
 

Σιγκαπούρη 

 

 

 

 

Η «Νέα Υόρκη» της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως έχει χαρακτηριστεί η Σιγκαπούρη, έχει 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και αρώματα Ανατολής. Το όνομά της σημαίνει «Πόλη των 

Λιονταριών», από τις μαλαισιανές λέξεις «σίγκα», που σημαίνει λιοντάρι, και «πόρα», που 

σημαίνει πόλη. Εδώ αναμειγνύεται το παραδοσιακό με το μοντέρνο, δημιουργώντας έναν 

λαμπερό προορισμό που έχει τόσα να προσφέρει. Οι κάτοικοί της, κυρίως Κινέζοι, 

Μαλαισιανοί και Ινδοί, συνθέτουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα και έναν ξεχωριστό πολιτισμό. Η 

πολιτιστική κληρονομιά τους μοιάζει με κολάζ εθνικοτήτων και θρησκειών που συνυπάρχουν 

αρμονικά. Ανακαλύψτε παλιούς κινεζικούς ή ινδουιστικούς ναούς ανάμεσα σε 

ουρανοξύστες, πολύχρωμα παραδοσιακά σπίτια και μικρά, ρομαντικά δρομάκια. Αφήστε 

την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική να σας ενθουσιάσει, με επιρροές από διάφορα μέρη και 

περιόδους. Είτε την επισκεφθείτε ως τελικό προορισμό, είτε ως ενδιάμεσο σταθμό, ένα είναι 

σίγουρο: η Σιγκαπούρη είναι μοναδική από κάθε άποψη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Γενικά, η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς τη Σιγκαπούρη είναι από τον 

Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο. Παρόλο που συνήθως έχει υψηλές θερμοκρασίες όλο τον 

χρόνο, οι μήνες αυτοί αποτελούν τη περίοδος ξηρασίας και έτσι θα συναντήσετε πολύ 

λιγότερες βροχοπτώσεις. 

 

 Σιγκαπούρη – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 23 24 24 24 25 25 24 24 24 24 24 23 

Μεγ(°C) 30 31 31 32 32 31 31 31 31 31 31 30 

 

 

 Σιγκαπούρη – Θερμοκρασία Θάλασσας 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 28 28 28 29 30 30 29 29 29 29 29 28 

 

 Με μια ματιά  
 

 Θαυμάστε το σόου με τα φώτα και τη μουσική στο Grove 

 Περιηγηθείτε στον Βοτανικό Κήπο 

 Επισκεφθείτε έναν κινεζικό ή ινδουιστικό ναό 

 Θαυμάστε πάνω από 8000 έργα τέχνης από τη Νοτιοανατολική Ασία στην Εθνική 

Πινακοθήκη. 

 Πιείτε ένα ποτό στο Sky Bar 

 Ανεβείτε στο Ferris Wheel, τη ρόδα στο Marina Bay, και θαυμάστε τη πόλη από ψηλά 

 Κλείστε με το Joy Tours τα εισιτήριά σας για τους αγώνες της Formula 1 που 

διεξάγωνται στη Σιγκαπούρη. 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Δημοκρατία της Σιγκαπούρης 

 Γλώσσα: Μαλαϊκά, Αγγλικά, Μανδαρινικά και Ταμίλ 

 Ζώνη Ώρας: +5 

 Νόμισμα: Δολάριο Σιγκαπούρης 

 Διάρκεια Πτήσης: Περίπου 13 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Χρήσιμες Πληροφορίες 

 

 Μετακινήσεις: Το νησί της Σιγκαπούρης διαθέτει μετρό που συνδέει όλες τις περιοχές, 

ενώ έχετε τη δυνατότητα να επιβιβαστείτε και σε λεωφορείο. Μπορείτε να 

προμηθευτείτε κάρτες διαδρομών και για τα δυο μέσα μεταφοράς. Εναλλακτικά, 

μπορείτε να επιλέξετε να μετακινηθείτε και με ταξί. 

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στη πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Δολάρια 

Σιγκαπούρης από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, 

μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα. 
 Επικοινωνία: Καλό θα ήταν, με την άφιξη σας στη Σιγκαπούρη, να προμηθευτείτε μια 

sim κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. 

Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως 

και οι καφετέριες και τα εστιατόρια.  

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

Δραστηριότητες 

 

 

1) Marina Bay Sands 

Ένα από τα πιο εικονικά ξενοδοχεία στον 

κόσμο, τρία κτήρια που οι κορυφές τους 

ενώνονται σε σχήμα καραβιού. Αυτό το καράβι 

φιλοξενεί μπαρ, πισίνα και παρατηρητήριο. Το 

ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη εμπορικό κέντρο, 

εστιατόρια, καζίνο, συνεδριακό κέντρο και 

φυσικά το ArtScience Museum στον 57ο 

όροφο. 

 

 

2) Βοτανικός Κήπος 

Ο Βοτανικός Κήπος της Σιγκαπούρης είναι 

λαξευμένος σε τέσσερις κύριες περιοχές. Σε 

αυτές θα συναντήσετε ένα τροπικό δάσος, ένα 

παιδικό πάρκο με δεντρόσπιτα και κρεμαστές 

γέφυρες, τεχνητές λίμνες και τον φημισμένο 

κήπο με τις ορχιδέες. 

 

 

 



3) Θερμοκήπια 

Η Σιγκαπούρη διαθέτει δυο θερμοκήπια, το 

Supertree Grove και το Cloud Forest, τα οποία 

αποτελούν πολύ δημοφιλή τουριστικά 

αξιοθέατα. Η ποικιλία των φυτών και οι 

δημιουργικοί τρόποι με τους οποίους 

εμφανίζονται είναι εκπληκτικοί. Μάλιστα, το 

Cloud Forest περιλαμβάνει και έναν τεχνητό, 

εσωτερικό καταρράκτη ύψους 35 μέτρων.  

 

 

4) Merlion Park 

Αυτή η περιοχή με θέα το Marina Bay 

φιλοξενεί και το άγαλμα Merlion, ύψος 8,5 

μέτρων. Πρόκειται για ένα πέτρινο άγαλμα 

μισό ψάρι, μισό λιοντάρι που ρίχνει νερό στον 

κόλπο. Καθώς η Σιγκαπούρη ξεκίνησε από 

ψαροχώρι, το ψάρι συμβολίζει την ιστορία της 

πόλης, ενώ το λιοντάρι αποτελεί συμβολισμό 

της «Πόλης των Λιονταριών». 

 

 

 

5) Νησί Sentosa 

Πρόκειται για ένα νησιωτικό θέρετρο πάνω 

από 1200 στρέματα στη νότια Σιγκαπούρη. 

Φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά 

τουριστικά αξιοθέατα, όπως τα Universal 

Studios Singapore, το Ενυδρείο S.E.A., το 

παρατηρητήριο Tiger Sky Tower και το Mega 

Adventure Park. Διαθέτει ξενοδοχεία, 

εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και προσφέρει 

βραβευμένα μαθήματα γκόλφ – εδώ το 

γκολφ είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη, θα 

συναντήσετε όμορφες παραλίες για κολύμπι 

και snorkeling. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση   

 



 Chili Crab 

 

Ψηφίστηκε ένα από τα 50 πιο νόστημα πιάτα 

στον κόσμο και αποτελεί αγαπημένο 

παραδοσιακό φαγητό στη Σικαπούρη. Το 

καβούρι μαγειρεύεται με γλυκιά και πικάντικη 

σάλτσα ντομάτας και τσίλι. Συνεδεύεται με 

ψωμάκια mantous (τηγανητά ή στον ατμό). 

 

 

 Satay 

Ένα ταξίδι στη Σιγκαπούρη δεν 

ολοκληρώνεται αν δεν δοκιμάσετε αυτό το 

πιάτο. Θυμίζει το ελληνικό σουβλάκι και 

σερβίρεται με ρύζι στον ατμό, σος από 

φυστίκι, αγγούρι και κρεμμύδι. Το κρέας 

μπορεί να είναι χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίσιο ή 

μοσχαρίσιο. 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

Η καλύτερη νυχτερινή ζωή της πόλης 

βρίσκεται στο κέντρο της μέχρι τη Marina Bay. 

Θα συναντήσετε πολλά μπαρ και κλαμπ στη 

Chinatown και το Clark Quay. Αρκετά 

νυχτερινά κέντρα βρίσκονται και στο Orchard 

Road. Φυσικά, αν έχετε περάσει τη μέρα σας 

στο νησί Sentosa, αξίζει να απολαύσετε το 

ποτό σας σε ένα beach bar. 

 

 Ψώνια στο Orchard Road 

Ο Orchard Road, ένας δρόμος 2,2 χλμ, είναι 

αναμφισβήτητα το εμπορικό κέντρο της 

πόλης. Εδώ θα συναντήσετε όλες τις 

επώνυμες μάρκες σε χαμηλές τιμές. Ακόμη, 

θα συναντήσετε εστιατόρια και μπαρ για να 

ξεκουραστείτε μετά από τις ατελείωτες ώρες 

στα μαγαζιά. 


