard Road 

www.orchardroad.org
 Stasiun MRT terdekat: 

Orchard

Tahukah Anda?
St. Andrews Cathedral
Disebut sebagai katedral terbesar di Singapura, St. Andrew’s Cathedral yang berlokasi di 11 St. Andrew’s Road adalah 
contoh bagus dari arsitektur dan warisan era kolonial. Kunjungi katedral di jam bukanya di mana tur gratis dengan 
pemandu tersedia pastikan Anda mengontak terlebih dahulu. Bangunan ini diumumkan sebagai salah satu monumen 
nasional pada tahun 1973.

32
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merry medLey AT 
GArdeNS by 

The bAy
Alami kembali keajaiban masa kecil 

saat Natal, dimana rumah-rumah 
boneka yang cantik 

mengungkapkan momen
 penuh keajaiban disertai musik.

11 November 2016 – 5 Januari 2017 
Gardens by the Bay

18 Marina Gardens Drive
www.gardensbythebay.com.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Bayfront

PerAyAAN NATAL 
dI UNIverSAL 

STUdIOS 
SINGAPOre
Akhiri musim liburan
dengan gemilang di 

Universal Studios Singapore, di 
mana karakter-karakter favorit 
seperti Sesame Street friends, 

tokoh/karakter Madagascar 
dan bahkan para Minions dari 

DeSPiCABle Me™ menjaga 
semangat Natal tetap hidup di 

seluruh theme park ini.
Sampai Januari 2017

Universal Studios Singapore
Resorts World Sentosa
www.rwsentosa.co.id

 Stasiun MRT terdekat: 
HarbourFront

KULINer WAjIb
Pesta musim liburan dengan 

rasa lokal! Makansutra 
Gluttons Bay (8 Raffles Avenue) 

menghadirkan berbagai 
hidangan khas kaki lima seperti 
oyster omelette dan spicy BBQ 
stingray, dari sore hari hingga 

larut malam serta pada 
malam Natal dan Tahun Baru!

 Stasiun MRT terdekat: 
Esplanade

Destinasi Wajib 
Paragon Mall
Satu lagi tujuan belanja yang harus dikunjungi di Singapura adalah Paragon Mall. Mal enam lantai ini berada di jantung 
Orchard Road dan menawarkan pengalaman belanja yang lengkap dengan pilihan produk mewah. Setelah seharian 
berbelanja, pergilah ke kafe-kafe yang berada di setiap lantai, di antaranya Cedele All Day Dining, Da Paolo Gastronomia, 
Dome Cafe dan O’Coffee Club. Paragon juga memiliki Paragon Medical yang terdiri dari lebih dari 60 klinik spesialis.

33

23 - 25 deSember
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Sesame Street ® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2016 Sesame 
Workshop. All rights reserved. Madagascar © 2016 DreamWorks Animation L.L.C. Despicable Me and related characters are trademarks and 
copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved. UNIVERSAL STUDIOS, UNIVERSAL STUDIOS 
SINGAPORE, Universal Globe logo, and all Universal elements and related indicia TM & © Universal Studios. All Rights Reserved. Resorts World, 
the Resorts World logo and all Resorts World elements and related indicia TM & © Genting International Management Limited. All rights reserved
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30 deSember - 1 jANUArI

mArINA bAy 
cOUNTdOWN

Hitung mundur ke Tahun Baru 
di Marina Bay Countdown! Tak 

ada yang mengalahkan rangkaian 
kembang api di Marina Bay 

Waterfront, sementara The Float 
@ Marina Bay menjadi panggung 
utama bintang-bintang lokal dan 
internasional sepanjang malam.

31 Desember 2016 
Marina Bay Waterfront

www.marinabaycountdown.sg
 Stasiun MRT terdekat: 

Bayfront

SILOSO 
beAch PArTy

Pesta sampai matahari terbit di 
Siloso Beach dan sambut Tahun 

Baru dengan gerakan dance yang 
keren. Malam wet and wild ini 

adalah pesta untuk 18 tahun ke 
atas dengan 10 jam dance music!

31 Desember 2016 
Siloso Beach Sentosa 

www.sentosa.com.sg/en/
silosobeachparty

 Stasiun MRT terdekat: 
HarbourFront

PHOTO BY Andrew TAn

dANce IN The PArK! 
cOUNTdOWN 

TO 2017
Universal Studios Singapore 

menyambut Tahun Baru dengan 
Dance in The Park! Hitung mundur 

ke 2017 dengan live tribute acts saat 
langit menyala dengan pyrotechnic  

spesial dan show leD. Bagian 
terbaiknya? Semua wahana juga akan 

tetap buka sepanjang malam!
31 Desember 2016

Universal Studios Singapore
Resorts World Sentosa 

www.rwsentosa.com
 Stasiun MRT terdekat: 

HarbourFront

34
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NATIONAL GALLery 
SINGAPOre

Jangan tersesat di National Gallery 
Singapore (1 Saint Andrews 

Road), yang memamerkan salah 
satu kumpulan koleksi seni Asia 

Tenggara terbesar di dunia. 
Koleksi karya seni tradisional dan 

kontemporer yang tidak terhitung 
banyaknya memenuhi yang dulunya 

gedung parlemen ini dan 
jelas perlu lebih dari sehari 

untuk melihat semuanya.
www.nationalgallery.sg
 Stasiun MRT terdekat: 

City Hall

Raden Saleh. Boschbrand (Forest Fire). 1849. Oil on canvas. 300 x 396 cm. Adopted 
by the Yong Hon Kong Foundation. Collection of National Gallery Singapore.

6 – 8 jANUArI
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KULINer WAjIb
langkahkan kaki Anda ke 

Geylang Serai Food Centre untuk 
menikmati kelezatan Nasi Padang 
khas dari rumah makan Sinar Pagi 

Bukittinggi atau Hajjah Mona. 
Pilihan kuliner lain yang harus pula 
Anda cicipi di sini adalah hidangan 

Iqbal Soup Kambing dan Kacang 
Pool Mustaf (sajian Timur Tengah 
yang terbuat dari kacang merah, 
telur mata sapi, potongan cabai, 

bawang merah & jeruk nipis).
 Stasiun MRT terdekat:

Paya Lebar

TIONG bAhrU, 
eNG hOON STreeT

Di salah satu ujung Tiong Bahru, 
para pria bisa menikmati sesi 

bercukur di barbershop modern, 
We Need A Hero (57 eng Hoon 
Street), sementara para wanita 

menikmati meni-pedi di Hui 
Aesthetics (#01-80, 57 Eng Hoon 

Street). Penggemar vinyl bisa 
ke Curated Records (#01-53, 55 

Tiong Bahru Road), toko kecil 
yang menjual koleksi rekaman 

yang bagus.
 Stasiun MRT terdekat: 

Tiong Bahru 

Kuliner Lokal 
Biriyani
Dagingnya dimasak perlahan bersamaan dengan nasi basmati hingga lembut dan beraroma luar biasa. 
Tidak perlu pakai tambahan kari atau kuah untuk menikmati nasi yang satu ini, cukup ditemani dengan raita 
(cocolan yogurt) sudah pas. Kunjungi kedai Bismillah Biriyani di 50 Dunlop Street untuk menikmati biriyani 
kambing masak dum mereka yang sangat otentik.
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13– 15 jANUArI

LOve IN SPrINGTIme
Rayakan cinta Anda bersama 

pasangan atau sahabat sekaligus 
Tahun Baru imlek di The State of Fun. 

Saksikan penampilan menarik dan 
siapkan kamera ponsel Anda untuk 
berbagai pameran bertema musim 

di pulau ini!
14 Januari – 26 Februari 2017

Sentosa 
www.sentosa.com.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
HarbourFront

SINGAPOre 
ArT WeeK

Kunjungi pekan seni terbesar di 
Singapura, Singapore Art Week, 
dimana Anda & keluarga dapat 

menikmati beragam acara 
dan aktivitas seni menarik 

mulai dari pameran seni,
 pembukaan galeri sampai acara 

tur seni berseni mengelilingi kota, 
terdapat banyak kegiatan 

bagi pecinta seni dari segala usia.
11 – 22 Januari 2017

di berbagai lokasi
www.artweek.sg

National Museum of Singapore
“Hampir semua museum di Singapura, mulai dari koleksi hingga tema-temanya menarik perhatian saya. National 
Museum of Singapore, contohnya, memberikan wawasan kepada saya tentang ekspresi seni budaya masyarakat 
Singapura dan perjalanannya sebagai sebuah negara melalui eksibisi-eksibisinya.” 
- Christian Sugiono

ArT STAGe 
SINGAPOre 2017 

Art Stage Singapore, pameran 
seni terbesar di Asia Tenggara 

sekaligus acara utama dari 
Singapore Art Week kembali 

digelar pada pekan ini! 
Dengan pemahaman luas akan 

jenis seni visual Asia yang 
mendalam, Art Stage Singapore 

menyajikan keragaman seni 
kontemporer dari wilayah ini.

12 – 15 Januari 2017
Sands Expo and Convention Centre

Marina Bay Sands
www.artstagesingapore.com

 Stasiun MRT terdekat: 
Bayfront
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20 – 22 jANUArI

KULINer WAjIb
Apakah Anda menyukai 

croissant? Nikmati roti khas 
Prancis dengan sentuhan lokal 

yang unik dan lezat buatan 
Chef Shawn Koh yang ada di 

Flavor Flings. Di toko roti yang 
berlokasi di Blk 121 Hougang 

Avenue 1 ini Anda sudah pasti 
akan dibuat ketagihan oleh 

kombinasi renyahnya bagian 
luar roti croissant dan kuning 

telur bercitarasa gurih asin!
 Stasiun MRT terdekat: 

Hougang

jeLAjAh dISTrIK 
PerANAKAN

Kenakan sepasang sepatu yang 
nyaman dan jelajahi daerah 

Peranakan seperti Katong dan Joo 
Chiat! Kunjungi toko-toko, cicipi 

hidangan lokal dan susuri deretan 
ruko berwarna-warni di sepanjang 

Koon Seng Road yang terkenal. 
 Stasiun MRT terdekat: Eunos

SINGAPOre 
PhILATeLIc mUSeUm
lebih dari sekedar tanda pelunasan 
biaya pos, perangko dapat memberi 

petunjuk mengenai sejarah dunia. 
Jelajahi Singapore Philatelic Museum 

(23-B Coleman Street) dan pelajari 
berbagai ilustrasi perangko yang 

pernah dicetak dari masa ke masa, 
mencakup berbagai topik seperti 

ilmu pengetahuan, teknologi, 
sejarah dan budaya!

 Stasiun MRT terdekat: 
City Hall

Destinasi Wajib
Bread Street Kitchen by Gordon Ramsay
Menempati dua lantai di area waterfront “The Shoppes” at Marina bay Sand, Bread Street Kitchen mengikuti 
konsep restoran induknya di london yang menyajikan hidangan inggris klasik hasil interpretasi chef Gordon Ramsay. 
Signature dish seperti Shepperd’s Pie dan Pork Belly, Roasted Veal Carpaccio hadir untuk memanjakan tamu. 
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27 – 29 jANUArI

KULINer WAjIb
Apa Anda sedang ingin mencicipi 

sesuatu yang manis dan lezat? Tiong 
Bahru Bakery menjadi toko roti 

sekaligus kedai kopi yang wajib Anda 
kunjungi di kota Singa! Sebaiknya 
Anda mengosongkan perut Anda 
terlebih dulu sebelum mampir ke 

Tiong Bahru Bakery karena deretan 
roti croissant, kouign amman, 
baguette, sourdough, quiche 

lorraine, orange cranberry white 
chocolate brioche dan masih banyak 

jenis roti serta kue lainnya sudah 
pasti akan membuat Anda kalap!   

 Stasiun MRT terdekat: 
Tiong Bahru

ST. jerOme’S 
LANeWAy FeSTIvAL

Musik menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dari keseharian 

Anda dan para sahabat? Tandai 
kalendar Anda dan pastikan 

hadir untuk menyaksikan 
penampilan memukau sederet 

musisi indie, indie pop dan rock 
lokal dan internasional yang 

akan tampil secara live di 
St. Jerome’s Laneway Festival di 
The Meadows, Gardens by the Bay. 

29 Januari 2017
The Meadows at Gardens by the Bay

www.lanewayfestival.com 
 Stasiun MRT terdekat:

 Bayfront

Destinasi Wajib
Gardens by the Bay
Berjalan-jalanlah di Gardens by the Bay yang menawarkan ruang terbuka hijau indoor yang spektakuler, dengan
bunga-bunga yang selalu berganti sepanjang tahun. Mulai dari pameran bunga tulip dalam ‘Tulipmania’, ragam
koleksi bunga lili di ‘Lilytopia: Retro Revival’ sampai dengan berbagai bunga eksotis dari Afrika Selatan yang
dipamerkan dalam ‘Tribal Tempo’.

rIver hONGbAO 
Menyambut Tahun Ayam Api di 
2017, ajak keluarga Anda untuk 
menyaksikan kemeriahan River 

Hongbao yang rutin digelar dari 
tahun ke tahun. Putra-putri 

Anda pasti akan terpana dengan 
atraksi lampu yang memukau 

dan keunikan pertunjukan 
budaya dan seni Tiongkok 
di River Hongbao Opening 

Night & Chinese New Year eve 
Countdown Party!

26 January – 4 Februari 2017 
The Float @ Marina Bay

www.riverhongbao.sg
 Stasiun MRT terdekat: 

Bayfront
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3 – 5 FebrUArI

KULINer WAjIb
Ajak si kecil dan keluarga Anda untuk 

menyantap berbagai hidangan lokal 
yang menjadi favorit warga Singapura 

di Good Old Days Restaurant! 
Restoran yang terletak di 60 Siloso 

Beach Walk, Sentosa ini menyediakan 
hidangan laksa Singapura yang khas 

dengan kuah santan kental bercita 
rasa pedas dan gurih. Pastikan Anda 
juga menyantap Singapore Chicken 

Rice yang terdiri dari nasi Hainan 
hangat dan ayam yang empuk!

 Stasiun MRT terdekat: 
Harbourfront

meNANGKAP UdANG
lihat kelincahan tangan Anda saat 

berekreasi menangkap udang di 
East Coast Prawn Fishing (#01-06, 
1020 east Coast Parkway). Untuk 

harga yang terjangkau, tempat 
yang dibuka 24 jam ini membiarkan 

Anda bersantai dengan umpan 
dan joran… Anda pun boleh 

menyimpan hasil tangkapan!
 Stasiun MRT terdekat: 

Eunos

Kuliner Lokal
Hokkien Prawn Mee
Dikenal juga dengan Mi Goreng Hokkien. Mi yang digunakan adalah mi kuning dan bihun yang agak tebal, dan 
disajikan dengan udang, cumi-cumi, potongan perut babi, telur, serta kulit babi goreng (optional). Biasanya disajikan 
bersama sambal dan jeruk nipis untuk menambah cita rasa masakan. 

crAFT beerS & 
breWS

Masuklah ke dalam dunia craft 
beer dengan mengunjungi 

Druggists (119 Tyrwhitt Road) 
di mana 23 jenis craft beer dari 

seluruh dunia disajikan, dan 
setiap minggu selalu ada yang 

spesial. Untuk bir buatan sendiri 
(homebrew), order segelas di The 

1925 Microbrewery
(369 Jalan Besar).

 Stasiun MRT terdekat: 
Farrer Park
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ThAIPUSAm 
FeSTIvAL

Rasakan sentuhan budaya 
berbeda dengan menghadiri 

Thaipusam Festival yang 
diadakan rutin setiap tahun! 

Penuh dengan sentuhan warna, 
festival selama dua hari ini 

digelar untuk menghormati 
Dewa Subramaniam. Pawai 

meriah yang digelar akan 
memberikan pengalaman 

berwisata yang unik bagi Anda 
& sahabat!

10 Februari 2017
www.thaipusam.sg

40

10 – 12 FebrUArI

KULINer WAjIb
Istirahatkan sejenak kaki Anda 

setelah seharian berkeliling 
kota di Common Man Coffee 

Roasters untuk menikmati 
secangkir kopi yang hangat 
bersama pasangan. Selain 
menyajikan berbagai jenis 
kopi, kedai kopi sekaligus 

restoran yang berlokasi di 22 
Martin Road 01-00 ini juga 

menyediakan beragam menu 
lezat yang wajib Anda cicipi 

seperti Common Man’s Eggs 
Benedict dan Turkish Breakfast 

yang unik!
 Stasiun MRT terdekat: 

Somerset

Tahukah Anda?
Esplanade
Penasaran tentang musik, tarian, teater atau film? Ingin mencari sumber yang spesifik tentang seni pertunjukan? 
Apapun niat Anda, library@esplanade adalah tempatnya. Sebagai perpustakaan seni pertunjukan pertama di 
Singapura, tempat ini menawarkan berbagai informasi, pelayanan & fasilitas terkait musik, tarian, teater & film. 
Perpustakaan ini juga salah satu dari hanya sedikit perpustakaan di dunia yang berlokasi di dalam pusat seni.

chINGAy 
PArAde 2017

ikut serta dalam keriaan Chingay 
Parade 2017 di Singapura pada 

pekan ini! Ajak keluarga Anda 
menyaksikan penampilan parade 
meriah dan beragam atraksi seru 

dalam rangka merayakan Tahun 
Baru imlek!

10 – 11 Februari 2017
F1 Pit

 Stasiun MRT terdekat:
 Esplanade
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17 – 19 FebrUArI

KULINer WAjIb
Nikmati pengalaman bersantap 
yang santai dan mewah di The 
Clifford Pier, The Fullerton Bay 

Hotel yang terletak di 80 Collyer 
Quay. Berkunjunglah pada akhir 

pekan untuk menikmati sajian 
lengkap Heritage Dim Sum Brunch 

seperti steamed siew mai with 
tobiko roe, steamed teochew 

fen guo dumplings, dan steamed 
custard bun yang nikmat. Beragam 

kudapan tradisional lokal seperti 
Nyonya Popiah dan Kue Pie Tee 

pun dapat dicicipi di sini!
 Stasiun MRT terdekat: 

Raffles Place

Sky Dining
“Merasakan Sky Dining di Singapura bersama pasangan wajib untuk dilakukan. Selain mencicipi hidangan yang 
lezat, suasana terasa romantis karena dapat melihat pemandangan Singapura dari atas. Pengalaman Sky Dining 
ini amat pas untuk setiap orang yang ingin merayakan anniversary atau melamar pasangan.”
- Titi Kamal 

WISATA mALAm dI 
ANN SIANG hILL
Di antara Chinatown yang 

bersejarah dan Telok Ayer yang 
modern terdapat sebuah area 

yang dikenal sebagai lokasi yang 
dipenuhi sejumlah cafe dan bar 

hip favorit kebanyakan warga 
Singapura, Ann Siang Hill. Nikmati 

malam yang menyenangkan 
bersama para sahabat dengan 

melakukan bar-hopping. Mulailah 
perjalanan Anda dengan makan 

malam di Nutmeg & Clove 
kemudian lanjutkan ke sejumlah 

bar favorit seperti Operation 
Dagger, Gem Bar atau Tapow! 

 Stasiun MRT terdekat: 
Chinatown

yUNOmOrI ONSeN 
& SPA 

Habiskan waktu senggang Anda di 
Singapura dengan bersantai dan 
melakukan terapi relaksasi unik 

yang mengombinasikan terapi 
onsen tradisional ala Jepang 

dan perawatan spa Thailand di 
Yunomori Onsen & Spa.

Kallang Wave Mall
 Stasiun MRT terdekat: 

Stadium
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berOLAhrAGA 
dI The yArd

Berlibur bukan berarti Anda 
tak dapat melakukan aktivitas 

olahraga rutin. Kunjungi The 
Yard yang merupakan arena 

olahraga terluas di Singapura 
dan berlokasi di  10 Science 

Centre Road. Sejumlah 
aktivitas olahraga dapat 

Anda lakukan disini seperti 
gymnastics, parkour, pilates, 

yoga sampai dengan TRX!
 Stasiun MRT terdekat: 

 Chinese Garden 

24 – 26 FebrUArI

42

Kuliner Lokal
Kaya Toast
Kudapan sempurna yang pas disandingkan dengan segelas kopi atau teh lokal. Nikmati roti panggang di atas arang, 
diolesi dengan mentega dingin, selai srikaya tebal. Hidangan ini biasanya ditemani dengan dua telur setengah 
matang yang dibubuhi sedikit kecap asin dan bubuk merica. 

SAFArI ZOO rUN
Berpetualanglah di Singapore 

Zoo sembari membakar 
kalori tubuh Anda dengan 
berpartisipasi dalam ajang 

olahraga tahunan Safari Zoo 
Run yang dapat diikuti oleh 

seluruh anggota keluarga! 
Dengan pilihan jarak tempuh 

2,5 km, 5 km dan 10 km, 
putra-putri Anda yang berusia 
4 tahun keatas pun dapat ikut serta! 

 Singapore Zoo
80 Mandai Lake Road

www.safarizoo.run
 Stasiun MRT terdekat:  

Choa Chu Kang dan 
koneksi bis 927

KULINer WAjIb
Jalan Bussorah mungkin terdengar asing bagi 
sebagian besar warga Singapura tetapi pasti 
sangat dikenal oleh para ekspatriat Turki di 
Singapura. Di sini Anda dapat menemukan 

Restoran Alaturka Turkish & Mediterranean, 
yang menyajikan masakan otentik dari Turki 

dan Mediterania. Didirikan sejak tahun 2005 
dengan misi “untuk memberikan kenikmatan 
kepada setiap orang dan membuat masakan 

Turki dan Mediterania tak tertahankan”, 
Alaturka telah berhasil menjadi 1 dari 34 
restoran penerima gelar kehormatan Bib 

Gourmand dari The Michelin.
15 Bussorah Street

Opening hours: Noon to 11pm (daily)
 Stasiun MRT terdekat: 

Bugis
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KULINer WAjIb
luangkan waktu bersantai yang 

menenangkan seraya menyantap 
hidangan brunch nan lezat bersama 

keluarga Anda di Baker & Cook. Memiliki 
beberapa outlet di sejumlah lokasi, 

langkahkan kaki Anda menuju outlet 
Baker & Cook yang terletak di #01-56 
Chip Bee Gardens untuk pengalaman 
bersantap luar ruang yang pasti lebih 

disukai oleh putra-putri Anda. Menu yang 
wajib Anda coba disini adalah Moroccan 

lamb Sausage Roll (hidangan daging 
domba cincang yang dimasak ala Maroko 

dengan kismis & kacang pinus)
 Stasiun MRT terdekat: 

Holland Village
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3 – 5  mAreT

SING-jAZZ 
Nikmati alunan irama 

musik jazz yang sudah 
pasti akan menggugah hati 
para penikmatnya di ajang 

International Jazz Festival of 
Singapore! Anda dan sahabat 

pasti akan dibuat terpukau 
dengan aksi di atas panggung 
dan kemampuan musikalitas 

para musisi lokal dan 
internasional yang tampil!

Event Plaza Marina Bay Sands
10 Bayfront Avenue
www.sing-jazz.com

 Stasiun MRT terdekat: 
Bayfront

Destinasi Wajib
Going OM
Mampir ke Going OM untuk menikmati malam Anda di Singapura. Mulai dari hari Selasa hingga Minggu, mulai 
pukul 09.30 hingga larut, bar ini menjadi ajang tampilnya para musisi berbakat - walaupun belum terkenal. Mereka 
unjuk kebolehan di area outdoor Haji Lane dan depan ramainya penonton yang menikmati suasana santai.  

mImeNTO
Perhiasan menjadi produk 

unggulan yang dijual di 
Mimento, sebuah butik aksesoris 

multi label yang berlokasi di 
#B2-17 Capitol Piazza. Butik ini 

menawarkan beragam label 
perhiasan eksklusif seperti GAS 

Bijioux Buckley london, les 
Néréides dan Jet Set Candy yang 

terkenal dengan koleksi charm 
bracelets! Selain perhiasan, 

Mimento juga memiliki koleksi 
tas dan kacamata yang wajib 

Anda intip!
 Stasiun MRT terdekat: 

City Hall  
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10 – 12 mAreT

KULINer WAjIb
Terkenal lebih dulu sebagai tempat 

berkumpulnya para anggota 
komunitas gambier dan perpper 

kota Singa, kini Dallas Restaurant & 
Bar merupakan salah satu restoran 

mewah hidangan khas Amerika yang 
menjadi favorit warga kota. Berlokasi 

di 31 Boat Quay, pastikan Anda 
mencoba makanan pembuka mereka 
yang lezat seperti Snapper Fish Tacos 

atau Jalapeno Croquettes! Anda 
dan keluarga juga dapat menikmati 

Dallas Meat Platter berukuran jumbo 
yang dapat dinikmati oleh 2-4 orang!

 Stasiun MRT terdekat: 
Clarke Quay

Destinasi Wajib 
Beer Market
Untuk menikmati satu atau dua gelas bir bersama teman-teman Anda, meluncurlah ke Beer Market yang dipenuhi 
koleksi craft beer dan aneka minuman. Ditemani dengan makanan fusion Timur-Barat dan hiburan band lokal setiap 
harinya, tempat ini menawarkan konsep yang unik di tengah-tengah Clarke Quay. 

chINeSe & jAPANeSe 
GArdeN 

Apakah Anda merasa bosan 
dengan atmosfer perkotaan 

yang sibuk? langkahkan kaki 
Anda ke Chinese Garden 

yang berlokasi di Jurong east. 
Dengan luas mencapai 13,5 
hektar dan nuansa budaya 

Tiongkok yang kental, taman 
ini dapat menjadi tujuan 

liburan alternatif yang tak 
kalah menarik bagi Anda 
& keluarga! Selanjutnya 

beralihlah ke Japanese Garden 
yang  berlokasi di seberang 
Chinese Garden dan hanya 

disambungkan oleh sebuah 
jembatan. Berjalanlah 

menyurusi petak taman yang 
hijau dan bernuansa khas 

Negeri Sakura di masa lampau.   
 Stasiun MRT terdekat: 

Chinese Garden

FUTUre WOrLd  
dI ArTScIeNce mUSeUm
Jelajahi cakrawala digital bersifat 

celupan, dimana 16 instalasi 
seni yang spektakuler menjadi 

nyata dan berkembang melalui 
kehadiran dan keterlibatan 

pengunjung. Temukan karya 
seni Future World, dimana seni 

berpadu dengan sains, yang 
merupakan arena bermain 

interaktif digital terbesar di 
Singapura.

http://www.marinabaysands.com/
museum/exhibitions-and-events/

permanent-exhibition.html
 Stasiun MRT terdekat: 

Bayfront
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yOGA INc.
Menyantap berbagai hidangan 

lezat selama berlibur pasti 
membuat Anda merasa bersalah 

karena telah merusak diet 
Anda. luangkan waktu untuk 
berolahraga di Yoga inc yang 

berlokasi di 21 Yong Siak Street! 
Berbagai kelas terbuka untuk 

umum seperti Basics, Hatha & 
Yin sampai ke kelas yoga lanjutan 

yakni Core, Flow dan Hatha 2!
 Stasiun MRT terdekat:  

 Tiong Bahru

45

17 – 19 mAreT

KULINer WAjIb
Ikuti irama musik latin yang khas 

dan riang sembari menikmati 
segelas Pina Colada dingin di Vasco! 
Bar koktail Amerika Latin pertama di 
Singapura yang berlokasi di 42 Hong 
Kong Street itu menyajikan beragam 

menu minuman unik asal Amerika 
Tengah & Selatan yang pasti belum 

pernah Anda cicipi sebelumnya 
seperti Girl from Ipanema (Cachaca 

rum Brazil, Lemon, Markisa dan 
Kacang Brazil) atau Cusco Puta (Pisco 

Stroberi, Capsicum, Caai dan lemon)! 
 Stasiun MRT terdekat:   

Clarke Quay

SINGAPOre 
cOcKTAIL WeeK 

Apakah Anda penggemar 
minuman beralkohol? 

Singapore Cocktail Week 
akan kembali digelar dengan 

keikutsertaan sejumlah bar 
terkemuka kota Singa (dan 

juga di dunia) yang unjuk 
kebolehan untuk memuaskan 

selera minum Anda. Bersiaplah 
untuk menjajal bar-bar pop 

up, mencicipi bergelas-
gelas cocktail dan mengikuti 

bermacam masterclass!

45

Kuliner Lokal
Singapore Sling
Kunjungi tempat lahir cocktail nasional Singapura, Long Bar di Raffles Hotel Singapore (1 Beach Road) yang bersejarah. 
Minuman yang manis menyegarkan ini diciptakan oleh seorang bartender asal Hainan dan terbuat dari gin, cherry 
brandy, Cointreau, bitters, jus nanas dan jeruk nipis. 
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24 – 26 mAreT

KULINer WAjIb
Ingin mencicipi makanan lezat dengan 
harga terjangkau? Anda dan keluarga 

hanya perlu mengunjungi Maxwell Food 
Center yang berada di Maxwell Road. Di 

pusat kuliner ini Anda dapat mencicipi 
berbagai hidangan lokal yang menjadi 

favorit banyak warga Singapura. Datangi 
gerai The Green Leaf Authentic Nasi 

lemak & Chili Sambal untuk mencicipi 
Nasi lemak dengan potongan ayam, 

telur rebus, ikan bilis dan sambal yang 
lezat atau Granny's Pancake yang 

menyediakan martabak manis dengan 
beragam isian seperti potongan kacang 

halus, kelapa maupun kacang merah!
 Stasiun MRT terdekat: 

Tanjong Pagar 

Altitude
“Seru sekali pengalaman saya saat berkunjung ke Altitude di Singapura bersama para sahabat. 
Musiknya pas untuk dinikmati bersama, lagu-lagu hits di era 90-an pas untuk nostalgia.”
- Titi Kamal

ILIGhT mArINA bAy 
FeSTIvAL 2017   

luangkan waktu Anda di petang 
sampai dengan malam hari 

untuk menyaksikan festival seni 
lampu artistic ramah lingkungan 

iLight Marina Bay Festival yang 
digelar secara rutin setiap 

tahun. Berbagai instalasi dan 
pertunjukan lampu menarik 

akan memanjakan mata Anda!
3 – 26 Maret 2017

Marina Bay Waterfront
www.ilightmarinabay.sg

 Stasiun MRT Terdekat: 
Bayfront

GOOdLUcK bUNch
Berlokasi di Kampong Glam, 

Goodluck Bunch menjual 
berbagai produk mode dan 

aksesoris bagi pria dan wanita. 
Brand-brand kenamaan 

hadir di butik di lantai dua 
ini diantaranya adalah brand 

streetwear asal Denmark, 
Nothing yang merupakan brand 

busana asal Australia yang 
terinspirasi dari pop culture dan 

brand sneaker minimalis dari 
Slovekia, Novesta.

 Stasiun MRT terdekat: 
Bugis
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KULINer WAjIb
Sebelum menghabiskan hari Anda 
menjelajahi kota, ada baiknya bila 

Anda menyantap sarapan sehat 
dan mengenyangkan di Plain Vanilla 
Bakery yang terletak di 1D Yong Siak 

St. Nikmati semangkuk besar Granola 
and Yoghurt Bowl (homemade 

granola, berbagai jenis buah dalam 
potongan besar dan Greek yoghurt 
yang kental) di gerai yang memiliki 

interior ala pedesaan ini!
 Stasiun MRT terdekat: 

Tiong Bahru

INdIAN cULTUrAL 
FIeSTA 2017

ikut serta dalam kemeriahan 
perayaan indian Cultural Fiesta 

2017 pada April ini! Acara 
meriah ini menampilkan warna-

warni cerah dan indah yang 
khas dan menampilkan sekilas 

keragaman diaspora dari Tanah 
Hindustan dan menampilkan 

esensi sejati dari budaya 
masyarakat mereka yang unik!

April 2017 
www.littleindia.com.sg

Destinasi Wajib
Wildlife Reserves Singapore
Mulailah petualangan alam liar Anda dengan mengunjungi Singapore Zoo, sebuah taman satwa yang telah dinobatkan berbagai 
penghargaan, tempat berbagai satwa dapat bebas berlarian di habitat alami mereka. lanjutkan perjalanan Anda ke taman 
satwa bertema sungai pertama di Asia, River Safari. Setelah itu luangkan waktu Anda ke Jurong Bird park, sebelum mengakhiri 
petualangan Anda dengan melihat kegiatan satwa nokturnal di Night Safari. 

cALLA SPA
Pilihan spa lain yang patut Anda 

kunjungi di Singapura adalah 
Calla Spa yang berlokasi di 

Suntec City Tower 2. Anda dapat 
mencoba sejumlah paket facial, 

terapi tubuh, dan perawatan 
rambut serta kulit kepala yang 

dapat dinikmati oleh pria maupun 
wanita! Beragam fasilitas yang 
wajib Anda coba disini adalah 

kolam jacuzzi mineral, ruang 
sauna beraromaterapi dan 

sejumlah ruangan sauna yang 
dilengkapi dengan teknologi 

Far Infrared Radiation!
 Stasiun MRT terdekat: 

 Promenade
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7 – 9 APrIL

KULINer WAjIb
Ajak seluruh anggota keluarga Anda 

untuk merasakan pengalaman 
bersantap yang unik di atas sungai 

di TongKang Riverboat Dining 
yang berlokasi di Clarke Quay. 

Nikmati beragam hidangan lezat 
berupa beragam jenis daging dan 
seafood segar sambil menikmati 

pemandangan langit senja yang indah! 
 Stasiun MRT terdekat: 

Clarke Quay

WOrLd GOUrmeT 
SUmmIT

World Gourmet Summit dapat 
dipastikan menjadi salah  satu 
acara yang paling dinanti oleh 

para foodie dari seluruh dunia. 
Digelar rutin setiap tahun, acara 
ini akan kembali menghadirkan 

puluhan chef kenamaan dan 
sommeliers dari berbagai restoran 

terbaik dunia; untuk membagi 
ilmu mereka melalui bermacam 

lokakarya, masterclass dan 
rangkaian acara makan malam 

yang disertai dengan wine pairing!
di berbagai lokasi

www.worldgourmetsummit.com

Tahukah Anda?
Victoria Theatre dan Concert Hall
Terletak dekat Empress Place Building, Victoria Theatre dan Concert Hall adalah salah satu bangunan paling ikonik yang terletak 
di tengah kota. Bagian tertua gedung ini dibangun pada tahun 1862 sedangkan keseluruhan komplek rampung pada tahun 1909. 
Bangunan bergaya neo-klasik ini telah dipergunakan untuk berbagai acara seperti pertunjukan musik dan teater, acara-acara 
publik, pameran, pertemuan politik dan sempat digunakan sebagai rumah sakit pada era Perang Dunia II. 

TULIPmANIA
Melangkahlah masuk ke dalam 

negeri impian dan temukan 
keindahan berbagai jenis bunga 
tulip di pameran bunga berskala 

internasional Tulipmania yang 
digelar Gardens by the Bay. Di 

dalam Flower Dome yang megah 
Anda dapat memanjakan mata 

Anda dengan keindahan warna-
warni tulip untuk waktu yang terbatas. 

April 2017
The Flower Dome, Gardens by the Bay

18 Marina Gardens Drive
www.gardensbythebay.com.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Bayfront



49

14 – 16 APrIL

KULINer WAjIb
Bagi Anda penyuka hidangan laksa 
dan gemar memasukkan hidangan 

selingan ke dalam kuah kental yang 
gurih, pastikan mampir ke San 

laksa Steamboat Restaurant (laksa 
Steamboat) yang berada di 404 

Telok Blangah Road. Di restoran ini 
Anda memasukkan bahan tambahan 

seperti perkedel ikan, daging sapi, 
tiram  dan lainnya ke dalam kuah 

laksa yang panas dan sedap.
 Stasiun MRT terdekat:  

Telok Blangah

49

Destinasi Wajib
Red Dot Brew House
Setelah kunjungannya ke Afrika Selatan, ernest Ng, Direktur Red Dot Brew House terinspirasi untuk membuka 
microbrewery-nya sendiri di Singapura. Ia memilih untuk memakai bangunan bersejarah seperti barak Dempsey Hill 
dan ruko di daerah Boat Quay,. Anda harus mencoba Monster Green lager yang masyhur di tempat ini. 

vANILLA hOme
Bagi para pencinta gaya hidup, 

kunjungi Vanilla Home,  toko 
gaya hidup multi-label yang 

berlokasi di 63 Club Street dan 
menawarkan berbagai produk 

homeware internasional favorit 
seperti koleksi lampu dan 

chandelier dari Porta Romana 
(UK), nampan kulit dari Riviere 

Milano, keramik Bosa dari italia, 
dan beragam gelas kristal 

Rotter asal Jerman!
 Stasiun MRT terdekat: 

Telok Ayer

hSbc WOrLd rUbGy 
SeveNS 2017

Kunjungi Singapura pada bulan 
ini untuk menyaksikan keseruan 

laga olahraga HSBC World 
Rugby Sevens! Usai menonton 

pertandingan, lanjutkan malam 
dengan bersantai di sport 

bar yang dapat ditemukan di 
berbagai lokasi.

15 – 16 April 2017
www.singapore7s.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Stadium
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KULINer WAjIb
Dikenal oleh warga Singapura 

sejak 1976 sebagai salah satu tempat 
terbaik untuk menikmati beragam 

variasi hidangan kepiting, Red House 
Seafood Restaurant yang berlokasi di 

#01-14 The Quayside, 60 Robertson 
Quay adalah restoran yang wajib 

kunjung bagi para penggemar 
makanan ini! Beberapa jenis kepiting 

seperti Kepiting Lumpur Sri Langka, 
Kepiting Alaskan King, Kepiting 

Coklat Skotlandia dapat menjadi 
pilihan untuk kemudian dimasak 

sesuai dengan pesanan yang Anda 
inginkan - digoreng dengan kuning 

telur dengan tambahan garam atau 
dengan bumbu lada putih kemudian 

dipanggang dengan arang!
 Stasiun MRT terdekat: 

Clarke Quay

Tahukah Anda?
Singapore Skyline
Kaki langit Singapura dihiasi oleh bangunan-bangunan menonjol dan menjadi bukti perkembangan pesat 
negara ini selama 50 tahun terakhir. Tapi tahukah Anda bahwa untuk alasan keamanan lalu lintas udara, semua 
bangunan yang berdekatan dengan pelabuhan atau markas udara dibatasi tingginya hingga 280 meter saja? 

INTIP KOLeKSI 
mAINAN dI hAmLeyS
Dikenal sebagai Toko Mainan 

Terbaik di Dunia, Hamleys hadir 
di Singapura untuk putra-putri 

Anda! Berlokasi di #01 - 67 Plaza 
Singapura 68 Orchard Road, toko 

mainan asal inggris ini memiliki 
beragam koleksi mainan menarik 
untuk anak-anak dari segala usia.

 Stasiun MRT terdekat: 
Dhoby Ghaut

SeNTOSA eGGFIeSTA
Ajak seluruh anggota 

keluarga Anda ke The State 
of Fun untuk pengalaman 

berlibur menyenangkan dan 
tak terlupakan! Putra-putri 

Anda dapat berfoto dengan 
beragam latar bertemakan 

Paskah yang menarik sekaligus 
menggemaskan! 

April 2017 
Sentosa 

www.sentosa.com.sg
 Stasiun MRT terdekat:

Harbourfront
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KULINer WAjIb 
Sepertinya Anda akan sedikit 
kesulitan untuk menemukan 

lokasi The Mad Men Attic Bar 
yang terletak di #03-02, 11 North 

Canal Road - belok ke gang setelah 
The Pecking Order di North Canal 

Road dan temukan pintu kaca di 
belakang restoran kemudian naik 

lift ke lantai empat. Voila, Anda 
tiba di bar sekaligus restoran ini! 

Pastikan Anda menyantap Chilli 
Cheese Dog atau Sambal Sotong 
yang restoran ini sajikan sambil 

menikmati iringan musik live yang seru!
 Stasiun MRT terdekat: 

Raffles Place

Destinasi Wajib
Books Actually
Dengan banyaknya pilihan toko buku yang tersebar di seluruh kota, Singapura merupakan surganya para ‘kutu buku’. 
Mampirlah ke Books Actually, sebuah toko buku unik di daerah Tiong Baru. Toko ini menjadi favorit para komunitas 
literatur lokal dan terkenal dengan koleksi buku-buku fiksi dan literaturnya. 

ImUTNyA 
heLLO KITTy cAFÉ

Anda dan keluarga baru saja 
tiba di Singapura dan bingung 

mencari restoran untuk 
bersantap siang? Berlokasi 

di Singapore Changi Airport, 
Terminal 3, tak hanya anak-

anak, orang dewasa pun pasti 
akan gembira diajak ke Hello 

Kitty Café yang interiornya 
dipenuhi dengan wajah 

karakter kartun kucing imut 
asal Jepang ini! 

www.hellokittyorchidgarden.com 

beLANjA dI TANGS
Puaskan berbelanja di TANGS di Tang 

Plaza (310 Orchard Road), sebuah 
department store multi-level yang 

punya sejarah yang sama panjangnya 
dengan daftar merk yang dimilikinya! 

lemaskan otot-otot setelah lelah 
berbelanja dengan spa treatment di 

SEVIIN yang terdapat di lantai 7.
 Stasiun MRT terdekat: 

Orchard
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5 – 7 meI

bermAIN AIr
Ajak putra-putri Anda 

menghabiskan hari yang seru dan 
menyenangkan dengan bermain 

air seharian di Adventure Cove 
WaterparkTM! Berlokasi di 8 

Sentosa Gateway, Sentosa island, 
taman bermain ini menyediakan 
berbagai fasilitas permainan air 

seru yang wajib Anda dan keluarga 
coba seperti snorkeling bersama 
beragam jenis ikan tropis di The 

Rainbow Reef, mengapung di 
atas ban besar dan bersantai di 
Adventure River atau memacu 
adrenalin dengan meluncur di 

Pipeline Plunge!
 Stasiun MRT terdekat: 

Harbourfront

merLION 
mUSIc FeSTIvAL

Goyangkan kaki Anda mengikuti 
irama musik yang dinamis yang 

dimainkan oleh para musisi 
lokal Singapura dan Asia di 

acara Merlion Music Festival! 
Pastikan Anda menyaksikan 

penampilan panggung mereka 
yang unik dan menarik. 

Mei 2017
www.sentosa.com.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Harbourfront

The Lantern di The Fullerton Bay Hotel
“Memandang panorama Marina Bay Sands dan menikmati skyline Singapura dari The lantern di The Fullerton 
Bay Hotel itu menyenangkan sekali. Saran saya, kunjungi tempat ini menjelang matahari terbenam untuk 
menikmati musik dan minuman yang tersedia.”
- Titi Kamal 

WOOdS IN The bOOKS
Ajak putra-putri Anda untuk 

mengunjungi toko buku yang 
satu ini untuk mendapatkan 

beragam buku bacaan menarik 
mulai dari buku bergambar, 

komik sampai dengan novel. 
Selain koleksi bukunya yang 

cukup banyak, Woods in The 
Books juga kerap menggelar 

sesi Storytelling bagi para 
pengunjung anak-anak!

Yong Siak Street and Raffles Boulevard
www.woodsinthebooks.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Tiong Bahru
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12 – 14 meI

53

KeSerUAN 
dI TrIcK eye mUSeUm

Anda merasa bosan dengan 
kunjungan ke museum yang 

itu-itu saja? Kunjungi Trick Eye 
Museum dimana Anda dan 

sahabat dapat berpose seru 
dengan berbagai latar lukisan 

mural unik yang dibuat dengan 
menggunakan teknik lukis tiga 

dimensi sehingga terlihat nyata! 
 Stasiun MRT terdekat: 

Harbourfront

KULINer WAjIb
Kudapan tradisional menjadi salah 

satu daya tarik tersendiri saat 
mengunjungi Singapura. Salah satu 

yang wajib Anda cicipi adalah kue 
beras Nyonya dari restoran Kim Choo 

Kueh Chang. Terletak di 109 East 
Coast Road, restoran ini memiliki 

kue beras dan penganan tradisional 
lainnya yang menjadi favorit 

warga Singapura!
 Stasiun MRT terdekat: 

Eunos

LOmPATAN beSAr 
dI ZOOm PArK ASIA

Keseruan yang berbeda 
menunggu Anda di lapangan 

trampolin dalam ruang 
terbesar kota Singa, Zoom 

Park Asia! Putra-putri 
Anda pasti akan gembira 

menghabiskan waktu 
seharian bermain di taman 

hiburan yang berlokasi di 
#01-14, 200 Pandan Gardens 

dan memiliki dinding batu 
lateral setinggi 17 meter 

serta area busa yang luas.
 Stasiun MRT terdekat: 

Jurong East

Tahukah Anda?
5 Lokasi Maskot “Merlion” di Singapura
Semua orang tahu bahwa Merlion adalah maskot Singapura. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa sebenarnya ada 5 patung 
Merlion yang resmi di Singapura? Dua di antaranya terletak di Merlion Park, di sebelah jalan One Fullerton. Anda bisa 
menemukan Merlion ketiga setinggi 37 meter di Pulau Sentosa. Merlion keempat ada di kantor pusat Singapore Tourism 
Board di 1 Orchard Spring lane, dan Merlion terakhir bisa ditemukan di Mount Faber. 
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19 – 21 meI

KULINer WAjIb
Penikmat sayur-mayur dan para 

vegetarian yang biasanya kesulitan 
untuk menemukan restoran yang 

sesuai dengan selera mereka dapat 
mencoba beragam hidangan yang 

mengundang air liur di Original Sin. 
Nikmati menu Bosco Misto atau 

Magic Mushroom yang akan 
membuat Anda ketagihan. Akhiri 

pengalaman bersantap Anda dengan 
tiramisu yang seolah meleleh begitu 

masuk ke dalam mulut Anda!
 Stasiun MRT terdekat: 

Holland Village   

chILdreN’S GArdeN dI 
GArdeNS by 

The bAy
Banyak keseruan yang menanti 

Anda dan keluarga saat 
mengunjungi Gardens by The 
Bay terutama bagi putra-putri 

Anda! Selain taman bunga, 
taman luar ruang terbesar di 

Singapura ini juga memiliki 
Children’s Garden dimana 

mereka dapat bermain di empat 
area permainan berbeda, 

Adventure Trail, Rainforest 
Treehouses, Toddler Play Zone 

dan Water Play Areas.
 Stasiun MRT terdekat: 

Bayfront

Destinasi Wajib
Keppel Centre for Art Education
Terletak di Level 1 National Gallery Singapore, Keppel Centre for Art Education adalah pusat edukasi yang 
menstimulasi kreativitas anak-anak Anda. Tempat ini menyediakan empat area berkonsep khusus, Art Corridor, 
Art Playscape, Project Gallery dan Children’s Museum, di mana anak-anak bisa mengeksplorasi seni melalui 
permainan imaginatif dan beberapa pilihan program yang diadakan secara rutin. 

KOLeKSI vINyL LANGKA dI 
The ANALOG vAULT

Dengan berbagai koleksi vinyl 
langka yang dikurasi oleh rekanan 

Vinylicious Records, pakar buku 
The Arkhivist dan peritel majalah 

Magpie Magazines, The Analog 
Vault yang terletak di 2-13 

esplanade Mall menjadi toko 
musik yang wajib Anda kunjungi 

di Singapura!  Temukan beragam 
vinyl baru, pre-loved & langka dari 
berbagai genre musik seperti rock, 
jazz sampai ke musik klasik disini!

 Stasiun MRT terdekat: 
Esplanade
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chILdreN’S bIeNNALe 
dI NATIONAL GALLery 

SINGAPOre
Apakah putra-putri Anda 

memiliki sisi kreatif dan 
gemar berkreasi dengan 

berbagai alat seni? 
Berkunjunglah ke Children’s 

Biennale yang diadakan 
secara rutin setiap tahun oleh 

National Gallery Singapore! 
Mei 2017

National Gallery Singapore
 Stasiun MRT terdekat: 

City Hall   

chILdreN’S SeASON 
dI berbAGAI mUSeUm

Bermain sambil belajar menjadi 
aktivitas pilihan yang dapat 

putra-putri Anda lakukan saat 
mengunjungi Children’s Season 

yang digelar oleh berbagai 
museum di Singapura. Ajak putra 

putri Anda untuk berpartisipasi 
dalam beragam acara menarik 

seperti pameran, pelatihan dan 
aktivitas menarik lainnya! 

Mei 2017
di berbagai lokasi

Destinasi Wajib
Singapore River Cruise
Bagi para wisatawan, Singapore River Cruise adalah sebuah atraksi wajib yang akan mengajak Anda menjelajahi 
sejarah kota perdagangan ini. Anda bisa menaiki bumboat yang ikonik atau naiki perahu Duffy 10 kursi yang 
elegan dari Clarke Quay (di depan Hooters) atau Merlion Park. Waktu paling tepat untuk mengikuti wisata 
sungai ini adalah saat petang tiba. 

hArI rAyA bAZAAr
Mengunjungi Singapura 

di bulan Ramadhan dapat 
menjadi pilihan berlibur 

yang unik dengan suasana 
Melayu yang khas bagi 

keluarga Anda! Ajak 
mereka menghabiskan hari 

di Hari Raya Bazaar dan 
menjelajahi berbagai kios 

yang hadir secara khusus di 
bulan suci ini!

Mei – Juni 2017
di berbagai lokasi
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2 – 4 jUNI

SeNTOSA FUNFeST
Sempatkan diri untuk 

menghabiskan hari yang 
menyenangkan bersama keluarga 

di Sentosa FUNfest, acara pesta 
pantai meriah dengan berbagai 

pilihan wahana inflatable di 
Siloso Beach. Putra-putri Anda 

dapat menjelajahi labirin dan 
permainan halang rintang

 yang seru, sementara Anda dan 
pasangan bersantai ditemani 

segelas minuman dingin 
di tepi pantai!

Juni 2017 
Siloso Beach Sentosa, 
www.sentosa.com.sg

 Stasiun MRT terdekat: 
Harbourfront

KULINer WAjIb
Nikmati waktu bersantai ala 

Negeri Sakura di Neon Pigeon, 
sebuah izayaka atau pub modern 

asal Jepang yang berlokasi di 1 
Keong Saik Road dan menawarkan 

sejumlah hidangan menarik 
diantaranya, Hamachi Crudo with 

Grapefruit and Pomelo, Fried Shallot 
& Shiso, dan Pan Roasted Grouper 
with Sweet Potato Puree, Sesame 

Oil & Wakame. itadakimasu! 
 Stasiun MRT terdekat: 

Outram Park

hArI rAyA dI SINGAPUrA
Ajak keluarga Anda untuk 

merayakan Hari Raya idul Fitri 
dalam nuansa yang berbeda di 

Singapura! Serangkaian acara 
menarik digelar di seluruh kota 

mulai dari aksi karnaval khas 
Melayu dengan musik, tarian dan 

pertunjukkan etnis yang unik! 
Mei - Juni 2017

di berbagai lokasi

Wings of Time 
“Juna, putra saya seakan-akan tidak berkedip menyaksikan pertunjukan Wings of Time di Sentosa. 
Perpaduan musik dan permainan cahaya di atas air tersebut membuatnya takjub. Setelah pertunjukan 
usai, Juna masih ingin duduk berharap pertunjukan tersebut diulang kembali. lucunya!” 
- Titi Kamal
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9 – 11 jUNI
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PeSONA mUSISI LOKAL 
dI TImbre

Para pencinta musik wajib 
mengunjungi Timbre untuk 

menyaksikan penampilan 
live para musisi dan band 

lokal asal Singapura di atas 
panggung! Selain menawarkan 

aksi panggung dari para 
musisi, restoran yang memiliki 

beberapa lokasi dan salah 
satunya terletak di The Arts 

House, 1 Old Parliament lane 
#01-04, memiliki beragam 

menu khas yang dapat Anda 
nikmati bersama keluarga 
seperti Buffalo Wings dan 

Roasted Duck Pizza.
 Stasiun MRT terdekat: 

Clarke Quay

KULINer WAjIb
Penggemar hidangan Cina 

ala Kanton rasanya perlu 
mengunjungi Yàn yang berlokasi 
di atap gedung National Gallery 

Singapore. Lidah Anda sudah pasti 
akan dimanjakan oleh kelezatan 
beragam menu seperti dimsum 

dan Peking Roasted Duck. 
Pastikan Anda mencoba hidangan 
penutup favorit pengunjung Yàn, 

Chilled Mango Cream topped 
with Vanilla Ice Cream & Oats! 

 Stasiun MRT terdekat: 
City Hall

SLeeP WITh The beASTS 

ingin menghabiskan waktu liburan 
bersama keluarga secara unik? 

Cobalah pengalaman berkemah 
yang unik bersama berbagai 

binatang liar melalui program 
Sleep with The Beasts yang 

ditawarkan oleh Singapore Zoo! 
Putra-putri Anda dapat belajar 

banyak tentang hewan dan 
mengikuti paket tur menarik untuk 
berhadapan langsung dengan para 

binatang yang menjadi koleksi 
kebun binatang modern ini! 

 Stasiun MRT terdekat: 
Choa Chu Kang dan bus nomor 927 

Destinasi Wajib
Blu Jaz Cafe
Dikenal sebagai salah satu klub jazz paling populer di Singapura, Blu Jaz Cafe secara rutin menampilkan musisi jazz 
lokal. Terletak di area Kampong Glam, tempat yang mengambil lokasi dua ruko ini selalu dipenuhi oleh penikmat 
musik dari segala usia. Untuk makanan, ada banyak pilihan menu mulai dari hidangan Timur Tengah hingga 
kudapan khas bar. Jangan lewatkan jam session mereka yang selalu menghibur!
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16 – 18 jUNI

beerFeST ASIA 2017 
Para penikmat bir dimanjakan 

dengan digelarnya kembali 
Beerfest Asia! Anda dapat 

mencicipi ratusan jenis 
minuman beralkohol hasil 

fermentasi gandum itu sambil 
menikmati penampilan sederet 
pengisi acara festival mulai dari 

kocaknya komedian sampai 
musik keren yang dibawakan 

oleh band dari mancanegara! 
Marina Promenade

www.beerfestasia.com

KULINer WAjIb
Cicipi kesegaran makanan sehat dan 

lezat ala pedesaan di Open Farm 
Community yang terletak di 130e 

Minden Road! Dikenal penggunaan 
bahan makanan segar, restoran ini 

menyajikan beragam menu yang 
patut Anda coba seperti Braised 

lamb Shank with Homemade 
Couscous, Olives ,Capers & Green 

Peas atau Smoked Paprika with 
Buttered Sweet Corn, Popcorn & 

Chimichurri yang bercita rasa unik 
 Stasiun MRT terdekat: 

Farrer Road

Dempsey Hills
“Area Dempsey Hills, suasananya tenang, pemandangan hijau, cocok untuk dinikmati terutama di akhir pekan. 
Banyak pilihan restoran dan cafe di tempat ini. Hanya beberapa menit dari Orchard Road. “
- Titi Kamal

b+LIm 
Apakah Anda membutuhkan 
potongan rambut baru saat 

berlibur? langkahkan kaki Anda ke 
39 Seah Street yang tepat berada di 

belakang Naumi Hotel. Bertempat 
di sebuah basement, B+liM yang 
kental dengan dekorasi minimalis 
modern yang khas dapat menjadi 

salon pilihan Anda saat tengah 
berada di Singapura. Salon ini 

dikenal karena teknik potong ala 
Jepang yang unik!

 Stasiun MRT terdekat: 
City Hall 
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Destinasi Wajib
Vivocity
Dikenal sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Singapura, Vivocity adalah salah satu lokasi belanja yang dapat Anda 
kunjungi bersama dengan anak-anak. Untuk mencapai Sentosa island, Anda dapat menumpangi layanan monorail 
Sentosa express. Dengan total tujuh lantai, mall ini memiliki sejumlah fasilitas menarik untuk anak: beragam toko 
mainan, tempat bermain luar ruang, dan kereta ekspres mini. 59

23 – 25 jUNI

KULINer WAjIb                                                                                                                                           
Nama restoran yang satu ini 
mungkin terdengar familiar 

bagi Anda. Potato Head Folk 
yang terletak di 36 Keong Saik 

Road, memang merupakan 
restoran debutan asal Jakarta 
yang membuka cabangnya di 

Kota Singa! Di sini Anda dapat 
menikmati gourmet burger di 
Three Buns atau naik ke lantai 

teratas untuk mencicipi beragam 
jenis cocktail lezat di Studio 1939!

 Stasiun MRT terdekat: 
Outram Park

mINT mUSeUm OF TOyS 
Dibuka untuk umum sejak Maret 

2006, MINT Museum of Toys adalah 
salah satu cara seru menikmati 

Singapura. Bawa putra-putri Anda 
untuk mengunjungi museum yang 

satu ini untuk mengintip 50.000 
mainan lawas yang unik dan terbatas 
yang dipamerkan. Tak hanya mereka, 

Anda juga dapat mengenang masa 
kecil Anda saat melihat koleksi 

mainan yang berasal dari 
40 negara di dunia! 

 Stasiun MRT terdekat: 
City Hall

The PreSTIGIOUS
Tiba di Singapura untuk 

menghadiri acara penting & lupa 
membawa jas Anda? Tak perlu 

khawatir karena Anda tinggal 
mengunjungi The Prestigious 

yang berlokasi di 62B Boat Quay 
untuk mendapatkan setelan jas 

berpotongan pas! Toko jas ini 
menyediakan beragam bahan 

tekstil terbaik yang diimpor 
langsung dari inggris dan italia 

seperti Thomas Mason dan 
Cotonifico Albini.

 Stasiun MRT terdekat: 
Clarke Quay
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Di Changi Airport, penghargaan terbesar kami adalah 
dengan menciptakan momen-momen yang akan selalu 
Anda kenang, sekecil apapun itu.
Dari mulai menyelam di kolam renang atap sampai 
dengan berjalan-jalan di kebun kami yang menawan, 
kami percaya dapat mendefinisi ulang pengalaman 
perjalanan Anda di setiap waktu.

Rethink travel at changiairport.com

Semua pencapaian kami 
ditentukan oleh momen-momen 
terkecil Anda.

Enchanted Garden, Terminal 2

148W 210HCAG2719 E h d G d STB Q G id (E li h) CMYK PT

@ChangiAirport
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Singapura, Serunya
Bareng-Bareng!
Singapura, Serunya
Bareng-Bareng!

TiTi Kamal & Teman-Teman

Mari mulai liburan Anda ke Singapura.
Kunjungi www.yoursingapore.com/idpromo sekarang juga.




