Курортний спа-готель Rasa Sentosa від Shangri-La
Відпочинок тут підійде усім, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками та
дорослими, і кожен обов’язково проведе час у курортному спа-готелі Rasa
Sentosa від Shangri-La із задоводенням. Готель розташований на ідилічному
острівному курорті Сентоза, у декількох хвилинах їзди від центру міста, а його
розкішні люкси та номери вміщують сім'ї до трьох осіб.
Діти зможуть насолоджуватися водними гірками, дитячими майданчиками та
фірмовою гігантською гіркою на будиночку на дереві, тоді як підліткам
сподобаються консольні ігри Xbox One, симулятори гоночних автомобілів та
столи з аерохокею у Fun Zone. Гості також мають нагоду поринути у світ
Сентози, яка є домівкою для понад 30 історичних дерев та будівель, а також
єдиного повністю відреставрованого військового форту Сінгапуру.
Це також єдиний готель у Сінгапурі, який має власний пляж.

Festive Hotel™
Лише в декількох кроках від улюблених визначних пам'яток для дітей, таких як
S.E.A. Акваріум ™ та аквапарк Adventure Cove ™, розташований Festive Hotel™.
Це прекрасне місце для занять активними водними розвагами.
У готелі є просторні номери категорії делюкс, які вміщують сім'ї з чотирьох осіб
та мають ліжко-горище на випадок необхідності більшої кількості спальних
місць.
Відкритий плавальний басейн - з окремим дитячим басейном - ідеальне місце для
сімейного відпочинку. Враховуючи розташування готелю на сонячному острові
Сентоза, сім'ї мають можливість привити любов до активного відпочинку на
відкритому повітрі у своїх дітей. Острів має велику кількість велосипедних
доріжок, а на пляжі Сілосо можна взяти велосипеди в аренду.

Ocean Suites
Кожен з цих 11 ексклюзивних люксів спроектований як розкішний
двоповерховий таунхаус, що пропонує гостям найкраще як із суші, так і з моря.
Верхній рівень складається із відкритої вітальні, що веде до відкритого
внутрішнього дворика та джакузі, тоді як нижній рівень пропонує гостям
підводний вид на понад 40 000 морських риб у комфорті та приватності власного
люксу.
Зручності
▸ Приватне джакузі
▸ Безкоштовний басейн
▸ Безкоштовний доступ до тренажерного залу в ESPA зоні
▸ Цілодобові послуги у ESPA зонах
▸ Баггі (для зареєстрованих гостей)
▸ Ванна кімната у номері
▸ Цілодобова послуга батлера

The Outpost Hotel Sentosa
Розташований на вершині пагорба з видом на прекрасну Сінгапурську протоку,
готель Outpost Sentosa - це романтичний відпочинок на острові для веселих і
безстрашних.
Від глянцевого чорного мармуру, який констрастує з чітким білим декором, до
1-V:U - першого та єдиного руфтоп-ресторану на острові - будьте непересічним
гостем у готелі The Outpost Hotel Sentosa.
Це перший і єдиний готель у Сінгапурі з концепцією «лише для дорослих».
Гостям дозволяється залишатися тут лише у тому випадку, якщо вони старші 12
років.

Siloso Beach Resort
Один з найбільш бюджетних варіантів проживання на Сентозі.
Розслабтесь під звуки природи на курорті Siloso Beach. Лише 28% території
курорту під накриттям, тоді як основні зони загального користування, такі як
басейн, ресторан та ресепшн, є просто неба, щоб максимально використати
природне освітлення та вентиляцію. Це стосується і кімнат. Люкси Roof Garden
оснащені приватними руфтоп-терасами , а вілли - джакузі. Готель подбав про
збереження природньої місцевості та оригінальних дерев на території курорту,
тому очікуйте, що доріжки будуть слідувати градієнту пагорба, на якому він
знаходиться.
Пориньте у чисті води пляжу Сілосо або приведіть дітей до комплексу Resorts
World Sentosa, де є безліч сімейних розваг, таких як Universal Studio Singapore,
S.E.A. Акваріум "Акваріум" та "Adventure Cove", де можна провести день.
Якщо ви подорожуєте з дітьми, замовте шале в Tanjong Beach Club і проведіть
неквапливий день у цьому пляжному клубі.
Відвідайте будь-який зі знаменитих ресторанів, таких як CURATE у Resorts
World Sentosa. А також, Quayside Isle на іншому березі острова, у бухті Сентоза,
пропонує безліч варіантів харчування.

