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Panduan gaya hidup ini melengkapi “Panduan Perjalanan 
Singapura bagi Wisatawan Muslim 2021”. Ambil salinan 
ini untuk mengetahui lebih detail tentang tujuh daerah 
di Singapura.

Unduh kedua Panduan Pengunjung Muslim dengan 
memindai kode QR di bagian kiri.

Pin-pin ini terletak di seluruh panduan ini dan menunjukkan area toko. 
Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing kawasan wisata, 
bacalah “Panduan Perjalanan Singapura bagi Wisatawan Muslim 2021”.

MADE WITH PASSION 
JELAJAHI BERBAGAI

PRODUK LOKAL 
SINGAPURA

SG CLEAN 
MENGINAP DAN 

BERSENANG-SENANG
DENGAN PIKIRAN 

YANG TENANG

OTORITAS
IMIGRASI DAN

TITIK PEMERIKSAAN
INFORMASI TERBARU

TENTANG AGENDA
PERJALANAN 
YANG AMAN

KEMENTERIAN 
KESEHATAN
SINGAPURA

 PERKEMBANGAN 
TERBARU TENTANG 

COVID-19 DI SINGAPURA

Inti dari Singapura adalah keberagamannya – 
pusat budaya, etnis, dan agama. Panduan ini 
memperkenalkan sekilas tentang penduduk, brand 
produk lokal, dan akomodasi yang unik di Singapura.

VISIT SINGAPORE
INFORMASI PENTING
UNTUK WISATAWAN

Singapura dinobatkan UNESCO 
sebagai Kota Dengan Desain Kreatif

Singapura merupakan satu-satunya kota 
di Asia dengan kepadatan tanaman 
hijau tertinggi

Budaya "hawker" 
ikonik Singapura telah 
diakui oleh UNESCO 
karena signifikansi 
nilai budayanya

Lebih dari 
penduduk Singapura 
adalah Muslim

Berbagai hidangan:
Halal Jepang, Korea, Italia, Meksiko, 
Cina, Swedia, dan lainnya!

Lebih dari  
masjid di Singapura

Lebih dari 
pusat pedagang kaki 
lima bersertifikat Halal

bersertifikat Halal dan
tempat makan

tempat makan siap
 saji bersertifikat Halal di Singapura

ISI
DAFTAR

Kota 
yang Beragam

Tempat 
Menginap

Makanan
‘Shiok’ Halal

Toko 
Produk Lokal

Keseruan 
Sepanjang Hari

04

1209
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Tourism Court
1 Orchard Spring Lane
Singapura 247729
Tel: (65) 6736 6622

stb.gov.sg

Catatan: Singapore Tourism Board (STB) tidak 
bertanggung jawab atas keakuratan, ketelitian, 
atau kegunaan dari publikasi ini (Agustus 2021), 
dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas kerusakan, kerugian, cedera, atau 
ketidaknyamanan apa pun yang timbul akibat 
atau terkait dengan konten ini.

Halaman depan: Mural Madam Mogra, Jasmine of the City di Little India.

Verifikasi atau klarifikasi harus dilakukan terhadap pihak ketiga individu 
yang dirujuk dalam publikasi ini.

Bagian mana pun dari panduan ini tidak boleh direproduksi tanpa 
persetujuan tertulis dari Singapore Tourism Board. Semua hak cipta 
dilindungi undang-undang.

Hak cipta 2021 oleh Singapore Tourism Board. Semua informasi benar pada 
saat publikasi (Agustus 2021).

PERLU DIKETAHUI

Jelajahi brand-brand Singapura. Made 
With Passion memperkenalkan brand-
brand gaya hidup lokal yang menyusun 
keberagaman Singapura. Tanda brand ini 
dapat ditemukan di beberapa produk, 
kemasan, dan toko brand pilihan di 
Singapura. Perhatikan beberapa brand 
yang memiliki tanda ini dalam panduan ini!
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Hari Waisak Hari Raya Idulfitri DeepavaliThaipusam Hari Raya Haji

Saksikan sekilas prosesi 
penyalaan lilin dan 

penerangan patung Budha 
di Biara Kong Meng San 

Phor Kark See.

Dirayakan setelah Ramadan, 
inilah perayaan penuh suka 

cita yang saling memaafkan, 
mengunjungi keluarga, dan 
bersantap ria! Geylang Serai 
menawarkan pemandangan 
dan suara yang menambah 

keceriaan suasana ini.

Jalanan Little India diterangi 
dengan berbagai lampu 

minyak, deretan warna yang 
indah, dan banyak patung 
yang luar biasa menjelang 

perayaan Hindu untuk 
kemenangan kebaikan 

atas kejahatan.

Festival tahunan yang 
dirayakan oleh umat Hindu 

di Singapura. Saksikan prosesi 
kereta raksasa warna-warni 

saat umat Hindu berjalan dari 
Tank Road menuju Keong

 Saik Road.

Festival yang merayakan 
belas kasihan, berbagi 

kekayaan, dan mengucap 
syukur. Domba, kambing, 
sapi, atau domba muda 

biasanya dikurbankan, lalu 
dibagikan ke keluarga 

dan orang-orang 
yang membutuhkan.

Tahun Baru Imlek

Inilah waktu untuk 
menghormati para dewa 

dan leluhur keluarga secara 
adat Kunjungi Chinatown 

untuk menyaksikan 
lampu-lampu dan jalanan 

yang dipenuhi warna merah. 

Hari NatalFestival Pertengahan 
Musim Gugur

Mungkin tidak ada salju di 
Singapura, tetapi Christmas 
Wonderland di Gardens by 
the Bay dan lampu-lampu 
yang meriah di sepanjang 

Orchard Road adalah 
tanda bahwa musim liburan 

hampir berakhir.

Secara tradisional merupakan 
perayaan pada akhir panen 

musim gugur, Festival 
Pertengahan Musim Gugur 
menampilkan banyak sekali 
lentera dan kue bulan, serta 
merayakan bulan dalam fase 

paling terang dan penuh.

TAHUKAH ANDA?

Masjid Haji 
Muhammad Salleh

Masjid Petempatan 
Melayu Sembawang

Lokasi masjid ini sangat kontras 
dengan Distrik Bisnis Pusat yang 
sibuk. Di puncak Mount Palmer, 
terdapat kuburan Habib Nuh, 
keturunan dari Nabi 
Muhammad SAW.

Tersembunyi dari jalan utama, 
terdapat salah satu masjid kampung 
Melayu terakhir di Singapura. Pintu 
masuk masjid ini dinaungi oleh 
pohon karet yang sangat tinggi 
di bekas perkebunan karet dalam 
permukiman Melayu.

JALAN YANG PENUH KEHARMONISAN AGAMA

Queen, Waterloo, dan Bencoolen adalah beberapa jalan yang paling padat 
dengan beragam institusi agama di Singapura. Meskipun berdekatan dan 
dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki, ketujuh institusi agama ini hidup 
berdampingan secara harmonis, cerminan sejati dari pentingnya keharmonisan 
agama dan ras dalam Singapura modern yang multibudaya.

MASJID
 BENCOOLEN

CHURCH OF SAINTS 
PETER AND PAUL

SRI KRISHNAN 
TEMPLE

KUM YAN 
METHODIST CHURCH

CATHEDRAL OF THE 
GOOD SHEPHERD

KWAN IM THONG 
HOOD CHO TEMPLE

MAGHAIN ABOTH 
SYNAGOGUE

PERLU DIKETAHUI

Tradisi Singapura yang unik, 
Parade Chingay adalah acara 
tahunan yang merayakan 
etnis multibudaya Singapura. 
Dari kendaraan hias yang 
mengesankan hingga 
penampilan yang luar biasa, 
Parade Chingay dengan indah 
menampilkan perpaduan buaya 
yang mencerminkan Singapura 
saat ini. Parade Chingay secara 
tradisional dirayakan pada 
minggu kedua Tahun Baru Cina 
oleh penduduk Singapura yang 
terdiri dari semua etnis.

Singapura merayakan Hari 
Keharmonisan Ras setiap tanggal 
21 Juli untuk menunjukkan 
ikatan yang kuat dalam berbagai 
komunitas di Singapura, serta 
agar mereka berkumpul dan 
merayakan keberagaman.

HARI KERUKUNAN RAS
Mural di Keong Saik Rd, 
Tiong Bahru

PARADE CHINGAY
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SATU JALAN, 
YANG MEMPERTEMUKAN 

KEBERAGAMAN
Singapura merupakan pusat perpaduan budaya, berkat keberagaman ras dan agama yang hidup 

berdampingan secara harmonis. Salah satu contoh keberagaman itu ada di Telok Ayer Street. Di jalan 
sepanjang 350 m ini terdapat masjid, kuil Shinto, kuil Budha, dan gereja Metodis. Singapura merayakan 

banyak festival budaya dan agama sepanjang tahun.

Jalan sepanjang 350m 
ini mencerminkan 
keberagaman Singapura. 

KOTA YANG BERAGAM | 05 KOTA YANG BERAGAM | 04 
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Utama
@bajubyoniatta   
    Kampong Gelam
Celana khas Utama dari Baju by 
Oniatta ini menawarkan gaya 
dan kenyamanan. Celana ini 
menggunakan motif batik yang rumit 
dan indah. Tetapi, jangan biarkan 
itu mengalihkan perhatian Anda 
dari desainnya yang cerdas. Berkat 
penutup depannya yang cerdas, 
celana ini sangat praktis dan modis!

Rose Gold Evermore Infinity 
Cubic Bracelet           
@byinviteonlystore
   Orchard Rd
Ekspresikan gaya Anda melalui 
perhiasan yang elegan dari By Invite 
Only. Kenakan dengan tenang 
karena perhiasan ini dibuat secara 
khusus menggunakan metode yang 
berkelanjutan dan etis. Selain itu, 
semua bagiannya dijamin bebas 
racun dan aman untuk kulit sensitif!

Anothersole
@anothersoleofficial
   Orchard Rd 
Sepatu kasual yang nyaman dan 
wajib ada di semua lemari pakaian. 
Dengan berbagai gaya, dari 
kasual klasik hingga kulit mewah, 
Anothersole mungkin adalah tempat 
terbaik untuk mengistirahatkan 
kaki Anda dengan gaya. Ada juga 
sepatu gliter!

Fahimah Ankara Baju Raya
@oliveankara    
   Tiong Bahru
Brand ‘slow fashion’ yang 
menghadirkan mode Afrika 
tradisional di Singapura. Bersiaplah 
untuk kagum dengan desain-
desainnya yang menarik dan unik. 
Anda bahkan bisa menyesuaikan 
produknya sesuai keinginan! Dinamai 
berdasarkan Fahimah sendiri, Baju 
Raya ini terinspirasi oleh nuansa alam 
yang sederhana dengan pola cetak 
yang menarik – berani dan bersahaja.

Handmade Heroes
@theminlist 
   Kampong Gelam
Mulai arungi perjalanan kecantikan 
Anda, au naturel, dengan The Min 
List. The Min List berspesialisasi 
dalam produk kecantikan organik, 
Halal, dan vegan dari berbagai 
pilihan brand lokal dan internasional.

Havana Sienna 
@aliaanggun

Kampong Gelam
Pakaian dari Alla Anggun 

ini bersinar melalui gayanya 
yang meriah dan kompleks. 

Memadukan kesederhanaan dan 
keberanian dalam mode.

UNTUK WANITA

UNTUK PRIA

Aksesoris dan Alas Kaki Modern   
@charleskeithofficial

Orchard Rd
Brand lokal dengan kehadiran 

global, Charles & Keith 
memberikan pilihan alas kaki dan 

aksesori yang berkualitas tanpa 
menguras dompet.

Perhiasan Bermakna 
dan Serbaguna
@carriek_rocks

Orchard Rd
Tunjukkan kepribadian Anda 

dengan berbagai jenis aksesoris 
yang serbaguna.

Tancho
@shopatforest  
   Orchard Rd
Sama seperti produk lainnya dari 
Forest, syal Tancho memancarkan 
nuansa premium dan kemewahan 
dengan sutra satinnya yang sangat 
lembut dan halus. Desainnya yang 
luar biasa terpengaruh oleh gaya 
seni Timur Jauh. Tampilan yang 
anggun, klasik, dan tak lekang 
oleh waktu.

FAHIMAH THALIB

Fahimah Thalib adalah model pakaian sederhana yang menarik 
perhatian karena fleksibilitasnya dalam pekerjaan komersial dan 
editorial. Selain itu, Fahimah merupakan model hijab pertama dan 
bintang video Vogue Singapura yang viral pada bulan Agustus 2020. 
Selain menjadi model, Fahimah juga berprofesi sebagai ahli terapi 
bicara. Ia membantu pasien-pasien yang kesulitan berkomunikasi agar 
menemukan “suara” mereka.

@fahmsie

Pakaian Pria Kasual dan Formal 
@tsb_theshirtbar

Orchard Rd
Dari pakaian formal yang klasik 

hingga pakaian kasual yang unik, 
semuanya akan cocok untuk Anda.

The Everyday Watch II 
 @plainsupplies

Marina Bay
Serbaguna dan fungsional 

dengan strap yang bisa diganti, 
inilah penanda waktu yang 

bergaya minimalis.

Kemeja Kerah
@oursecondnature
Dengan pola cetak unik yang 
didesain in-house, brand ini fokus 
pada pakaian sehari-hari untuk pria, 
wanita, dan anak-anak.

Syal dan Selendang Cetak
@saharashawl   
   Kampong Gelam
Hijab indah yang menawarkan 
kualitas dan gaya, yang tentunya 
akan menjadi pusat perhatian di 
lemari pakaian Anda.

Hana Pants Set
@kaifiyyah   
   Kampong Gelam
Lengan dengan manset dan drop 
shoulder membuat pakaian ini 
cocok untuk semua acara.

PILIHAN GAYA BERSAMA

Nugget Clutch 
   @lingwubags

Orchard Rd
LINGWU memproduksi tas kulit 

untuk wanita mandiri modern. 
Sebagai brand yang etis, mereka 

mewujudkan semangat berbelanja 
lebih sedikit dan mendorong 

kebiasaan membeli yang lebih baik.
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PERPADUAN 
HIDANGAN HALAL

Surganya para pecinta kuliner, Singapura bangga 
dengan berbagai pilihan makanannya yang 
terinspirasi oleh sifat multibudaya dari para 
penduduknya. Munculkan sisi petualang Anda 
dengan menelusuri dereten hidangan autentik 
dari seluruh dunia yang disajikan secara Halal.

Mala Xiang Guo  
@lefuse_sg
   Kampong Gelam
Nikmati hidangan Sichuan-Cina 
yang digemari oleh para penduduk 
lokal, Mala Xiang Guo. Penting: 
Mala berarti pedas dan membuat 
mati rasa. Jadi, bersiaplah!

Lobster Fried Rice  
@thefortunecookie.sg
   Kampong Gelam
Dari suasana hingga pilihan 
makanannya, tempat makan ini 
akan membawa Anda dalam 
budaya Cina lokal melalui 
hidangan autentiknya.

Tortellini di Manzo  
@kucina_sg
Perluas pengalaman makanan Italia 
Anda dengan pasta Risotto Di 
Seppia (Risoto Tinta Cumi) dan 
Funghi E Tartufo (piza berbentuk 
kapal) yang lezat dari Kucina.

Sebagai restoran apung Halal pertama di Singapura, tempat makan 
modern ini akan mencentang dua hal dalam daftar Anda: aktivitas 
menyenangkan dan makanan. Nikmati ikan paling segar yang Anda 
tangkap sendiri. Terletak secara unik di antara Pulau Ubin dan terminal feri 
Changi Point, jangan lupa pesan tiket feri pulang Anda sebelumnya.

SMITH MARINE FLOATING RESTAURANT
@smithmarine

Mango-Passionfruit Souffle 
Pancakes  
@fluffstack
   Marina Bay
Namanya menunjukkan semuanya: 
pancake Jepang yang sangat 
lembut dan manis, yang meleleh 
di mulut. Wajib coba: Pancake 
Souffle Mangga-Markisa.

Working Title Burger Bar  
@workingtitlesg
   Kampong Gelam
Bar Burger Working Title yang tak 
bernama ini bisa dibilang surganya 
burger. Semua burger didampingi 
dengan kentang goreng yang 
renyah, berpadu sempurna dengan 
Truffle Tater Tots.

The Crayfish  
@thestraitsteppanyaki
   Kampong Gelam
Nikmat di mata dan mulut, 
bersiaplah untuk kagum dengan 
keahlian Teppanyaki sang koki 
saat ia memanggang hidangan 
campuran favorit Asia seperti 
lobster air tawar.

Duck Ramen  
@tokyoshokudosg
Manjakan diri Anda dengan 
hidangan Jepang Halal yang 
autentik, seperti Ramen Beef 
Shabu dan Asakusa Tendon, dari 
koki pemenang penghargaan, 
Akimitsu Tanihara.

Go-Ang Pratunam Chicken Rice  
@goangsg
Tempat makan Michelin Bib 
Gourmand ini menyajikan nasi 
ayam ala Thailand yang wangi dan 
penuh cita rasa, dipadukan dengan 
saus sambal buatan yang lezat dan 
membakar lidah.

Signature Pulled Beef Overrice  
@overrice
   Kampong Gelam
Cobalah Signature Pulled Beef dari 
Overrice dengan saus putih atau 
saus sambal pedas yang membuat 
ketagihan, dan bersiaplah untuk 
menjelajahi jalanan Manhattan, 
New York.

CENDERAMATA 
YANG UNIK

Perjalanan belum lengkap tanpa hadiah untuk orang-orang 
tersayang Anda di rumah. Daftar produk pilihan yang didesain 
dan dibuat secara lokal ini terdiri dari barang-barang bergaya 
Singapura yang unik tetapi bermanfaat untuk dibawa pulang.

Produk Berbahan Kulit Kustom 
@byndartisan
   Orchard Rd
Dibuat oleh para perajin, produk 
buatan tangan yang dapat 
disesuaikan sepenuhnya ini 
memancarkan kemewahan melalui 
kualitas dan gayanya.

Sabun Vegan Buatan Tangan
@rdytoglow
   Orchard Rd
Produk kecantikan dan sabun 
vegan buatan tangan yang alami 
dan bagus untuk kulit Anda dan 
lingkungan.

Peranakan® Oud  
@singaporememories
   Orchard Rd
Hadirkan aroma wangi Singapura 
yang ikonik di rumah dengan 
parfum-parfum lokal ini.

Sajadah Ungu Sultana
@lasouk
Lebih sering bepergian, lebih jarang 
khawatir. Sajadah praktis ini akan 
memastikan Anda siap beribadah 
kapan pun, di mana pun.

Jesmonite Terazzo 
@chokmah.sg
   Orchard Rd
Perlengkapan rumah buatan tangan 
yang modern dan berkelanjutan, 
terbuat dari Jesmonite daur 
ulang yang akan terlihat indah di 
rumah Anda.

Seprai Linen Asli
@homewithannettesg
   Orchard Rd
Brand seprai dan gaya hidup buatan 
tangan dari 100% linen asli Prancis 
yang lembut disentuh dan 
nikmat dipandang.*Penafian: Kafe TWG Tea 

tidak bersertifikat Halal.

Daun Teh Hitam
@twgteaofficial
   Marina Bay
Perpaduan beberapa 
daun teh dan rempah-
rempah yang benar-
benar mencerminkan 
keberagaman Singapura.

Kepiting Telur Asin 
Singapura 
@thegoldenduck.sg
Camilan praktis sekali 
gigit yang lezat dan 
renyah dengan cita 
rasa Singapura 
yang terkenal.

Dumpling Bag
@beyondthevines
   Orchard Rd
Terbuat dari nilon yang kedap air, 
Dumpling Bag adalah tas yang 
kuat. Dipadukan dengan desain 
lipat yang simpel tetapi praktis, tas 
ini sangat cocok untuk semua hari.

Perlengkapan Meja
@thepaperbunny
   Orchard Rd
Ketika manfaat bertemu estetika. 
Cocok untuk yang berjiwa seni.

PERLU DIKETAHUI
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CITA RASA
GEYLANG 
SERAI

Rumah bagi salah satu permukiman Melayu tertua di Singapura, 
Geylang Serai adalah salah satu pasar basah yang paling besar 
dan sibuk. Tempat ini memiliki food court Halal di lantai dua, serta 
dekat dengan Pusat Makanan Haig Road dan Kompleks Joo Chiat.

Makanan rumahan yang selalu hangat. 
Bintang dari hidangan ini adalah sambal 
belacannya (sambal pedas dengan terasi), 
membuat bubur lezatnya menjadi makin 
luar biasa.

Saya sangat suka putu piring ini (camilan 
tepung beras yang dikukus dengan gula 
jawa)! Tempat ini diliput dalam acara Netflix, 
Street Food Asia, dan saya senang sekali 
mereka meliputnya. Makanan jalanan yang 
luar biasa untuk para wisatawan yang 
mengunjungi Singapura.

Jika Anda mencari Karipap 
ala India di sini, Sha Zah 
adalah pilihan terbaiknya. 
Kentang dan daging dalam 
Karipapnya penuh dengan 
perpaduan rempah yang 
wangi dalam kue yang ringan 
dan lembut.

Tempat lain yang sangat 
saya sukai! Selain mi sapi 
tariknya yang terkenal, sate 
dombanya juga wajib dicoba 
– enak sekali. Saya juga 
senang sekali karena banyak 
tempat makan Cina yang 
Halal dan autentik menjadi 
terkenal dalam dunia kuliner 
Singapura selama beberapa 
tahun terakhir.

Shamsydar Ani dijuluki sebagai ‘Ratu Sambal’ karena keahliannya dalam 
mencampurkan rempah-rempah selama menjadi finalis Masterchef SG 
Musim 1. Ibu satu anak yang ceria ini benar-benar pecinta kuliner. Ia 
membagi waktunya untuk menulis dan fotografi makanan, membuat resep, 
serta mengurus media sosial secara aktif. Ia juga menulis buku resep yang 
berjudul Spices & Lime: Recipes from a Modern Southeast Asian Kitchen.

Cita Rasa Geylang Serai bersama Shamsydar Ani
@sharmeee

“Kenangan terbaik saya 
bersama keluarga adalah 
saat mereka mengelilingi 
dapur atau meja makan 
– dan itulah yang saya 
inginkan untuk anak 
laki-laki saya”

The Original Vadai
@theoriginalvadai

Bola-Bola Kentang
Rosy & Nora

Bubur Kampung 
@sajianmakdara

Putu Piring Tradisional Haig Road
@haigroadputupiring

Yi Zun Noodle
@yizunnoodle

Karipap
@shazah_confectionary

SURGA
HIDANGAN 
PENUTUP

Dari hidangan artisan hingga makanan lokal yang unik, Anda 
akan menemukan berbagai santapan manis yang memberikan 
tenaga di tengah hari. Entah wafel dan es krim, kue yang baru 
saja dipanggang, ataupun boba, selalu ada sesuatu untuk semua 
pecinta manis.

Tauhuay.SG  
@tauhuaysg
Manis dan lembut, tauhuay adalah hidangan 
penutup yang sempurna untuk siang yang panas 
dan malas di kota. TSG Gems menyajikannya 
dengan pelengkap ala Singapura seperti bola-
bola Taro dan cincau.

Milk Singapore  
@milk.singapore
   Kampong Gelam
Para penggemar boba, nikmati cita 
rasa Singapura dengan Ice Kacang 
Bubble Tea dari Milk. Ada juga wafel 
madu yang renyah dan lembut – 
hidangan penutup yang lezat untuk 
semua pecinta manis.

Rumi Rooftop Bar  
@rumithepoetscup
   Kampong Gelam
Hilangkan dahaga Anda dengan 
pilihan mocktail dan Artisanal 
Coffee Rumi yang dibuat dengan 
terampil. Tempat ini sudah menjadi 
favorit penduduk lokal selama 
bertahun-tahun.

Wanderlost Lounge  
@wanderlostlounge
Cobalah mocktailnya, nikmati 
suasananya. Bar non-alkohol 
bertema buku yang menarik ini 
cocok untuk malam yang santai 
bersama teman-teman. Wajib coba: 
Mocktail The Little Prince.

Motherdough Bakery  
@motherdoughbakery
   Kampong Gelam
Pola garis di rotinya berbicara 
tentang kualitasnya. Toko roti ini 
digemari oleh penduduk lokal, 
menyajikan roti artisan yang 
dipanggang dan dibuat dengan 
tangan, seperti Double Baked 
Almond Croissant.

La Fez Cafe & Bakery  
@wearelafez
Salah satu menu terlarisnya, tar 
almon ini berisi buah-buahan, 
kacang, dan krim, serta krim 
Chantilly dan buah ara yang segar 
di atasnya.

100labs  
@100labs
   Kampong Gelam
Beberapa orang berkata tempat ini 
memiliki salah satu wafel buttermilk 
Halal terbaik di kota. Padukan 
dengan salah satu gelato khas 
mereka dan Anda takkan mau 
berbagi hidangan penutup ini.

PERLU DIKETAHUI

HalalTrip membuat penjelajahan dan rencana perjalanan 
menjadi mudah dan menyenangkan untuk Muslim. Temukan 
aktivitas yang menarik, cicipi makanan yang Halal dan unik, 
serta ketahui waktu ibadah dan lokasi masjid di mana pun 
Anda berada dengan mudah.

@HALALTRIP MEMBANTU ANDA 
MENEMUKAN PENGALAMAN DAN MAKANAN 
HALAL DI SINGAPURA

UNDUH 
APLIKASINYA

Ikuti HalalTrip di:
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https://apps.apple.com/app/id680194589
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Penafian: Restoran di hotel-hotel ini tidak bersertifikat Halal dan mungkin 
menyajikan alkohol.

ISTIRAHAT DAN 
PEMULIHAN

Hotel-hotel premium ini dipilih dengan cermat karena lokasi 
yang strategis di kota, suasana yang berkelas tetapi nyaman, 
dan restoran yang bersertifikat Halal. Setelah hari yang penuh 
keseruan di sekitar kota, istirahat, bersantai, dan pulihkan diri 
Anda tanpa menjelajah terlalu jauh.

Royal Plaza on Scotts      
    Carousel | @royalplazaonscotts |    Orchard Rd
Dengan desain kamar yang bergaya dan bersih, hotel yang sudah lama beroperasi ini akan membuat Anda serasa di 
rumah meski ada di tengah kota. Cobalah restoran buffet Halal pemenang penghargaannya, Carousel.

StraitsKitchen
grandhyattsing
Orchard Rd
Hotel ini menawarkan 
pengalaman menginap yang 
mewah tetapi nyaman dengan 
kamar yang luas. Nikmati cita 
rasa Singapura dengan harga 
terjangkau di StraitsKitchen.

Asian Market Café 
asianmarketcafe.sg
Marina Bay
Hotel pilihan yang tak lekang 
oleh waktu, Fairmont Singapore 
menawarkan pengalaman 
menginap yang mewah untuk 
semua tamu. Restoran hotel 
yang Halal, Asian Market Café, 
memberikan pengalaman 
menginap yang benar-benar 
bebas kekhawatiran.

The Landmark
thelandmarksingapore
Kampong Gelam
Terletak secara strategis di distrik 
Kampong Gelam yang modern 
tetapi sangat bersejarah, Anda 
takkan kehabisan aktivitas di 
sekitar hotel ini. Untuk menikmati 
beragam makanan, cobalah 
restoran The Landmark.

HOTEL
BUTIK

Atrium Restaurant 
holidayinnsgatrium
Tiong Bahru
Nama yang akrab dan dipercaya 
oleh banyak wisatawan, desain 
dan amenitas yang mudah diakses 
dan kontemporer – apalagi 
dengan adanya Atrium Restaurant 
yang Halal.

21 on Rajah 
21onrajah
Pengalaman menginap di Days 
Hotel menjadi lebih nyaman 
dengan tampilan dan sentuhan 
modernnya, serta restoran buffet 
Halal yang digemari oleh penduduk 
lokal, 21 on Rajah.

Peppermint
parkroyalcollectionmarinabay
Marina Bay
Berada di pusat Marina Bay dengan 
pemandangan kaki langit kota 
yang indah, Park Royal Marina Bay 
terletak secara strategis di dekat 
tempat perbelanjaan dan tempat 
wisata. Nikmati makan malam di 
Peppermint, restoran bersertifikat 
Halalnya, yang menyajikan hidangan 
sehat langsung dari produsennya, 
dengan ditemani tanaman-tanaman 
hijau yang rimbun.

Jika Anda mencari tempat menginap yang punya karakteristik dan kreativitas, 
berbagai pilihan hotel butik di Singapura ini akan membuat Anda kebingungan 
memilih. Inilah beberapa pilihan unik, modern, dan bergaya, yang tentunya akan 
menjadi pengalaman terbaik untuk liburan menyenangkan Anda.

M Social Singapore    
   @msocialsingapore

M Social adalah nama yang populer di kalangan anak 
muda setempat. Dengan desain yang modern dan 

berani, hotel ini nyaman dan merupakan tempat singgah 
yang bagus untuk mereka yang sering bepergian.

Wanderlust, The Unlimited Collection 
by Oakwood

   @wanderlust_hotel_sg
Little India

Wanderlust terletak di bangunan Art Deco warisan tahun 
1920-an yang secara artistik memadukan pesona dunia 

lama dengan kenyamanan modern, hanya beberapa 
menit dari pusat kota Little India.

   The Warehouse Hotel
@thewarehousehotel
  Melalui keindahan yang dipadukan dengan sentuhan   

modern dan sejarah, hotel yang terletak di samping 
   Sungai Singapura ini akan memberikan ketenangan 
   pada semua tamu setelah menikmati malam, dengan 
   nuansa yang sederhana dan hangat.

   Hotel Soloha 
@hotelsoloha
   Chinatown
   Hotel Soloha bergaya hip dan chic. Penuh dengan   
   semangat muda, hotel butik ini akan membuat 
   Anda tetap bersemangat dan penuh tenaga di   
   sepanjang perjalanan.

   Naumi Hotels   
@naumihotels
   Marina Bay
  Tempat yang aman untuk para penjelajah berani yang 

mencari kenyamanan di tengah hiruk-pikuk kota, 
   Naumi Hotels adalah definisi dari minimalisme modern 
   dengan sentuhan kontemporer.

Lloyd’s Inn            
   @lloydsinn
Orchard Rd

Tempat menginap mirip resor yang minimalis, luar biasa, 
dan tersembunyi di pusat kota, Lloyd’s Inn adalah tempat 

yang sempurna untuk istirahat dan pemulihan setelah 
menikmati malam di kota.

Fairmont Singapore 

@ 

Days Hotel by Wyndham Singapore 
at Zhongshan Park

Holiday Inn Singapore Atrium PARKROYAL COLLECTION 
Marina Bay

Grand Hyatt Singapore Village Hotel Bugis 

@ 

@ 
@ 

@ @ 
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24 JAM DI 
SINGAPURA

Dengan banyak hal untuk dilihat dan banyak tempat untuk 
dikunjungi, selalu ada sesuatu yang akan membuat Anda 
sibuk dan berkeliling kota. Jika sudah siap, tantang diri Anda 
untuk menjalani hari yang padat acara dengan menjelajahi 
kota hingga subuh dengan panduan sepanjang hari ini.

Petualangan Melalui 
Virtual Reality

Don Don Donki

Fairytail Gastrobar

@donkisg
   Orchard Rd

@fairytailbar
   Tiong Bahru

Nikmati angin malam yang 
sejuk dan pemandangan yang 
indah saat senja dengan tur 
sepeda Marina Bay di malam 
hari. Kagumi pemandangan 
kota selagi pemandu tur lokal 
menunjukkan jalanan di depan 
sungai dan distrik bisnis. 
Saksikan Singapura hidup di 
malam hari!

Virtual Room menawarkan konsep 
escape room dengan pengalaman 
sinematik 3D untuk memberikan 
pengalaman imersi yang realistis 
untuk semua usia. Dimainkan 
bersama dengan keluarga dan 
teman-teman, setiap pemain 
memiliki ruang sendiri di mana 
mereka dapat berkomunikasi, 
berjalan-jalan, dan bekerja sama 
untuk menyelesaikan tantangan.

Rantai ritel diskon terbesar dan 
favorit di Jepang ini memiliki 
8 outlet di seluruh Singapura. 
Toko Orchard Central buka 24 
jam, menjadikannya tempat 
yang sempurna untuk membeli 
berbagai barang seperti pakaian, 
bahan makanan, produk 
kecantikan, dan beragam hadiah 
untuk orang-orang tersayang 
di rumah!

Fairytail Gastrobar dikelola oleh sosok yang sama di 
balik Wanderlost. Dengan konsep gastrobar Halal di 
atas atap, Fairytail menawarkan mocktail bertema unik 
yang dipadukan dengan pemandangan kaki langit 
Singapura yang memesona.

Jewel Heist: Tur Escape Room Di 
Luar Ruangan
@tribetours

Bertempat di Jewel yang luar biasa di Singapura, 
nikmati skenario pencurian menegangkan yang 
akan menguji kerja sama tim dan memaksa Anda 
untuk menyelesaikan teka-teki. Dipimpin oleh 
dalang operasi yang juga merupakan pemandu 
dan gamemaster, para pemain harus bekerja sama 
dalam tim dua atau lima orang untuk menyelesaikan 
misi dan pada akhirnya mengungkap misteri yang 
menyelimuti Jewel Changi Airport.

14.30

Passion Tour: Rahasia Keseharian dalam 
Tur HDB Perumahan Umum Singapura
@everydaytourcompany

Penasaran bagaimana penduduk Singapura tinggal di 
lingkungan perumahan umum? Tur ini akan membawa 
Anda ke tiga jenis perumahan umum dan mempelajari 
perannya dalam rahasia multibudaya di Singapura. Jika 
Anda ingin bertemu penduduk lokal di pusat kota, tur 
ini cocok untuk Anda!

16.00

19.0021.0022.001.002.00

18.009.00

Jauhi hiruk-pikuk kota dengan perjalanan tur berpemandu 
ke pulau-pulau selatan yang indah: Pulau St. John, Lazarus, 
dan Kusu. Nikmati pantai yang masih alami di Pulau St. John 
dan jelajahi Pulau Lazarus melalui penghubung jalan, di mana 
Anda bisa menikmati makan siang dengan pemandangan. 
Tips: Bawa banyak air dan camilan karena tidak ada toko di 
pulau-pulau ini!

Menjelajahi Pulau-Pulau Bagian Selatan 
Singapura: Pulau St. John, Lazarus, dan Kusu
@originjourneys

Aktivitas lainnya

TUR PERMAINAN MISTERI 
PEMBUNUHAN DI CHINATOWN

NERF ACTION XPERIENCECANOPY PARK DI JEWEL

Nikmati tur escape room luar ruangan 
selagi berperan sebagai detektif yang 
menyelesaikan serangkaian teka-teki di 
sekitar Chinatown untuk menangkap 
pembunuh berantai yang berkeliaran!

JURASSIC MILE

Jurassic Mile adalah pameran dinosaurus 
raksasa luar ruangan permanen yang 
terbesar dan terbaru di Singapura. 
Tempat ini buka 24 jam dan kami 
sarankan untuk mengunjunginya 
di malam hari agar mendapatkan 
pengalaman yang lebih memuaskan.

Untuk aktivitas seru yang memacu 
adrenalin, cobalah Nerf Action 
Xperience. Zona aktivitas dengan 
berbagai tema ini akan membuat 
orang dewasa maupun anak-anak 
menginginkannya lagi.

Canopy Park di Jewel memiliki 
labirin, perosotan, dan jaring-
jaring untuk anak-anak dan 
anak muda.

ORTO adalah taman multi-rekreasi pertama di Singapura 
dengan area gokar, taman trampolin, paintball, dan kolam 
penangkapan udang. Inilah fasilitas penangkapan udang 
terbesar di Singapura dengan total 10 kolam dan buka 
24 jam setiap hari. Menangkap udang adalah aktivitas 
favorit penduduk lokal untuk menghabiskan waktu 
bersama orang-orang tersayang. Bagian terbaiknya adalah 
disediakan panggangan listrik untuk memanggang udang 
tanpa biaya tambahan!

Menangkap Udang @ ORTO
@orto.sg1 Kensington Park Rd, S557253

Buka 24 jam, R.K Eating House terkenal dengan 
prata renyah yang punya bagian tengah tebal dan 
lembut, dipadukan dengan kare ikan. Para pengulas 
kuliner sangat merekomendasikan R.K Special yang 
terdiri dari dua prata biasa yang disiram kare daging 
domba, dilengkapi dengan dua telur rebus yang 
lembut dan lezat, serta sambal.

R.K Eating House

@tribetours
@jewelchangiairport  @changiairport @nerfaxsg

Jika Anda mencari lebih banyak restoran Halal, tempat berbelanja, dan aktivitas di Singapura, 
unduh “Panduan Perjalanan Singapura bagi Wisatawan Muslim 2021”. Panduan ramah Muslim di 
tujuh daerah ini akan membantu memaksimalkan pengalaman Anda

Orchard Road Little India Chinatown Marina Bay

UNDUH 
PANDUAN

Kampong Gelam Tiong Bahru Sentosa

1 3 5 7

2 4 6

Passion Tour: Ayo 
Bersepeda… di Malam Hari!
@letsgobikesingapore
   Marina Bay

@virtualroomsg
   Chinatown
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PUSAT INFORMASI PENGUNJUNG SINGAPURA

VisitSingapore.com

Chinatown 
2 Banda Street
(di belakang Buddha Tooth 
Relic Temple and Museum)
Setiap hari 9.00 – 21.00

Funan Mall 
Basement 2
107 North Bridge Road
Setiap hari 10.00 – 22.00

Katong / Joo Chiat 
Kim Choo Kueh Chang
111 East Coast Road
Setiap hari 9.00 – 21.00

Orchardgateway 
216 Orchard Road
(di sebelah orchardgateway 
@emerald)
Setiap hari 8.30 – 21.30
SEDANG TUTUP

ION Orchard 
Level 1 Concierge
Setiap hari 10.00 – 22.00

Esplanade Waterfront 
8 Raffles Avenue
#01-18
Setiap hari 8.30 – 20.30
SEDANG TUTUP

Kampong Gelam 55 
Bussorah Street
Setiap hari 8.00 – 18.00


