Нагорода в галузі туризму та гостинності Сінгапуру (STA) вручається
підприємцям або організаціям, що надають послуги найвищого класу в області
туризму. Метою вручення даної премії є стимулювання туристичної галузі
Сінгапуру до безперервного створення ексклюзивних конкурентоспроможних
сервісів.
Переможці та фіналісти STA-2019 серед готельєрів:
1. Переможець - готель Andaz Singapore
2. Фіналіст Ascott Orchard Singapore
3. Фіналіст JW Marriott Singapore South Beach
4. Фіналіст Tree Top Lofts (RWS)
Andaz Singapore
Розташований неподалік від набережної Marina Bay, на перехресті відразу трьох
історичних кварталів Малої Індії, Кампонг Глам і Брас Баса Бугісу, готель Andaz
начебто прагне розпалити в вас цікавість для дослідження багатої культури
Сінгапуру і надихнути своїх гостей на отримання дивовижного досвіду
відвідування міста.
Номери
Всі 342 номери готелю спроектовані дизайнером Андре Фу, і їх інтер'єр
відрізняється плавністю ліній, спокійними гірчичними тонами і лаконічністю
простору.
Площа номерів від 38 кв. м.
Ресторани і бари
665⁰F
Розчиніться у вечірньому Сінгапурі, спостерігаючи за ним із висоти 38 поверху.
Преміальний стейк-хаус 665⁰F, як зрозуміло з назви, спеціалізується на м'ясних
стравах і морепродуктах.

Alley on 25
Цей ресторан, воістину, кулінарний хаб готелю Andaz - він, являє мікс страв
безлічі кухонь світу і при цьому працює практично цілодобово!
Auntie's Wok and Steam
На південно-китайському діалекті «цзи-ча» дослівно означає «готуй і смаж». У
Сінгапурі це поняття означає домашню їжу, приготовану з розрахунком на
друзів. Auntie's Wok and Steam - ода сінгапурській культурі їжі «цзи ча». Тут
подають класику китайської кухні і улюблені страви сінгапурців у точності ніби
це справжнє «цзи ча».
Bar Square
На 25-му поверсі готелю знаходиться бар, в якому ви безсумнівно зможете
насолодитися одним із кращих заходів у житті. Місцеві бармени люблять
радувати гостей міксологічними вишуканими напоями, готуючи коктейлі, в
основному, з місцевих інгредієнтів.
Mr.Stork
Ресторан названий на честь довгоногої птиці, поява якої вважається хорошим
знаком у багатьох культурах (stork - з англ. - лелека). Це місце, як і належить
лелеці, «гніздиться» на самому даху готелю, на висоті 39 поверху. Тут ви не
просто зможете насолодитися захоплюючими видами, на вас чекає 360 градусна
панорама міста.
Teppan Chef's Table
Ресторан із вашим персональним шеф-кухарем. Незважаючи на те, що всі сидять
за загальними столами «теппаньякі», шеф готуватиме тільки для Вас.

Ascott Orchard Singapore
Розташований в одному з найбільш фешенебельних районів Сінгапуру, на
шопінг вулиці Орчард Роуд, готель Ascott Orchard пропонує своїм гостям
ексклюзивні апартаменти з концепцією «розумний простір». Резиденцію
преміум класу по достоїнству оцінять експати, бізнес мандрівники і вимогливі
туристи, за її розташування в кроковій доступності від всіх головних бізнес
районів, транспортних розв'язок, шопінг моллів світового класу (критий міст
веде з готелю безпосередньо в ТЦ Paragon), і навіть кращих клінік.
Номери:
200 кімнат типу Сьют від 30 кв. м.
В номері є:
Цілодобовий фітнес-центр
Лаунж для проведення приватних заходів високого рівня
Басейн з джакузі
Дитячий майданчик
Дитячий басейн
Бізнес центр
Шаттл-сервіс до бізнес-центру міста
Wi-Fi
Ресторан на 1 поверсі
JW Marriott Singapore South Beach
Завдяки своєму дизайну, цей готель є, в деякій мірі, однією з візитних карток
Сінгапуру. Він знаходиться в самому серці культурного центру країни, і поєднує
в собі сучасну архітектуру з традиційною спадщиною, міксуючи форми і
функціонал. З вулиці не завжди помітно, що готель займає відразу 5 будівель - 3
історичних і 2 нових блока, що вміщають 634 номери (з них 47 сьютів), 17
конференц просторів, 2 сади на даху, два відкритих басейни, знаменитий СПА
бренду JW, 9 барів і ресторанів, включаючи заклад під керівництвом всесвітньо
відомого шеф-кухаря Акіра Бека.

Розташування готелю в безпосередній близькості до знакових пам'яток
Сінгапуру, бізнес району Шентон Уей і набережної Марина Бей робить його
ідеальним вибором для тих, кого цікавить повний вражень відпочинок і,
безумовно, чудовий готельний сервіс.
Виставковий простір Suntec Exhibition Centre пов'язаний з готелем критим
переходом.
Дорога від аеропорту Чангі займе не більше 20 хвилин.
Станції метро Esplanade і City Hall у пішій доступності.
Площа номерів від 35 кв.м. Є номери коннект.
Treetop Lofts ™ (Resorts World Sentosa)
Treetop Lofts - саме втілення приватності і ексклюзивності. Тільки уявіть: сон на
висоті 12 метрів над землею у власній віллі площею 94 кв. м.
Дві двокімнатних вілли Angsana і Tembusu служать притулком втомленого
туриста - істинного любителя природи. Кожна вілла складається з просторої
вітальної зони, спальні з прохідною гардеробною і тераси (за площею не
поступається самому номеру).
Вас чекають зручності п'ятизіркового готелю, наприклад, персональний батлер.
При цьому ви будете повністю занурені в природу.

