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L’île de Sentosa dispose de plusieurs plages artificielles : 
le sable, les cocotiers et les rochers ont été importés 
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Metro Sing 
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Magasins - Resto 
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Raffles, palace mythique 
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Entrée Casino 
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"Song of the Sea Sentosa" - Nhạc nước muôn màu lazer  
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à G, guide Sing  - à droite, Minh, guide vnm (micro) 

 

 
Aéroport Changi 
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Portail de  Singapour 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Singapour 

 

Asian Civilisations Museum 
1 Empress Place, Singapour 179555, Singapour (Downtown Core) 

http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g294265-d310896-Reviews-

Asian_Civilisations_Museum-Singapore.html 

 

Singapore - Lược sử 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore 

Năm 1819, ông Thomas Stamford Raffles, một viên chức của công ty East India (của 
Anh), đã kí một thỏa thuận với vua của Johor. Ông đồng thời thiết lập Singapore trở 
thành một trạm thông thương buôn bán và nơi định cư, sau này đã nhanh chóng phát 
triển và thu hút sự di dân từ nhiều chủng tộc khác nhau. Singapore sau đó đã trở 
thành thuộc địa của Anh năm 1867. Sau một chuỗi các hoạt động mở mang lãnh 
thổ, Đế quốc Anh nhanh chóng đưa Singapore trở thành một trung tâm tập trung và 
phân phối dựa vào vị trí rất quan trọng của nó trên con đường biển nối giữa châu 
Âu và Trung Quốc. 

Thomas Stamford Raffles được xem là người tìm ra Singapore mới. 

Trong Thế chiến thứ hai, quân đội Đế quốc Nhật xâm chiếm Malaya và những vùng 
lân cận trong Cuộc chiến Malaya, lên đến cực điểm tại Cuộc chiến Singapore. ….. 
Quân Anh trở lại chiếm hòn đảo một tháng sau sự đầu hàng của Nhật vào tháng 9 
năm 1945. 

Singapore trở thành một nhà nước tự chủ năm 1959, thủ tướng đầu tiên làLý Quang 
Diệu sau cuộc bầu cử năm 1959. Cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập Singapore 
vào Liên bang Mã Lai đã đạt được năm1962 ….. Năm 1963. Singapore bị tách ra khỏi 
liên bang vào ngày 7 tháng 8 năm 1965 sau những bất đồng quan điểm chính trị chính 
phủ của bang và hội đồng liên bang tại Kuala Lumpur. Singapore được độc lập 2 ngày 
sau đó. 

Độc lập đồng nghĩa với tự túc, Singapore đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong 
giai đoạn này, bao gồm nạn thất nghiệp, thiếu nhà ở, đất đai và tài nguyên thiên nhiên. 
Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Đồng Minh, trong nhiệm kỳ của mình từ 
năm 1959 đến1990, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng bước kiềm chế thất nghiệp, 
lạm phát, tăng mức sống và thực hiện một chương trình nhà ở công cộng với quy mô 
lớn. Các cơ sở hạ tầng kinh tế của đất nước được phát triển, mối đe dọa của căng 
thẳng chủng tộc được loại bỏ và một hệ thống phòng vệ quốc gia được thiết lập. 
Singapore từ một nước đang phát triển trở thành một nước phát triển vào cuốithế kỷ 
20.[3] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Singapour
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g294265-d310896-Reviews-Asian_Civilisations_Museum-Singapore.html
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g294265-d310896-Reviews-Asian_Civilisations_Museum-Singapore.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://vi.wikipedia.org/wiki/1819
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Stamford_Raffles&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_ty_East_India&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%8Ba_c%E1%BB%A7a_Anh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/1867
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Stamford_Raffles&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaya&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%E1%BB%99c_chi%E1%BA%BFn_Malaya&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%E1%BB%99c_chi%E1%BA%BFn_Singapore&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BA%A7u_h%C3%A0ng_c%E1%BB%A7a_Nh%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/1959
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Quang_Di%E1%BB%87u
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Quang_Di%E1%BB%87u
http://vi.wikipedia.org/wiki/1962
http://vi.wikipedia.org/wiki/1963
http://vi.wikipedia.org/wiki/7_th%C3%A1ng_8
http://vi.wikipedia.org/wiki/1965
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
http://vi.wikipedia.org/wiki/1959
http://vi.wikipedia.org/wiki/1990
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%A9c_s%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_s%E1%BB%9F_h%E1%BA%A1_t%E1%BA%A7ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91ang_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_20
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_20
http://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore#cite_note-2
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Singapore - Sommaire d'histoire  

L'île de Singapour, presque vide d'habitants, entre dans le domaine colonial 
néerlandais vers 1685 (Indes néerlandaises). Mais le territoire n'est pas mis en valeur, 
les Néerlandais se concentrent alors sur Malacca. En 1810-1811, quand le royaume 
des Pays-Bas tombe sous le joug napoléonien, Singapour, et l'actuelle Malaisie, ainsi 
que l'actuelle Indonésie, sont occupés par la Grande-Bretagne.  

Durant la Seconde Guerre mondiale, à partir du 15 février 1942, l’île est soumise à 
l'expansionnisme du Japon Showa et intégrée dans la Sphère de coprospérité de la 
grande Asie orientale . . . . .  Dans le même temps, un camp de prisonniers de guerre 
existait à Singapour, appelé « camp de Changi ». . . . .  L'Empire britannique récupéra 
Singapour seulement le 5 septembre 1945.  

En 1959 les Britanniques dotent Singapour d’une Constitution propre et Lee Kuan 
Yew est élu Premier ministre. Son parti, le People's Action Party (« Parti d'action 
populaire ») propose alors l’intégration à la Fédération des États de Malaisie, ce qui fut 
fait le 16 septembre 1963. Peu après, les Malais de la péninsule forcent Singapour à 
quitter la Fédération (contre le gré de Lee Kuan Yew), dès 1964, des troubles éclatent, 
et l’indépendance de la République de Singapour vis-à-vis de la Fédération est 

proclamée le 9 août 19657. 

* 16 septembre 1923,  Lee Kwan-Yew) homme politique singapourien2,3,4,5. fut le 
premier Premier ministre de la république de Singapour de 1959 à 1990. Lorsqu'il 
démissionna, il était alors le plus ancien Premier ministre en service au monde6. Puis il 
fut ministre senior les quinze années suivantes.   

En tant que co-créateur et premier secrétaire général du Parti d'action 
populaire (PAP), il a dirigé le parti vers 8 victoires électorales de 1959 à 1990 et a 
supervisé la séparation de Singapour de la Malaisie en 1965 et les transformations qui 
en ont découlé. Il a ainsi mené la cité-État du statut d'avant-poste colonial sous-
développé et sans ressources naturelles vers le « premier monde », faisant de 
Singapour un pays développé avec une des économies les plus florissantes au 
monde, notamment au sein des Quatre dragons asiatiques. Depuis la fin de ses 
fonctions, il est resté l'une des personnalités politiques les plus influentes de 

Singapour et d'Asie du Sud-Est7.  

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour 

 

http://www.routard.com/guide/code_dest/singapour.htm 

Singapour est ne île, un État, une ville : ordonné et propre, comme une petite Suisse 
d’Asie du Sud-Est. À l’indépendance en 1965, en sortant du carcan anglais, le pays 
s’est trouvé de nouvelles valeurs : développement économique, sécurité, propreté, 
matérialisme. Sa devise pourrait être : labeur, famille, prospérité. Bref, ça ne chôme 
pas. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indes_n%C3%A9erlandaises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malacca_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expansionnisme_du_Japon_Showa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re_de_coprosp%C3%A9rit%C3%A9_de_la_grande_Asie_orientale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re_de_coprosp%C3%A9rit%C3%A9_de_la_grande_Asie_orientale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Changi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1959
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1923
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew#cite_note-erlanger-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%27action_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%27action_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_dragons_asiatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew#cite_note-Time_1999-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
http://www.routard.com/guide/code_dest/singapour.htm
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De plus, le multiculturalisme et la tolérance religieuse sont à mettre au crédit d’un 
régime soucieux de cohésion sociale. Comparativement à la Malaisie, où même la 
capitale vit à un rythme (presque) serein, Singapour est toujours avide de gagner du 
temps sur le temps. 

La ville-État veut être un exemple pour l’Asie : elle accueille autant la jet-set que les 
milieux d’affaires, mais elle cherche désormais à s’offrir un nouveau visage, culturel 
cette fois. Moyennant de gros investissements et une politique d’acquisitions à faire 

pâlir d’envie de grands musées. 

ÀSingapour, vous vous livrerez aux deux passe-temps nationaux : shopping and 
eating ! Puis vous découvrirez ce qui reste de ses vieux quartiers, typés et animés, 
vous déambulerez dans Orchard Road pour comprendre ce qu’est le shopping (de 
luxe), vous prendrez l’air marin du côté de la Marina, savourerez quelques gorgées 
de Tiger dans une ambiance festive le long des quais, et enfin vous vous aérerez dans 
les parcs floraux et animaliers, de véritables attractions de qualité. 

Enfin, puisqu’il est question d’attractions, si Singapour est votre unique destination, 
terminez par l’île de Sentosa, un grand parc à ciel ouvert doté de jolies plages, ou par 
celle de Pulau Ubin, plus sauvage... 

 

DÉCOUVRIR À SINGAPOUR 

 

 Parc ornithologique de Jurong 

 Île de Sentosa 

 Victoria Concert Hall and 
Theatre 

 Boat Quay 

 Raffles Hotel 

 Clarke Quay - Descendre vers 
la Marina par le vieux quartier 

colonial et faire une halte au 
Raffles, palace mythique 

 

 

     The Merlion 

Le Merlion est l’emblème de 
Singapour. Mi-lion, mi-poisson, 
cet animal légendaire est censé 
protéger la ville.  

 Bugis Street 

  

 Jardins du Baume du Tigre 

 Little India 

 Quartier d'Arab StreetChinese 
Gardens 

 Temple Sri Perumal 

 Temple Thian Hock Keng 

 Temple Sri Mariamman 

http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/experience.html 

 

http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/16920-parc_ornithologique_de_jurong.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/15517-ile_de_sentosa.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6563-victoria_concert_hall_and_theatre.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6563-victoria_concert_hall_and_theatre.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/17476-boat_quay.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/8263-raffles_hotel.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/18056-clarke_quay.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/5480-the_merlion.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/15418-bugis_street.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/20262-jardins_du_baume_du_tigre.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/2402-little_india.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/15413-quartier_d_arab_street.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/15413-quartier_d_arab_street.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/16743-temple_sri_perumal.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/15409-temple_thian_hock_keng.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/15410-temple_sri_mariamman.htm
http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/experience.html


 

 

18 

 

Du lich Singapore 4 ngày 3 đêm 

 
1 : TP. HỒ CHÍ MINH - SINGAPORE 

 
khởi hành ra sân bay Tân Sơn Nhất, ga Quốc Tế. Đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay 
đi Singapore. Đến nơi, xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn tại sân 
bay Changi (Singapore), đưa quý khách vào thành phố, thăm quan thành phố: 

 Toà thị chính, Nhà quốc hội, nhà hát Victoria, sông Singapore, tượng đài 
Dr. Stamford - người sáng lập thành phố Singapore. 

 Nhà hát kịch Esplanade - công trình kiến trúc đặc sắc về thuật phong thuỷ 
máng dáng hình 'Hai quả sầu riêng' được người Singapore tự hào như biểu tượng 
sánh với nhà hát Con Sò Sydney (Úc), có thể chứa tới 2.000 người. 
Tối quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi và ăn tối.Tự do khám phá Singapore 
ban đêm. 

 
2 : SINGAPORE 

 
Sau khi ăn sáng, Quý khách thăm quan thành phố: 

 Đồi Farber – nơi có thể ngắm toàn cảnh hải cảng, đảo Sentosa và các hòn đảo 
phía mam Singapore. 

 Cửa hàng Chê tác Kim Cương, cửa hàng Dầu Xanh.  
Trưa ăn trưa tại nhà hàng địa phương, nghỉ ngơi. Sau đó chiều đoàn sẽ đi thăm: 

 Đảo Sentosa – tại đây đoàn thăm quan quan: Bảo tàng Singapore (Images of 
Singapore), nơi diễn tả sống động bằng hình ảnh và tượng sáp những hình người với 
kích cỡ như thật, những đồ tạo tác quý hiếm và công nghệ tối tân sẽ mang những hình 
ảnh, âm thanh, hương vị của Singapore, lịch sử hình thành và phát triển của Singapore 
từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ 21; dạo đường Merlion Walk chụp ảnh lưu niệm. 

 Bảo Tàng Sáp – nơi tái hiện những mô hình người bằng sáp, những người đã 
góp phần kiến tạo đất nước Singapore độc đáo và thịnh vượng. 
Và sau bữa tối trên đảo và thưởng thức: 

 Chương trình nhạc nước muôn màu lazer đẹp nhất Châu Á (Song of the 
Sea Sentosa) - Chương trình nhạc nước nổi tiếng thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời 
với sự phối hợp của ánh sáng và âm thanh, hình ảnh động, hình ảnh không gian 3 
chiều, những vũ điệu balê của các vòi nước cùng thế giới âm thanh và ánh sáng đa 
chiều. 
Đoàn đi ô tô về lại khách sạn. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Singapore. 

 
3 : SINGAPORE - VƯỜNG CHIM JURONG 

 
 Sau khi dùng điểm tâm sáng, đoàn sẽ đi tham quan: 
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 Vườn chim Jurong - nơi tụ họp của các loài chim đến từ mọi miền trên thế giới, 
quý khách có dịp hòa mình vào thế giới sinh động đầy màu sắc và thú vị của hàng 
ngàn loài chim. 

 All Star Birds Show – tiết mục biểu diễn đặc biệt của những chú chim nhỏ nhắn 
hiền lành và xinh đẹp. Ăn trưa tại nhà hàng với món nướng BBQ kiểu Hàn Quốc. 
Ăn tối, nghỉ đêm tại khách sạn tại Singapore 

 
4 : SINGAPORE – TP.HCM 

 
 Sau khi ăn sáng, quý khách tự do đi mua sắm ở trung tâm thương mại sầm uất cho 
đến giờ ra sân bay. Đoàn sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam. Đến sân bay Tân Sơn 
Nhất. Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại ! Chúc quý khách có 1 
kì nghỉ thật vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. 
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Hướng dẫn du lịch Singapore - Sơ lược 
 

Singapore nằm ở phía nam bán đảo Malaysia và là quốc đảo nhỏ nhất trong khu vực 
Đông Nam Á. Là một thành phố năng động giàu tương phản, đầy màu sắc, nhưng 
Singapore vẫn có sự phối hợp hài hòa của văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và kiến trúc. 
Đầy ăm ắp năng lượng, “chiếc máy phát điện” nhỏ bé này ở vùng Đông Nam Á hiện 
thân cho những gì tốt đẹp nhất của cả “chất Đông” và “chất Tây”.  
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Đến đây, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và hòa mình vào thành phố được 
mệnh danh là xanh — sạch - đẹp nhất thế giới. Bên cạnh đó còn có thể thưởng thức 
những món ăn độc đáo, đa dạng có nguồn gốc từ Malay, Trung Quốc, Ấn Độ…cho 
đến các nước phương Tây. Khi đến Singapore bạn còn có dịp mua sắm thỏa thích 
trong những dịp đại hạ giá diễn ra trong những lễ hội của quốc đảo xinh đẹp này.  
 

Hình ảnh Singapore 

 

     

 
Click vào đây để ẩn bản đồ Singapore  
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Đi khi nào?  

Khí hậu ở Singapore khá ẩm ướt. Từ tháng 11 đến tháng 1 là những tháng ẩm ướt 
nhất nhưng những tháng còn lại thì cũng không khô hơn là bao nhiêu. Từ tháng 3 đến 
tháng 9 thì trời ít gió. Nhiệt độ trung bình vào ban ngày là khoảng 31 độ C, vào bạn 
đêm có thể hạ xuống còn khoảng 24 độ C. 
 
Thế nhưng Thời tiết dường như không phải là mối quan tâm chính khi bạn có ý định đi 
du lịch Singapore, bởi vì đảo quốc này có lượng mưa quanh năm khá ổn định. Du 
khách có thể đến tham quan đất nước xinh đẹp này vào bất kỳ thời gian nào. Để thêm 
phần thú vị, bạn nên kết hợp chuyến đi của mình với một trong các sự kiện hoặc lễ hội 
nơi đây : Taipusam là một lễ hội hấp dẫn của những người theo đạo Hindu diễn ra vào 
khoảng tháng 2 hằng năm.  
 
Nếu shopping và ăn uống là mối quan tâm chính của bạn, hãy đến Singapore vào 
tháng 4 để thưởng thức lễ hội ẩm thực Singapore, còn tháng 6 là khoảng thời gian 
diễn ra mùa đại khuyến mại của họ. Bình thường, lượng khách là doanh nhân đến 
Singapore quanh năm luôn đông đúc, tuy nhiên, theo một số báo cáo của các khách 
sạn nơi đây, thì các cuộc viếng thăm của doanh nhân đến Singapore giảm bớt vào 
tháng 7 và 8. Bởi vậy, đây có thể là thời điểm tốt nhất để bạn có thể ung dung và 
thương lượng một mức giá rẻ khi đến Singapore. 
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Thời điểm du lịch cao điểm của Singapore rơi vào từ tháng 12 đến tháng 6, đông nhất 
là vào đầu tháng 12 kéo dài đến năm mới, tức là khoảng tháng 1, tháng 2. 
 
Đi những đâu?  
Điểm thuận lợi nhất khi du lịch Singapore là hầu hết các điểm đến đều nằm ở trung 
tâm thành phố, hoặc có một số nằm ở ngoại ô, tuy nhiên không quá xa xôi và phương 
tiện đi lại khá dễ dàng. 
 
Đến quốc đảo Singapore, du khách có thể đi tham quan Vương quốc côn trùng. Đây 
được xem là một trong những vườn sở thú lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Bạn có 
thể nhìn thấy nhiều quần thể động vật và thực vật quý hiếm. Bạn nên đến đây cùng với 
gia đình, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tiếc nếu như bỏ qua địa điểm này. Trường hợp 
như du khách thích xem động vật vào buổi tối thì có thể ghé qua vườn Bướm đêm. 
Trông như hình dáng một cánh bướm, vẻ đẹp tinh tế của Công viên bướm & Vương 
quốc Côn trùng hứa hẹn một chuyến tham quan hấp dẫn ! Bạn sẽ kinh ngạc trước một 
thế giới muôn màu và hàng ngàn cánh bướm rập rờn khi tản bộ qua môi trường của 
những sinh vật mỏng manh này. Du khách có thể tiếp xúc với những chúa tể của Thế 
giới Côn trùng - Bọ cánh cứng Tê giác, Nhện Khổng lồ và loài bò cạp — trong một cái 
hang dài 70m, hang côn trùng đầu tiên trên thế giới. Khi bạn thám hiểm sâu hơn trong 
góc tối, chỉ có ánh sáng đom đóm dẫn đườc cho bạn. Hay bạn cũng có thể học cách 
cầm lấy những con bò cạp, bọ cánh cứng và các loài côn trùng khổng lồ khác trong 
những màn trình diễn trên sân khấu. Hay thử nhặt lấy một con bọ que tại Công viên Bọ 
que (Stick Insect Safari) - nếu bạn phát hiện ra chúng. 
 
Nếu du khách thích mua sắm, ăn uống và giải trí thì hãy đến cảng cầu Clarke. Được tô 
điểm bởi năm dãy nhà kho được cải tạo lại, cầu cảng Clarke mang đến cho bạn nhiều 
sự lựa chọn ngẫu nhiên đối với các điểm tham quan chủ đạo, với những cửa tiệm bán 
hàng cũ và cửa hiệu đồ cổ, chợ trời ngày Chủ nhật và các nhà hàng với vô số đồ ăn 
và thức uống làm bạn ngạc nhiên. Vào những buổi tối, các câu lạc bộ khiêu vũ, các 
quán rượu luôn xập xình tiếng nhạc từ những năm 1960 cho đến nay. Đặc biệt đến 
đây, những du khách yêu thích sự mạo hiểm có thể thử cảm giác căng thẳng đến 
nghẹt thở với trò chơi nhảy Bungy. Ba người chơi được sắp xếp ngồi trong một cái 
khoang gia cố thép ngoài trời được thiết kế đặc biệt, buộc vào người những sợi dây 
thừng bungy theo tiêu chuẩn Mỹ ở hai tháp. Những sợi dây này được thắt chặt và sau 
đó được thả lỏng ra, đẩy khoang này lên đến độ cao 60 mét trên không trung với tốc 
độ 200 km/giờ. 
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Cảng cầu Clarke 

 
Ngoài ra du khách còn có thể đến Esplanade — Nhà hát trên Vịnh. Đây là một trong 
những trung tâm nghệ thuật nhộn nhịp nhất trên thế giới, bắt đầu chính thức mở cửa 
từ 12 tháng 10 năm 2002. Biểu tượng kiến trúc với hai mái vòm độc đáo giống hệt 
nhau tọa lạc trong khu đô thị Singapore, ngay cạnh Vịnh Marina ở cửa sông 
Singapore. Esplanade bao gồm hai tòa nhà lớn: Nhà hát 2000 chỗ và Phòng Hòa nhạc 
1.600 chỗ, chưa kể hai khu vực nhỏ hơn là một nhà hát ngoài trời và một khu mua 
sắm. Mục tiêu của Esplanade là trở thành trung tâm nghệ thuật cho tất cả mọi người 
với các chương trình có thể thỏa mãn được bất kỳ thị hiếu nào dù rất khác nhau. 
Những chương trình của Esplanade đã nối kết mọi thể loại để bao hàm hết từ âm 
nhạc, múa đến các loại hình nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật biểu diễn, với trọng 
tâm là văn hóa Châu Á. 
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Nhà hát trên vịnh  -Esplanade 

 
Còn công viên Melion vốn nổi tiếng với hình tượng con thú đầu sư tử, mình cá đang 
cưỡi trên ngọn sóng nhanh chóng trở thành biểu tượng của đảo quốc Singapore trên 
thế giới. Du khách đến đây chắc chắn sẽ phải dừng lại và tranh thủ chụp vài tấm ảnh 
để kỉ niệm chuyến đi tham quan đất nước Singapore này. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy 
được công viên này bởi nó chỉ nằm cách cầu Esplanade khoảng 120m. 
 
Ngoài việc tham quan ra, hầu hết mọi người đến Singapore đều tham gia vào hoạt 
động mua sắm (shopping), đặc biệt vào những mùa và lễ hội giảm giá. Mua sắm ở đây 
cũng được xem là một môn thể thao, và từ những siêu thị, những “đại cửa hàng” sang 
trọng cho đến các khu “chợ giời”, tham quan, xem hàng, hỏi giá rồi mặc cả, để cuối 
cùng có thể mua được món đồ nào đó với mức giá “hời” nhất quả là một niềm phấn 
khích, một cái gì đó khiến người ta phải “nghiện”, phải “say”. 
 
Trung tâm mua sắm tại Singapore phải kể đến Orchard Road, một con phố rất dài 
chen chúc những gian hàng, và trong các gian hàng lại chen chúc đủ mọi chủng loại, 
từ quần áo thời trang phong cách “Tây”, đến các mẫu trang sức độc đáo và nhiều mặt 
hàng nhập khẩu. Người Singapore có một tình cảm vừa yêu vừa ghét với Orchard 
Road. Khi các gian hàng mọc lên, họ thỏa sức chọn lựa, mua sắm và làm ăn. Nhưng 
Orchard Road cũng là nơi khởi đầu của một luồng văn hóa mới đấy ám ảnh thị trường. 
Ngoài ra, các khu vực xung quanh Little India, Arab Street và Chinatown cũng là điểm 
đến quen thuộc của những tay nghiền mua sắm. Hầu hết hàng hóa đều có giá cố định, 
song vào những mùa giảm giá, đặc biệt vào tháng 7 hàng năm, giá có thể giảm tận 50-
75%. Tất nhiên, mặc cả vẫn là một công đoạn không bao giờ thiếu khi đi mua hàng. 
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Orchard Road-con phố chen chúc những gian hàng 

 
Đến Singapore và khám phá, thưởng thức cuộc sống đêm cũng là một điều thú vị mà 
các du khách ưa thích. Singapore có lợi thế được là một trong những quốc gia an toàn 
nhất trên thế giới để bạn có thể yên tâm dạo chơi và tham gia vào cuộc sống đêm nơi 
đây. Ăn uống, khiêu vũ, xem phim thậm chí tham quan vườn bách thú ban đêm đều có 
thể được. Ngoài ra, mua sắm về đêm cũng được liệt vào một trong những hoạt động lý 
thú khi ông mặt trời đã đi ngủ. 
 
Cuối cùng là một điểm đến không thể bỏ qua khi tới Singapore. Cách thành phố 
khoảng một vài phút đi cáp treo hoặc đường bộ, đảo Sentosa có thể được xem là một 
sự kết hợp hoàn hảo giữa khu vui chơi giải trí nhiệt đới, công viên thiên nhiên và trung 
tâm di sản. Sẽ thật là thú vị khi bạn được ngồi trên cáp treo ngắm nhìn được toàn cảnh 
của đảo Sentosa hoặc dạo chơi ở Merlion Walk. 
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Trên đảo Sentosa 

 
Đến với Sentosa bạn có thể tham gia nhiều hoạt động du lịch, thăm quan, nghỉ dưỡng 
với sự phục vụ hoàn hảo. Sentosa còn có các viện bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim 
hiện đại, các câu lạc bộ golf. Đặc biệt ở sentosa, bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống 
trong thế giới thuỷ cung với hơn 2.500 loài sinh vật biển — đây là khu vực nuôi cá 
nhiệt đới lớn nhất châu Á. Khu vực hồ nuôi và biểu diễn cá heo, công viên biểu diễn 
nhạc nước với âm thanh hoành tráng cùng ánh sáng lade rực rỡ. 
 
Đến, đi lại bằng gì?  
Hiện nay đi từ Việt Nam, bạn có thể lựa chọn một số hãng hàng không châu Á như 
Cathay Pacific Airways, Vietnam Airlines, Singapore Airlines…..Nếu đi từ Hà Nội đến 
Singapore bằng Vietnam Airlines, giá vé khứ hồi là khoảng 110 USD, còn đi từ thành 
phố Hồ Chí Minh, bạn có thể lựa chọn hãng Garuda Indonesia, Singapore Airlines 
hoặc Vietnam Airlines, với mức vé khứ hồi khoảng từ 99 -128 USD. Hãy liên hệ với 
các đại lý bán vé máy bay hoặc truy cập website của các hãng hàng không để biết rõ 
hơn chi tiết giá vé và tình trạng chỗ, đồng thời đặt vé để hưởng các mức giá ưu đãi. 
 
Ngoài ra, nếu bạn đang thực hiện một chuyến đi đến Malaysia hay Thái Lan, và từ đó 
đi Singapore, bạn có thể chọn phương tiện tàu hỏa. Đây đang là sự lựa chọn của 
nhiều du khách có thời gian và để hưởng cảm giác khác lạ. Từ Malaysia hay Thái Lan, 
có hai dịch vụ tàu hỏa Eastern and Oriental Express và KTM trains. Hãy truy cập 
website của hai dịch vụ này để tham khảo và biết thêm chi tiết: www.orient-
express.com và www.ktmb.com.my 
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Sân bay ở Singapore 

 
Phương tiện giao thông công cộng của Singapore rất đa dạng. Để đi lại ở quốc đảo 
này, bạn có thể chọn lựa việc đi lại bằng taxi, hệ thống xe điện ngầm hay là những 
chuyến xe buýt thuận tiện. Ngoài ra bạn còn có thể đi lại bằng phà hay thuyền. 
Singapore có hệ thống xe buýt rộng lớn với nhiều dịch vụ thuận tiện. Giá thành rẻ và 
có thể đón xe nhanh chóng, dễ dàng. Còn nếu thích đi ô tô thì bạn có thể thuê xe. Có 
rất nhiều công ty cho thuê xe ô tô ở Singapore. Giá thuê theo ngày khá là cao, nhưng 
thuê theo tuần thì có thể chấp nhận được. 
 
Còn về taxi thì hầu hết taxi ở Singapore đều chạy tính theo kilomet. Bạn có thể đón 
taxi ở gần những khách sạn lớn, những khu mua sắm hay thậm chí có thể vẫy tay đón 
taxi ở ngay trên đường. Vào những ngày mưa nặng hạt, hay vào giờ cao điểm, hoặc 
những đêm khuya thì bạn cũng có thể dễ dàng đón được taxi để đi đến những nơi 
trong trung tâm thành phố. 
 
Phà cũng la một phương tiện thiết thực để thực hiện những chuyến tham quan quanh 
thành phố. Những chuyến phà hoạt động đều đặn từ khu trung tâm thương mại thế 
giới đến Sentosa và những hòn đảo khác, trong đó có cả Batam ở Indonesia. 
 Còn nếu muốn tiết kiệm và tiện lợi hơn, bạn có thể đi xe điện ngầm. Singapore 
có hệ thống xe điện ngầm lớn, và thuận tiện mà không tốn quá nhiều chi phí cho việc 
đi lại bằng phương tiện này. 
 Bên cạnh đó, bạn còn có thể làm những chuyến du ngoạn trên sông Singapore 
bằng những chiếc ghe máy hay đến tham quan cảng trên những chiếc thuyền sang 
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trọng. Xích lô có nhiều nhưng khó có thể tìm thấy ở những tuyến đường chính. Du 
khách có thể đến khu phố người Hoa (ChinaTown) hay vài con đường trong trung tâm 
thành phố để tìm những chiếc xích lô này. Bạn nên thỏa thuận giá cả trước khi lên xe 
ngồi. 
 
Ẩm thực  
Đến Singapore, du khách cần chuẩn bị trước một số tiền mặt để thanh toán cho những 
bữa ăn tại các khu ăn uống ngoài trời, quán ăn, bar, hay những món hàng mua ở trên 
đường phố. Tất cả các loại thẻ tín dụng được chấp nhận rộng rãi và hệ thống ATM rất 
phổ biến ở những nơi trong thành phố. Hầu hết đều chấp nhận thẻ Visa, MasterCard. 
Đơn vị tiền tệ của Singapore là Đô Sing (S$). Một đô sing tương đương khoảng 10.700 
VNĐ. 
 Du khách có thể đổi tiền ở các ngân hàng có mặt rất nhiều ở Singapore. Tuy 
nhiên mỗi ngân hàng có một tỷ giá khác nhau và thậm chí bạn phải trả phí cho mỗi lần 
giao dịch. Thường thì bạn phải trả phí khoảng vài đô, cũng có khi nhiều hơn thế. Vì 
vậy bạn nên hỏi kỹ trước khi quyết định giao dịch. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thấy 
những điểm đổi tiền ở trong những trung tâm mua sắm trên khắp Singapore. Bạn sẽ 
không phải tốn phí giao dịch khi đổi tiền ở những nơi này. 
 Giá cả ở Singapore khá là mắc hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, 
thậm chí bạn có thể bị sốc vì vật giá ở đây nếu đi du lịch với kinh phí eo hẹp. Tuy 
nhiên bạn cũng có thể ở đây mà không phải tốn nhiều chi phí. Miễn là bạn có thể tránh 
được sự cám dỗ của việc mua sắm và những dịch vụ xa xỉ ở nơi này. Bạn có thể ở 
Singapore chỉ với 50$ một ngày nếu như ở ăn uống và ở khách sạn giá rẻ. Bạn sẽ tốn 
150$ cho một ngày nếu như ở khách sạn tầm trung và ăn uống ngon. 
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