
22

Singaporessa on mahdollista yhdistää suur-
kaupunki-  ja rantaloma  kaupungin tunnetuin 
ostos alue on Orchard Roadin ympäristö, jossa 
kaupat ovat auki iltamyöhään asti  Sentosin 

saari tarjoaa viehättävän hengähdyspaikan 
valkoisine hiekka rantoineen  Metro-

polin tunnelmaan pääsee nauttimalla 
Singapore Sling -cocktailia tunnetun 
Raffles-hotellin baarissa  kaupungissa 
voi nykyisin myös  nauttia Formula-
kisojen tunnelmista 

Maailman vauraimpiin kaupunkeihin kuuluva Singapore 
yllättää matkailijat siisteydellään ja monipuolisuudellaan. 
Kaupunki on täynnä vehreitä puistoja, kiehtovia ostos alueita, 
korkeita pilvenpiirtäjiä ja vanhoja kiinalaiskortteleita. 

SingApoRE

Hongkong on ihastuttava sekoitus itää ja länttä.  
 Kaupunki on tulvillaan eksotiikkaa, historiaa, nähtä
vyyksiä, edullisia ostoksia ja monipuolista  viihdettä. 
Alueen luonto hämmästyttää kauneudellaan.

kiinan erityishallintoalueeksi lukeutuva hongkong 
koostuu yli 260 saaresta  Maa-alasta yli 40 % on 
luonnonpuistoa ja siksi kaupungissa yhdistyvätkin 

monipuolinen luonto ja vilkas kaupunkielämä  
hongkongin pääsaarelta löydät kaupungin  

huvielämän keskuksen, kowloonin 
niemimaalta parhaat ostospaikat ja 
maailman kalleimmat asunnot alueen  
korkeimmalta huipulta, Victoria 
peakilta  Merenrantakaupungin 
 ravintolat ovat kuuluisia maukkaista 

merenherkuistaan 

hongKong

Chinatown 
Sijaitsee ennen II-maailmansotaa rakennetussa 
suojeltavassa talossa Chinatownin sydämessä   
huoneissa mm  suihku, wc, ilmastointi, tv  
Aamiaishuone on aulan yhteydessä  Lähietäi-
syydellä paljon erinomaisia ruokapaikkoja  
hotellissa on parkkipaikka ja pesulapalvelu 

Raffles 
Sijaitsee historiallisella siirtomaatyyliin ra-
kennetulla alueella  Tyylikkäästi sisustetuissa 
huoneissa on mm  ilmastointi, kylpyhuone, wc, 
satelliitti-tv  hotellissa on uima-allas, parkki-
paikka, kuntosali, myymälöitä, kauneushoitola, 
pesulapalvelu ja useita erinomaisia ravintoloita 

Central Park 
keskeinen sijainti hongkongin pääsaarella, 
antiikkiliikkeistään tunnetulla hollywood 
Roadilla  Lyhyen kävelymatkan päässä on 
ravintoloita ja illanviettopaikkoja  huoneis-
sa mm  kylpyhuone, wc, internet, satelliitti-
tv, ilmastointi  hotellissa on huonepalvelu 
24h ja pesulapalvelu ja ravintoloita 

Gateway 
Sijainti kowloonin puolella keskellä Tsim Sha 
Tsuin kaupallista ja viihde-elämän keskusta  hyvät 
liikenne yhteydet hongikongin eri osiin  huoneissa 
mm  kylpyhuone, wc, ilmastointi, satelliitti-tv  hotel-
lissa on parkkipaikka, myymälöitä, kauneushoitola, 
matkatoimisto, pesulapalvelu ja kaksi ravintolaa 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 13 18
helmi 13 17
maalis 16 19
huhti 19 24
touko 23 28
kesä 26 29
heinä 26 31
elo 26 31
syys 25 29
loka 23 27
marras 18 23
joulu 15 20

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 23 30
helmi 23 31
maalis 24 31
huhti 24 31
touko 24 32
kesä 24 31
heinä 24 31
elo 24 31
syys 24 31
loka 23 31
marras 23 31
joulu 23 31


