Reizen

Stop-over in Singapore
Singapore mag dan met zijn 683 km² het kleinste land van Zuidoost-Azië zijn, er is genoeg te
beleven. Weinig tijd of een stop-over? Zo prop
je (bijna) alle highlights in één dag. DOOR YVETTE BAX

10

:00uur
Net geland? De
beste manier om
de dag te beginnen (en van je jetlag af te komen), is
met een heerlijke massage. De Banyan
Tree Spa - gelegen op de 55e verdieping in de Marina Bay Sands - heeft de
World Luxury Award van 2013 gewonnen. Geheel terecht.
11:30u Maak een wandeling door de
Gardens by the Bay (aan de overkant
van de Banyan Tree Spa). Dit park
bestaat uit drie verschillende gigagrote
futuristische tuinen. Met tropische
planten, een enorm beeld van een
zwevende baby en reusachtige nepbomen - de zogeheten Supertrees - van
wel 50 meter hoog, waartussen je kunt
wandelen via een loopbrug.
13:00u Ga naar de Maxwell Road
Market voor een lokale lunch. Het
tentje mag er dan enigszins shabby
uitzien, bij Tian Tian Hainanese Chicken Rice vind je de allerbeste chicken
rice. Het lukte zelfs Gordon Ramsay
niet om het gerecht beter klaar te
maken! En als je dan toch in het kleurrijke Chinatown bent, kun je meteen

souvenirs inslaan bij de markt in
Temple Street. En bezoek het Buddha
Tooth Relic Temple & Museum, waar
je een heilig stukje tand vindt van
Buddha himself. Voor meer etnische
ervaringen, doe je ook nog even Arab
Street en Little India aan.
16:00u Op naar Orchard Street voor
het serieuzere shopwerk. Dit is een 2,2
kilometer lange straat met aan weerszijden malls en winkels; van Marc
Jacobs tot Topshop.
18:00u Je bent niet in Singapore
geweest als je de befaamde Singapore
Sling niet hebt gedronken. Deze signature cocktail drink je in de Long Bar
van het Raffles Hotel (Beach Road). De
enige plek waar je in Singapore dingen
op de grond mag gooien zonder ervoor beboet te worden: de vloer ligt er

bezaaid met pindaschillen.19.30u Eet
iets in één van de restaurants in Ann
Siang Road. Dit is een levendige straat
met terrasjes, waar de expats van
Singapore zich graag verzamelen.
21.00u Nog net op tijd om naar de
lasershow te kijken vanaf de Lantern
Rooftop Bar in Marina Bay, die duurt
van 20:00-21:30u. Dit is een hotspot
voor zowel locals, expats als toeristen.
En er draait elke avond een dj, doordeweeks tot 01:00u, in het weekend tot
02:00u open.
22:30u Ga op Night Safari in de
Singapore Zoo - in een trammetje rijd
je langs tijgers, leeuwen en olifanten.
Overdag kun je de River Cruise doen.
00:00u Nog niet moe? Ga dan clubben
in het St. James Power Station, dit
complex telt maar liefst tien verschillende clubs. Hier kun je dansen op
onder meer funk, pop, dance, jazz en
samba.

Midweek Arrangement
• Ontvangst met koffie, thee of cappuccino
• 1e dag gebruik van alle sauna’s, thermen & Turks badhuis
• Badset in bruikleen
• Keuze uit gezichtsbehandeling (30 min)
of lichaamsmassage (25 min)
• Heerlijke dagschotel
• Hotelovernachting in Hotel “Country Rose”
• Ontbijt
• 2e dag gebruik van alle sauna’s, thermen & Turks badhuis
In je badjas vanuit de sauna naar je hotelkamer,
een unieke ervaring!

Dit alles voor
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€ 99,50 p.p.

Wellness & Beauty Sauna de Woudfennen
Woudfennen 10 • 8503 BA Joure • 0513-415200
www.dewoudfennen.nl

STILLE NACHT ?
…niet met Harman Kardon…
DE MEEST VERKOCHTE 3D BLU-RAY THUIS
BIOSCOOP VAN NEDERLAND: DE BDS
SERIE VAN HARMAN KARDON.
n
n
n
n

FM RADIO TUNER
SPEELT CD, DVD, BLU-RAY™ en 3D BLU-RAY AF
BLUETOOTH®, DLNA®, AIRPLAY® voor wireless streaming
KRACHTIGE SUBWOOFER

Er is al een Harman Kardon BDS
systeem inclusief luidsprekers vanaf

€699,--

NU BIJ AANKOOP VAN EEN BDS 80 SERIE SYSTEEM, 50% KORTING OP ONZE AWARD WINNING DRAADLOZE SPEAKERS

ONYX

NOVA

GO & PLAY WIRELESS

OPLAADBARE DRAADLOZE SPEAKER

DRAADLOZE COMPUTERSPEAKER

DRAADLOOS GELUID VOOR THUIS EN ONDERWEG

€499,--

€249,50

o.a. verkrijgbaar bij
Media Markt / Saturn / BCC / EP / Expert

€299,--

€149,50

€349,--

€174,50

