Бюджетні готелі з особливим шармом
Якщо ви дещо обмежені в бюджеті, не поспішайте відмовляти собі в поїздці до
Сінгапуру: тут великий вибір готелів на будь-який гаманець. Нижче ви знайдете
п'ять по-своєму чарівних, але вельми доступних готелів, які підійдуть як
індивідуальним мандрівникам, так і парам, і навіть сім'ям.
Готель Kam Leng
Цей чотирьохповерховий історичний готель із гордістю стоїть на проспекті
Джалан Бесар із моменту його заснування у 1927 році. Лобі, з його журнальними
столиками у стилі ретро, плетеними стільцями і шафами з предметами
традиційного перанаканського побуту, ніби віддає данину культурній спадщині
Сінгапуру.
При цьому, всі 70 номерів спроектовані сучасним дизайнером та відрізняються
яскравим кольоровими відтінками інтер'єру і мінімалізмом. Рекомендуємо
звернути увагу на номер Superior Queen - його вікна виходять на жваві провулки
району Jalan Besar.
Що робити в окрузі:
Цей район славиться своїми кафе: Chye Seng Huat Hardware пропонує відмінну
каву; в Tiramisu Hero роблять знаменитий десерт - смачний маскарпоне в милих
баночках. Крім того, поруч є кафе Bravery, у якому подають смачні страви, такі
як омар «Brave Boston», стейк «Bullseye», а також сніданок із приголомшливою
кавою протягом усього дня. У цьому кафе, та й в усьому районі, зароджуються
справжні таланти сучасного Сінгапуру.

Готель YAN
Стильний фасад і шикарний вестибюль готелю можуть відлякати бюджетного
туриста, проте вартість номера готелю YAN починається всього від 130 доларів
на добу. Плюшеві дивани, дерев'яні столи і хромовані лампи прикрашають
кімнати, у кожній з яких передбачений міні-бар з безкоштовними напоями та
закусками. Виберіть номер із балконом, щоб милуватися видом на навколишні
магазини і вузькі вулички. Поблизу також є чим зайнятися, адже готель
знаходиться у декількох хвилинах ходьби від двох історичних кварталів,
Кампонг Гелам і Маленька Індія.
Що робити в окрузі:
Скуштуйте морозиво з лавки Creamery Boutique або порадуйте себе недорогими
дім-самами (китайські пельмені) у ресторані Swee Choon Tim Sum. Потім зайдіть
у цілодобовий ТЦ Mustafa, де на шести просторих поверхах можна купити
електроніку, аксесуари для дому, взуття, іграшки та прикраси.
Готель G Сінгапур
Цей готель - шикарний варіант, можливо кращий вибір для бюджетного
мандрівника. Лобі готелю G являє собою химерне поєднання старого і нового, зі
стильними фресками, мозаїчною підлогою і меблями з натурального дерева.
Його інтер'єр в скандинавському стилі добре поєднується зі стінами в пастельних
тонах і одночасно такими милими штрихами, як пір'я, що звисають зі стелі.
Що робити в окрузі:
Підкріпіться японськими рисовими боулами в ресторані Ninja Cut, перш ніж
відправитися в комплекс Bras Basah, де торговий простір заповнений
букіністичними магазинами і лавками крафтових речей. Для любителів культури
тут взагалі безліч занять - відвідайте Музей образотворчих мистецтв Сінгапуру,
Національний центр дизайну та/або Національний музей Сінгапуру. Вони
знаходяться у декількох хвилинах ходьби від готелю.

Lloyd's Inn
Готель Lloyd's Inn акцентує увагу на природу, світло і комфорт, ніби ставлячи
собі за мету стати оазисом у центрі міста. Ви помітите це, як ви завітаєте в
світлий вестибюль з монохроматичними тонами і пишним листям, а також в
кожну з кімнат, з великою кількістю дерев'яних панелей, горщиків з рослинами
і природнім світлом.
Навіть зупинившись у стандарті ви зможете розслабитися на терасі на даху або
в басейні. Якщо ви не знаєте куди краще піти - не біда, готель публікує на своєму
веб-сайті різні піші маршрути.
Що робити в окрузі:
Досліджуйте звивисті насаджені деревами стежки у парку Форт Каннінг або
зробіть кілька знімків Будинку Тан Йок Ні, який є останнім особняком у
китайському стилі 19-го століття у Сінгапурі.
Tai Hoe Hotel.
Номери готелю Tai Hoe вбрані досить скромно, але його особлива чарівність
полягає у сервісі. З моменту свого відкриття у 1940-х роках, готель вважався
сімейним, і до сих пір персонал робить все можливе, щоб обслуговувати гостей
за найвищим рівнем, навіть якщо це означає доставку порції курки з рисом з
найближчого ресторану прямо в ваш номер. Все, що вам потрібно зробити, це
зробити відповідний запит на ресепшн.
Також кожному гостю безкоштовно надається місцева сім-карта (по запиту).
Що робити в окрузі:
У цьому районі є хороший вибір місцевих ресторанів. У ресторані Azmi готують
чапати (індійські коржики) і киму (густе тушковане м'ясо баранини). У ресторані
Good Chance Popiah Eating House ви можете з нуля створити власну поп'ю
(свіжий млинець із різними начинками), а ресторан Ananda Bhavan славиться
своїми ситними вегетаріанськими каррі.

