Розкішні готелі вибирати завжди складніше. Якому саме надати перевагу?
Вишуканий інтер'єр або набір послуг? Вид з вікна або розташування? Відомий
готельний ланцюжок або місцевий бренд? Бренд, який себе зарекомендував або
ж модний лейбл?
Нижче ви знайдете добірку кращих готелів класу люкс, згідно з рейтингом
мандрівників сайту Tripadvisor.
1. Fullerton Bay Hotel Singapore
2. Four Seasons Singapore
3. The Ritz Carlton Millenia
4. Raffles Hotel
5. InterContinental Hotel Singapore
Fullerton Bay Hotel Singapore
Саме цей готель є перлиною затоки Marina Bay. Як інтер'єр, так і екстер'єр цього
готелю - мікс модних віянь і культурної спадщини, завдяки чому його так
люблять туристи, які цінують в готелі не тільки «душу» (сервіс і історію), але і
зовнішній вигляд. Його розташування також не залишить байдужим нікого - з
вітальні відкривається найкращий огляд за світловим шоу Spektra, а дійти до
історичного центру можна буквально за 5 хвилин.
Номери
100 кімнат з панорамними вікнами в підлогу змусять вас прокидатися раніше,
щоб зустріти воістину чарівний світанок.
Малий розмір готелю не повинен лякати любителів жити з розмахом - розмір
номерів починається від 45 кв. м.
Навіть у самій стандартній категорії - Deluxe – на вас чекають постільні та
лазневі приналежності з єгипетської бавовни і подушки з 100% гусячим пухом.
Вся косметика надана модним будинком Balmain.

Постійні гості знають, що готель піклується про них ще до реєстрації - щоб
поїздка від аеропорту Чангі запам'яталася, готель надає Rolls Royce для
трансферу (за додаткову плату).
Бари і ресторани
І тут Fullerton Bay здатний приємно здивувати. Вибір ресторанів широкий: від
знаменитих страв сінгапурських хокер-центрів до французької гурме-класики така різноманітність у виборі ресторанів в готелі.
У The Clifford Pier ви насолодитеся усім розмаїттям делікатесів сінгапурської
кулінарії.
La Brasserie - це класичне французьке бістро славиться ервопейською кухнею і
колекцією вин із усього світу.
Lantern - приходьте сюди, якщо хочете розслабитися і насолодитися приємним
оточенням, розслаблюючим видом на затоку і класичними коктейлями.
The Landing Point - відчуйте себе справжнім англійцем, попиваючи 5 o'clock tea
(так-так, той самий чай о п'ятій годині вечора) у цьому закладі. Чаю зовсім не
хочеться? Що ж, тут подають і ексклюзивні класичні азіатські коктейлі.
Приємного вечора!
Gin Parlour By The Bay - замріть у миті абсолютного щастя, тримаючи в руках
улюблений напій, і дивлячись на приголомшливий вид із цього бару. Ви можете
вибрати один із 200 видів джина для приготування вашого коктейлю, або ж
спробувати його чистий смак. Ах, видів тоніків тут також безліч, так що створити
свій, практично неповторний, Джин-Тонік не складе труднощів.
Four Seasons Singapore
Його рекламний слоган - відокремлена обитель на Орчард Роуд. Без слова
«розкішна» цей опис, звичайно, не повний. Дійсно, не дивлячись на
розташування в серці самого жвавого проспекту Сінгапуру, готель допомагає
туристам насолодитися тишею і приголомшливими краєвидами, які
відкриваються з 20 поверху. Думати про життя, найкраще, здійснюючи заплив у
басейні на даху, або ж, розслабляючись у руках масажиста в Spa комплексі

готелю. Якщо для вас найкращий відпочинок - це шопінг, то, не виходячи з
готелю за лічені хвилини прогулянки по кондиціонованому переходу ви
потрапите в рай шопоголіка - на вулицю Орчард Роуд, на якій знаходиться безліч
моллів та бутиків, а на допомогу у виборі гардеробу вам прийде спеціально
наданий готелем шопінг-консультант. Так що, як не поглянути, а Four Seasons це ідеальний вибір.
Номери
У дизайні більшості номерів чітко простежуються природні мотиви. Що не
дивно - зовсім поруч розташовані Ботанічні сади Сінгапуру (внесені в список
національної всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). Блакитні, лаймові кольори
інтер'єру; спокійні лінії, велика кількість природнього світла, розписи на стінах,
облицьованих перанаканською плиткою - все це додає особливого шарму і
затишок, щоб гості відчували себе як вдома.
Найпростіший стандартний номер - Deluxe - площею 49 кв.м. дозволить із
зручністю розмістити 3 дорослих або 2 дорослих + 1 дитина.
Тут вас чекають регульоване ліжко з плюшевим жорстким або фірмовим
наматрацником за вибором, а також меню подушок і регульоване освітлення для
найкращого сну після виснажливої дороги.
Ресторани і бари
Здавалося б, готельні ресторани поблизу Орчард Роад - заклади абсолютно
безкорисні, непримітні і навіть нудні. А ось і ні.
Jiang-Nan Chun - еклектичний ресторан кантонської кухні, відзначений зіркою
Мішлен. Тут туриста чекають дім сами, і, звичайно ж, качка по-пекінськи,
обсмажена на вогні від тріски мескитового дерева, яку тут неодмінно подають з
ікрою.
One-Ninety - бар на терасі, що очікує втомлених досвідчених мандрівників, які
вирішили завершити свій день в компанії однодумців і чудовою коктейльною
класикою.

The Ritz Carlton Millenia Singapore
І знову переносимося до затоки Marina Bay, адже саме тут розташований готель
бренду The Ritz Carlton. Крім самого імені і пов'язаних з ним асоціацій за рівнем
сервісу, цей готель на 608 кімнат знаменитий, в першу чергу, карколомними
видами з вікон номерів і сьютів. І звичайно, не можна не відзначити колекцію
сучасного мистецтва, виставлену в холі: 4200 творів мистецтва, включаючи 30
ключових робіт таких художників як, наприклад: Енді Уорхол, Дейл Чіхулі і
Френк Стелла.
Неважливо за що саме ви полюбите цей готель, за розташування в серці містадержави, за згадану колекцію мистецтв, за приголомшливу кухню або не менш
приголомшливий Spa, за гордість партнерством єдиним в Азії з косметикою La
Mer - головне, що ви точно полюбите його. Він просто не дасть вам шансу
залишитись байдужим.
Номери
Всі категорії номерів (до сьютів) мають однакову площу - 51 кв.м. - і
відрізняються виключно видом і поверхом.
Якщо ви забронюєте номер категорії Club, то отримаєте доступ до ексклюзивних
привілеїв:
• Доступ до лаунжу;
• Персональний консьєрж;
• Персональна процедура заїзду та від'їзду, яку за Вашим бажанням можна
оформити прямо у вас в номері або в лаунжі;
• Закуски протягом дня;
• Лімузин у вашому розпорядженні з 7 ранку до 10 вечора.
Якщо ви подорожуєте сім'єю або великою компанією, то вам зручно буде
розміститися в суміжних номерах. Дітей можна віддати у дитячий клуб на день,
поки ви займаєтеся важливими справами, або, не менш важливим відпочинком.
Для самих юних туристів (до 4х років) надається спеціальна косметика: своя
присипка, лосьйон для тіла і гель для душу.

Ресторани і бари
Знаковий ресторан готелю - Colony - цілодобово пропонує гостям страви 7 різних
кухонь, які знаходяться в основі сінгапурської кухні. Китайські, малайські,
індонезійські, індійські страви західної або типової британської кухні будуть
приготовані для вас у відкритих кухнях, щоб ви пройшли кожний крок
кулінарної подорожі.
Оточений сучасним китайським садом, ресторан Summer Pavillion пропонує
спробувати класику кантонської кухні - дім сами, звичайно ж. У 2016 році цей
ресторан був удостоєний зірки Мішлен.
На честь знаменитого художника по склу Дейла Чіхулі названий один із
лаунджів готелю The Ritz Carlton Millenia. Chihuly Lounge - чудове місце для
післяобіднього чаю або відзначених світовими преміями коктейлів.
Colony Bakery - тут ви можете протягом дня куштувати свіжу випічку, а у барі
біля басейну - легкі закуски.

Raffles Hotel
Мабуть, найвідоміший готель Сінгапуру, що не потребує реклами. Якщо ви та
сама людина, яка жодного разу не чула про Raffles Hotel - що ж, нижче
інформація саме для вас:
Розташований в центрі Сінгапуру, цей готель знайомий всім, як мінімум, тому
що він найстаріший готель Сінгапуру - побудований в 1880-х. Він ніби застиг у
тому часі : колоніальна архітектура, оазис історії посеред хмарочосів. Так, як і
понад століття тому, при заїзді туриста зустрічає колоритний швейцар, усе так
само відкриті двері Long Bar.
Саме тут Вертинський, свого часу, вперше виконав свій романс «У банановолимонному Сінгапурі», саме тут Сомерсет Моем написав свій «Дощ».
Усе тут дихає старовиною, але не старістю - повністю реставрований готель
відкрив свої двері для туристів у серпні 2019 року.

Компактна територія крім основної будівлі на 115 номерів вміщує басейн, Spaцентр, старовинний сад і двір для урочистостей, музей і театр у Вікторіанському
стилі. Якщо вам захочеться дізнатися більше про його історію - готель із радістю
надасть вам можливість поспілкуватися з місцевим істориком.
Номери
Всі житлові приміщення - це сьюти 9 категорій. Найменший має площу 46 кв.м.
і стеляю в 4 метри заввишки. У ванній кімнаті завжди косметика люксових
брендів, а до ваших послуг персональний батлер цілодобово.
Відпочинок у готелі планувати слід дуже заздалегідь, тому що свою
популярність він не розгубив і через століття.
Бари
У будівлі готелю 3 бари. Два з них - Writers Bar і Raffles Courtyard, безумовно,
гарні, але виділяють завжди саме його - легендарний Long Bar.
Long Bar - це не тільки місце, де за легендою, придумали Singapore Sling, а й
місце де до цих пір подають його в оригінальній рецептурі. Повірте,
спробувавши Sling тут, ви зрозумієте, що до цього досвіду при замовленні даного
коктейлю ви пили просто сік з джином.
Кумедний факт: історично так склалося, що Long Bar - єдине місце Сінгапуру, де
можна і потрібно смітити - лушпиння від арахісу за традицією кидається саме
під ноги. Робиться це не стільки для веселощів, скільки ... втім, почути свій
варіант легенди краще безпосередньо від барменів.
Ресторани
La Dame de Pic - Пікова Дама... Саме цей знаменитий французький бренд вибрав
будинком для свого першого ресторану в Азії готель Raffles. Меню, створене під
патронажем засновниці - шеф-повара Anne-Sophie Pic, відображає її авторський
стиль - складність ароматів, сміливі комбінації смаків, що будять емоції. Вартість
ланч - меню починається від 128 сінгапурських доларів на людину, без
урахування податків.

BBR by Alain Ducasse - цей ресторан з Raffles практично з відкриття. 122 роки
тому його історія почалася, як історія невеликого клубу. На даний момент це
жвавий простір, що поєднує кухню і бар, і що пропонує гостям насолодитися
розслабленою атмосферою для дружніх посиденьок. Страви традиційно
прийнято брати на компанію і ділити за фактом між собою. Пиво і піца?
Морепродукти і вино? Без шику, але смачно? Так, за таким вам сюди.
Yi by Jereme Leung - дитя зоряного шефа Jeremy Leung, одного з найвпливовіших
кухарів у сучасній китайській кухні. Yi з китайського перекладається як
«мистецтво» і вже сама назва здатна пробудити у вас апетит і позитивні асоціації.
Страви, що подаються тут, це алюзія, авторська модерністська інтерпретація на
традиційні страви різних регіонів Китаю, приготовані з сезонних інгредієнтів.
Butcher's Block - стильно декорований кобальтово-блакитними відтінками
інтер'єру, з панелями з темного дерева і яскравими меблями з латунними
акцентами, ресторан Butcher's Block ніби створений для того, щоб вітати
гедоністів з усього світу або ж перетворити вас у такого. Гості, сидячи з келихом
одного з 200 видів вина з погребу ресторану, можуть спостерігати за відкритою
кухнею, де кухарі готують свої м'ясні шедеври. Для тих, хто надає перевагу
приватності є 2 обідніх кімнати на 8 осіб кожна.
Tiffin Room - вперше відкритий ще в 1892 році, цей ресторан продовжує
сервірувати страви Півночі Індії в автентичних tiffin box (традиційний спосіб
подачі). Інтер'єр ресторану був дбайливо відновлений під час реставрації за
допомогою консультантів-істориків, так що ви можете насолоджуватися своїм
обідом або вечерею саме в тій атмосфері, в якій насолоджувались і заможні гості
більше 100 років тому.
The Grand Lobby - так, це просто лобі готелю, але завдяки своєму дизайну і
історії - це також ідеальне місце, щоб насолодитися денним чаєм у приємній
компанії і відчути себе справжнім джентльменом.
Inter Continental Hotel Singapore
Цю точку на карті ви точно не пропустите – Inter Continental розташований на
перехресті районів Брас-Басах і Бугіс, на відстані невеликої прогулянки від усіх
пам'яток. Сама будівля являє собою хмарочос (tower wing) і історичну будову з
трьох поверхів (heritage wing), загальне число номерів - 403. Готель не раз, і не

два, вигравав усі існуючі нагороди у сфері гостинності. Так що, якщо вам
важливий статус - зупиніться саме тут.
Персональний батлер - за запитом, а ось консьєрж служба чекає ваших запитів
24/7. У готелі є крита парковка на 600 автомобілів, басейн, і безліч конференцзалів різної місткості.
Номери
Найменша площа номера - 38 кв.м. Зупинитися у «вежі» або історичному крилі вирішувати тільки вам. При виборі клубного сервісу - гостю надається набір
привілеїв. Наприклад, персональний секретар.
Ресторани і бари
Ash & Elm - яскравий затишний ресторан, що спеціалізується на стравах
європейської кухні. Він ніби поєднує в собі немов три кулінарних театри зі
своїми сценами - м'ясна і сирна кімната, дров'яна піч і гриль на вугіллі.
Man Fu Yuan - у Сінгапурі ця назва вже давно на слуху. Відзначений різними
нагородами, Man Fu Yuan - ресторан який дає можливість гостям насолодитися
традиційною кантонською кухнею, у тому числі делікатесами з багатовіковою
історією, свіжими морепродуктами і дім самамами ручної ліпки.
The Lobby Lounge - у лобі лаунж готелю, який зберіг історичну спадщину
інтер'єру, створені ідеальні умови для неквапливого чаювання вдень, або
відпочинку з вишуканими винами ввечері.
Chikuyotei - бренд японських ресторанів, які сервірують традиційні і сучасні
страви японської кухні, відкритий у 1851 році. Фірмове блюдо, що подається тут
і сьогодні, як і майже сто років тому - це вугор.
Idlewild - ви гарантовано отримаєте незабутні враження від стильного
оформлення інтер'єру в стилі золотого століття повітроплавання у поєднанні з
енергійною і при цьому інтимною атмосферою, живою музикою і
першокласними коктейлями.

