Бутік-готелі Сінгапуру, що поєднують історію і сучасність
Якщо вам хочеться чогось незвичайного в плані розміщення, то найкраще для
цього підійдуть бутік-готелі, у Сінгапурі їх десятки. Забронюйте проживання у
готелі в стилі арт-деко 1950-х років, у готелі, що розташувався у будівлі складу
колишньої нелегальної фабрики, у готелі з роботами-покоївками, або в будьякому іншому незвичайному бутік-готелі у Місті Лева.
Lloyd's Inn
Мінімалізм - візитна картка Lloyd's Inn. Цей готель оформлений у монохромній
палітрі і оточений зеленню, що робить його схожим на курортний готель, тільки
розташований він не на пляжі, а в центрі міста.
З кімнатами, пофарбованими в білий колір, великою кількістю природнього
світла, терасою на даху, і басейном, оточеним пишною рослинністю, цей готель
по праву вважається одним із найбільш «інстаграмних». Lloyd's Inn - повний
спокою оазис – знаходиться у двох кроках від шопінг вулиці Орчард Роуд, тому,
відпочивши, ви без зусиль зможете переміститися в епіцентр міського шуму за
пару хвилин.
Vagabond Club
Класичні паризькі мотиви доторкнулися до кожної стіни і предмету меблів у
червоно-золотих інтер'єрах готелю The Vagabond Club. Втім, це не дивно, адже
дизайн проектував французький фахівець Жак Гарсіа.
У готелі панує вишукана атмосфера, яку підкреслюють мідні слони в
натуральній величині і коване вручну золоте листя у вестибюлі, плюшеві
малинові дивани та відео-інсталяції в ліфтах.
Кожен з його 41 номерів наповнений одночасно старовинними і сучасними
елементами: паркетною підлогою, обробкою з італійського мармуру і ванною
кімнатою зі скляною мозаїкою.

Для поціновувачів вишуканої розкоші, підійде представницький клубний люкс
(Executive Club Suite). Подушки і ковдри з гусячого пуху гарантують, що ви
будете спати як член королівської сім'ї, а ввечері в лаундж Executive Club вас
чекає королівський вибір вин і різноманітних міцних напоїв абсолютно
безкоштовно.

Готель 1929
При вході в готель 1929 приготуйтеся до занурення в минуле.
Сама будівля готелю - це п'ять колишніх шопхаусів, з вузькими коридорами,
обрамленими чорно-білими фотографіями з життя Сінгапуру на рубежі 19-20
століть. Номери оформлені в стилі ретро, з меблями 1970-х років і паркетними
підлогами.
Гості можуть розслабитися в The Patio - відкритому саду на другому поверсі, або
повечеряти в ресторані готелю Birders.
Готель 1929 знаходиться на вулиці Кеонг Сайк всього в декількох хвилинах
ходьби від жвавих ресторанів і барів, таких як Gibson і Neon Pigeon.
Mercure Singapore Bugis
Панелі червоного, синього, жовтого і зеленого кольорів прикрашають фасад
Mercure Singapore Bugis. Натхненням для дизайну всіх 395 номерів стала місцева
культурна спадщина.
На стінах кімнат висять картини із зображеннями різнокольорових фасадів
шопхаусів, а вестибюль готелю просто потопає в кольорі, завдяки традиційній
перанаканській плитці і килимах з візерунками. Відкрита тераса на даху та
infinity басейн на сьомому поверсі - тихі оазиси для відпочинку, звідки
відкривається чудовий вид на хмарочоси та історичні будівлі Сінгапуру. Околиці
готелю також багаті історичними пам'ятками: відвідайте храм Кван Їм,
заснований у 1884 році, або храм Шрі Крішнан, індуїстське місце поклоніння,
історія якого бере початок з 1870 році.

The Warehouse Hotel
Розташована на березі річки Сінгапур будівля, у якій зараз знаходиться готель
Warehouse, існує вже понад століття. Колись це був центр торгівлі спеціями,
потім нелегальний лікеро-горілчаний завод і навіть дискотека в 1980-х роках.
Тепер це один з самих стильних готелів міста. Номери оформлені в нейтральних
тонах стилю «індустріальний шик» з дерев'яними панелями і стельовими
балками. Обов'язково загляньте в басейн на даху, звідти відкривається
панорамний вид на річку Сінгапур і район Robertson Quay. Потім ви можете
перекусити в ресторані RO, який пропонує страви сучасної сінгапурської кухні,
такі як Іберіко Сатей (смажене на грилі м'ясо) і хоккієн мі (смажена на воці
локшина) з креветками карабінеро.
M Social Singapore.
Цей барвисто освітлений готель з технічно підкованим і суворим
мінімалістським інтер'єром ідеально підходить для молоді. Тут є стійки для
самостійної реєстрації, а кімнати прибираються за допомогою роботів, так що не
лякайтеся, коли у ваші двері постукає чудо техніки, навантажене білизною.
У номерах легко відчути себе якщо не як удома, то вже точно як в гостях у
хороших друзів (серед яких є досвідчені дизайнери). У деяких кімнатах житлова
зона засклена повністю, в інших є відкриті тераси, і навіть в найменшому номері
ви зустрінете цікаве дизайнерське рішення - його стелі будуть 4 метри і
обрамлені як купол каплиці.
Поєднайте свій відпочинок в M-Social з активним нічним життям, прогулявшись
по барам і ресторанам набережної Robertson Quay неподалік.

