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Welcome
It’s never
business as
usual in
YourSingapore

Singapore is well-regarded as amongst the best
business and MICE destinations in the world.
Singapore’s MICE sector is anchored by a strong
foundation of talented people, effective infrastructure
and systems. This has been integral in the growth of
the sector over the past decades.
Last year, visitor arrivals to Singapore grew by 0.9
per cent to 15.2 million with tourism receipts of S$22
billion. The Singapore Tourism Board (STB) supported
more than 350 business events held in 2015, a 27
percent year-on-year growth. These events generated
287,000 visitor arrivals and S$478 million in tourism
receipts. STB also attracted more meetings and
incentive events that brought in a total of over 25,000
participants from all around the world.

10 exciting precincts for your quick discovery

We are already seeing positive signs for the first
half of 2016 with more quality meetings and incentive
groups from Middle East clients who value Singapore’s
capability to assist with the planning of business
events, be it be a simple meeting or a themed dinner
hosted for hundreds of VIPs & guests.
What is increasingly evident is that Singapore is a
great place to mix business with leisure. Apart from
the world-class facilities, services and connectivity
that makes us ideal for business and incentive trips,
we are also able to offer unique dining, arts and
entertainment and best-in-class attractions to relax,
inspire and satiate the business travellers. They can
also sample Singapore’s local cuisine, experience the
vibrant nightlife or shop till they drop with special
tourist privileges. Singapore enables visitors to be
serious about business with all the conveniences
expected, but also have fun thrown into the mix.
Middle East travel intermediaries have been
supportive in presenting Singapore as an inspiring
MICE destination with experiential events and
authentic local character to their regional corporate
clients. STB appreciates their efforts to promote
the country as a preferred MICE destination and we
look forward to working closely with both the travel
trade and corporates in delivering more meaningful
and memorable events. We are looking forward to
welcoming you all to Singapore.

Central Business
District
Enjoy top notch
restaurants and rooftop
bars amongst the
skyscrapers and historic
landmarks of Singapore's
financial centre.

Changi

Chinatown

Little India

Marina Bay

Full of old world charm
and character, Changi is
more than the
world-famous Changi
Airport and business
parks.

This conservation
precinct is a bustling
mix of old and new,
traditional shops and
markets as well as cool
boutiques and cafes.

A buzzing historic area
that shows off the best
of Singapore’s Indian
community from
colourful culture to
incredible shopping.

Home to all things
modern and
super-stylish, from
trendy dining and
nightlife venues to
exciting leisure spots.
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One-North

Orchard Road

A science and
technology business
park, which also
features plenty of lush
green spaces and dining
enclaves.

Singapore's premier
shopping belt offering a
gamut of retail, dining
and entertainment
options for every taste
and budget.

Sentosa
Harbourfront
Located just 15 minutes
from the city centre,
this island resort offers
both exciting thrills and
laidback vibes.

Singapore River

Tiong Bahru

Once the historic lifeline
of the city state, now a
vibrant dining and
nightlife precinct
stretching from
Robertson Quay to Boat
Quay.

A residential estate built
in the 1930s brimming
with idyllic charm and a
vibrant dining and
lifestyle scene.

For more information on each precinct, pick up a Pocket Guide at your hotel concierge or at a
Singapore Visitor Centre near you. Alternatively, download it from:
www.yoursingapore.com/mice/pocketguide
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ً
عشاء فاخرة للمئات من الشخصيات
بسيطة أو حفالت
اجتماعات
ٍ
ٍ
 تعتبر سنغا فو ر ة مكا ن ًا مثا لي ًا للجمع بين. ا لمهمة و ا لضيو ف
ٌ
 فباإلضافة،بشكل كبير
سمة واضحة
 وهي،العمل واالستجمام
ٍ
إلى المرافق العالمية والخدمات ووسائل اإلتصاالت التي تجعلها
 توفر سنغافورة أيض ًا،مكان ًا مثالي ًا للعمل والرحالت التحفيزية
تجارب طعام فريدة والتمتع بالفنون ووسائل الترفيه التي تلهم
المسافرين وتشبع نهمهم بما تتمتع به من أفضل المغريات
 فبإمكانهم تجربة األطباق،التي تساعد زائريها على اإلسترخاء
، واإلستمتاع بليل المدينة النابض بالحياة،السنغافورية المحلية
.والتسوق واإلستمتاع باإلمتيازات الخاصة التي يحصل عليها السائح
 كما توفر،تمكن سنغافورة زائريها من القيام بأعمالهم بجدية
 تمكنهم أيض ًا من، وفي ذات الوقت،لهم وسائل الراحة المنتظرة
.مرح يمتزج بجدية العمل
وقت
قضاء
ٍ
ٍ
يقدم وسطاء السفر من منطقة الشرق األوسط دعمهم
 ويروجون،لسنغافورة أمام وكالئهم من الشركات في المنطقة
ً
ً
،مثالية لالجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض
مدينة
لها
ويقدر مجلس سنغافورة للسياحة جهود هؤالء الوسطاء في
ً
ً
نحن نتطلع.مثالية لتلك الفعاليات
مدينة
تعزيز مكانة سنغافورة
إلى العمل عن قرب مع قطاع السفر والسياحة والشركات من أجل
 كما نتطلع إلى الترحيب،تنظيم المزيد من األحداث الهادفة والبارزة
.بكم جميع ًا في سنغافورة

 جنوب آسيا والشرق األوسط- جي بي سريثار المدير اإلقليمي
 مجلس سنغافورة للسياحة،وأفريقيا
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تتميز سنغافورة بشهرتها الكبيرة كواحدة ٍمن أفضل دول العالم
في استقطاب األعمال وعقد االجتماعات والمؤتمرات وتوفير
 يرتكز قطاع االجتماعات والحوافز.الحوافز وتنظيم المعارض
أسس متينة كمؤسسة قوية
والمؤتمرات والمعارض فيها على
ٍ
 وقد كان لتلك العوامل دو ٌر رئيسي في،تتمتع بالمواهب البشرية
.نمو هذا القطاع خالل العقد الماضي
0.9 ارتفع عدد زائري سنغافورة في الموسم الماضي بمعدل
 وبلغت عوائد، ً مليون زائر ا15.2 بالمئة حيث بلغ العدد اإلجمالي
 كما قدم مجلس سنغافورة للسياحة، مليار دوالر22 السياحة
 من فعاليات األعمال التي عقدت خالل العام350 الدعم ألكثر من
 وقد أدى تنظيم تلك، بالمئة27 ليبلغ معدل النمو السنوي،2015
 باإلضافة إلى عوائد سياحية،ً زائرا287,000 الفعاليات إلى استقطاب
 كما نظم مجلس، مليون دوالر سنغافوري478 بلغت قيمتها
سنغافورة للسياحة عدد اً أكبر من اإلجتماعات واألحداث المحفزة
. مشارك ًا من جميع أنحاء العالم25,000 التي جلبت أكثر من
ً
،إيجابية ملحوظة
مؤشرات
2016 شهد النصف األول من العام
ٍ
 كما تواجدت،حيث تم عقد الكثير من اإلجتماعات رفيعة المستوى
 والذين،العديد من المجموعات المشجعة من عمالء الشرق األوسط
كبيرة على المساعدة
قدرات
يقدرون ما تتمتع به سنغافورة من
ٍ
ٍ
 سواء كانت،في تنظيم فعاليات األحداث المتعلقة باألعمال

Published on behalf of the Singapore Tourism Board
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SINGAPORE | introduction

مواكبة المستقبل

Meeting The Future

ً
مكان لممارسة األعمال عالميا للعام
صنف البنك الدولي سنغافورة أسهل
ٍ
 وال عجب حيث أنها تتميز بقدرتها الكبيرة على استضافة،العاشر على التوالي
االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بتميز

Ranked as the easiest place in the world to do business by the World Bank for
the tenth year running, Singapore takes the lead in hosting unique meetings,
incentive travel, conferences and exhibitions with a difference

As one of the most connected cities in Asia – Singapore connects around
four billion people who live within a seven-hour flight radius – more
than 7,000 multinational corporations and 150 international organisations currently operate out of the forward-thinking country. Naturally,
this has resulted in the development of one of the most extensive MICE
networks in Asia.
Tourism remains an important economic pillar for the country and
thanks to its strategic vision and drive for innovation, Singapore’s multifaceted appeal as a premier business, leisure, healthcare and education
destination shows continues to grow each year. Last year alone, Singapore welcomed around three million BTMICE (business travel and
meetings, incentive travel, conventions & exhibitions) travellers and

pulled in over US$4.5 billion (AED16.5 billion) in BTMICE tourism
receipts. That same year, Singapore was crowned the top international
meeting city of 2015 by the Union of International Associations (UIA)
for the ninth consecutive year.
In much the same way as the Lion City has pushed boundaries to
become one of the leading MICE locations in the world, it has also positioned itself as a premier leisure hub. By cleverly investing in business
tourism and knowledge-driven attractions, Singapore is now established as a dynamic destination built around an ecosystem of ideas,
people, technology and knowledge exchange.
Presenting the ideal mix of business and leisure, Singapore transforms every event into a uniquely interesting proposition.

“World’s Easiest Place to do Business”

Voted
more than 150 international organisations & more than 7,000 MNCs

”مكان لممارسة األعمال في العالم
اختيرت “أسهل
ٍ

 شركة متعددة الجنسيات7,000  منظمة عالمية وأكثر من150 أكثر من

 مليار درهم إماراتي) نتيج ًة مباشر ًة16.5(  مليار دوالر أمريكي4.5 عوائد بقيمة
 ويف ذات السنة ت ّوجها االحتاد العاملي للجمعيات املدينة األوىل يف،للقطاع
. وذلك للعام التاسع على التوايل،2015 جمال استضافة االجتماعات
رفعت مدينة األسد املعايري لتغدو واحد ًة من املدن الرائدة يف جمال االجتماعات
 كما رسخت مكانتها وجه ًة لالستجمام وذلك من،واحلوافز واملؤمترات واملعارض
خالل االستثمار الذكي يف تطوير قطاع سياحة األعمال ومعامل اجلذب املبنية
، أساس مشرتك من األفكار
 وهي اآلن وجه ٌة متقدمة بنيت على،على املعرفة
ٍ
، التقنية و التبادل املعريف لتقدم املزيج املثايل من األعمال واالستجمام،البشر
.حدث مشوق
فسنغافورة حتول كل فعالية إىل
ٍ

 فهي،تعد سنغافورة واحد ًة من أفضل الوجهات يف آسيا من حيث االتصال بالعامل
 كما،شخص يعيشون ضمن مسافة سبع ساعات بالطائرة
 مليارات4 تربط حوايل
ٍ
 منظمة عاملية عملياتها150 شركة متعددة اجلنسيات و7,000 تدير أكرث من
 وذلك بفضل تطور قطاع االجتماعات واحلوافز واملؤمترات،من هذا البلد احلديث
.واملعارض فيها
وتواصل السياحة رفد اقتصاد سنغافورة ودعم رؤيتها االسرتاتيجية ملواصلة
 لذا تنمو جاذبيتها وجه ًة متنوع ًة لألعمال واالستجمام والرعاية الصحية،االبتكار
 استضافت سنغافورة العام املاضي وحده حوايل ثالثة.والتعليم عامًا بعد عام
 وحققت،ماليني زائ ٍر قدموا ألغراض االجتماعات واحلوافز واملؤمترات واملعارض

With security a top priority of planners
these days, Singapore offers:

1. political stability
يعتبر األمن من العوامل المهمة للمنظمين في
: لذا تقدم سنغافورة،يومنا الحاضر
االستقرار السياسي

.1

Sustainable venues 
Clean and efficient transport network 
Green recreational options 

2. sheltered from natural disasters
ُ ُ
 بعد ها عن الكوارث البيئية.2

 مرافق مستدامة
ّ
 شبكة نقل نظيفة وفعالة
 خيارات ترفيهية صديقة للبيئة

Fast and efficient public transport system
شبكة نقل عام فعالة وسريعة

2

3. low crime rate
معدالت منخفضة للجرائم

.3

2016

2016

Best BT MICE City (TTG Travel Awards)

Top International Meeting City (UIAGR)

أفضل مدينة الستضافة االجتماعات والحوافز
)والمؤتمرات والمعارض (جوائز تي تي جي للسفر

أفضل مدينة عالمية لالجتماعات
)(التصنيف العالمي التحاد الجمعيات الدولية
3
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SINGAPORE | MAP OF SINGAPORE

سنغافورة

Singapore

وقع اختيار اتحاد الجمعيات الدولية على سنغافورة أفضل
آسيوية فيما يتعلق بعقد المؤتمرات ،حيث تعتبر
مدينة
ٍ
ٍ
مدينة األسد في مقدمة الدول المرشحة لتنظيم الفعاليات
واالجتماعات والحوافز والمؤتمرات ذات الطابع الدولي

N

E

W

Ranked Asia’s Top Convention City by the Union
of International Associations, the Lion City is a
front-runner in the global meetings, incentive
travel, conferences and events industry

S

Night Safari
السفاري الليلية

Coney Island
جزيرة كوني

A number of Gulf airlines
fly to Singapore, including
Emirates, Etihad, Qatar
Airways and Gulf Air.
ً
تعتبر سنغافورة وجهة للعديد
من رحالت خطوط الطيران
الخليجية ،يتضمن ذلك طيران
اإلمارات واإلتحاد والخطوط
الجوية القطرية وطيران الخليج.

Singapore Zoo
حديقة سنغافورة
للحيوان
Singapore is the first nonMiddle East country to sign
a Free Trade Agreement
with the GCC nations
ً
وقعت سنغافورة اتفاقية
للتجارة الحرة مع دول مجلس
التعاون الخليجي ،ولم يسبقها
إلى ذلك أي بلد آخر من خارج
منطقة الشرق األوسط.

Little India

Changi Airport
مطار شانغي

لتل اينديا

Singapore Expo Centre

Haji Lane

مركز سنغافورة اكسبو

Orchard Road

Singapore
Botanic Gardens

شارع أورتشرد

شارع حجي

Arab Street

حدائق سنغافورة
ا لنبا تية

شارع العرب

Gardens by the bay

UAE is the first largest
trading partner
of Singapore in the
Middle East.
تعتبر دولة اإلمارات أول أكبر
شريك تجاري لسنغافورة في
منطقة الشرق األوسط.

Merlion

غاردنز باي ذا باي

الميرليون

Singapore Flyer
سنغافور فالير

Raffles Landing Site
موقع نزول رافلز

Chinatown

الحي الصيني

معلومات سريعة:
مطار شانغي سنغافورة

Fast Facts:
Singapore Changi Airport

Sentosa Island
جزيرة سينتوسا

استخدم أكثر من  55مليون مسافر اً هذا المطار خالل
العام .2015

More than 55 million passengers travelled
through the airport in 2015.

يشهد المطار  6 , 8 0 0رحلة أسبوعي ًا  ،بمعدل رحلة
واحدة كل  90ثانية.

Handles about 6,800 flights every week,
or about one every 90 seconds.

قوانين التأشيرة:
لمعرفة تفاصيل السفر
الضرورية تفضل بزيارة:
mfa.gov.sg

Houses a cactus garden, rooftop pool
and cinema to ensure optimal relaxation
before departure.

نصائح الجمارك:
قبل السفر ،راجع قوانين
البضائع المحظورة
والممنوعة من
خالل زيارة:
customs.gov.sg

يتوفر بالمطار أكثر من  360متجراً للتجزئة و 140منفذاً
ً
مبان .
موزعة على ثالث
لبيع المأكوالت والمشروبات،
ٍ
يوجد بالمطار حديقة للصبار وحمام سباحة ودار سينما
لتوفير أفضل سبل اإلسترخاء للمسافرين قبل المغادرة.

More than 360 retail stores and 140 F&B
outlets are situated across three terminals.

التوقيت المحلي:
توقيت جرينيتش 8 +
العملة:
الدوالر السنغافوري
المواصالت العامة:
القطار والتاكسي والحافلة أكثر
وسائل المواصالت شيوع ًا ،للمزيد
من المعلومات تفضل بزيارة:
yoursingapore.com

Time:
GMT +8

Currency:
)Singapore Dollar (S$

Public transport:
Train, taxi and bus
are common modes
of transport. Visit
yoursingapore.com

Visa Rules:
Visit mfa.gov.sg
for essential
travel details

Customs Advice:
Before you fly,
check the rules on
all restricted and
prohibited goods at
customs.gov.sg
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SINGAPORE | DESTINATION OVERVIEW

ٌ
مكانة
مرموقة

Prime
Position

تحافظ سنغافورة على مكانتها الرفيعة
كإحدى الدول الرائدة في عقد االجتماعات
والمؤتمرات والمعارض والسياحة
التحفيزية ،حيث توفر لمنظمي تلك
الفعاليات البيئة المثالية للتميز والتفوق

Singapore’s stature as a leading
meetings, incentive travel, conferences
and exhibitions destination remains
undisputed as it presents an ideal
environment for planners to excel

تعترب سنغافورة واحد ًة من أفضل الدول اآلسيوية ذات السمعة الطيبة
فيما يتعلق باستضافة فعاليات األعمال ،حيث تنال العديد من اجلوائز
مبميزات
باستمرار نتيجة جناحها يف هذا اجملال ،وتتمتع سنغافورة
ٍ
رائع ٍة تعزز من مكانتها كوجه ٍة مثالي ٍة جلذب املنظمني ،حيث توفر لهم
بيئة العمل النموذجية التي تساعد على ازدهار شركات قطاع الضيافة،
جتارب
كما تتيح لهم أحدث وسائل التكنولوجيا التي تساعدهم على تقدمي
ٍ
خالد ٍة تعلق بأذهان الزوار الوافدين من اخلارج ،وباإلضافة إىل ذلك ،توفر
للشركات العديد من األنشطة اجلماعية الفريدة.
معلومات فريدة عن األسواق ،كما تتمتع بخربتها يف
تتيح سنغافورة
ٍ
جمال الصناعة ،باإلضافة إىل متيزها مبجموع ٍة كبري ٍة من القدرات ،ولذلك
تؤدي الفعاليات التي تقام هنا إىل النجاح بسهول ٍة منقطعة النظري،
وتخطط الدولة إىل إلهام اخملططني يف جميع أنحاء العامل لتتجاوز
إبداعاتهم وابتكاراتهم الطرق التقليدية يف جمال األعمال ،فعلى سبيل
املثال ،إذا تضمنت خمططات الفعاليات برناجمًا صديقًا للبيئة ،فإن
سنغافورة تضم العديد من املرافق املتطورة ذات الكفاءة اإلقتصادية،
والتي تتميز مبطابقتها للمواصفات التي جتعلها صديق ًة للبيئة ،مثل مركز
ساندز إكسبو ومركز املؤمترات ،يوفر املركزان البيئة املثالية الستضافة
الفعاليات اإلستثنائية الدائمة بطريقة خمتلفة ومتميزة ،كما توجد العديد
من األماكن األخرى الفريدة ،مثل حدائق "جاردنز باي ذا باي" التي تتمتع
مبظل ٍة ضوئي ٍة بألوان قوس قزح ،إىل جانب إطاللتها املتميزة على أفق
وسط مدينة سنغافورة الشهري ،وتعد تلك احلدائق موقعًا خالبًا يناسب
استضافة فعاليات األعمال التي تهدف إىل اإلبهار.
تتمتع سنغافورة مبعامل الرتفيه الساحرة والفنون ،وتتيح لزوارها أفضل
وسائل التسلية املمتعة ،كما تتميز برتاثها الثقايف الرثي ،ولذلك ميكن
اعتبارها أكرث من جمرد وجه ٍة لألعمال ،حيث متثل جسرًا طبيعيًا تعرب من
خالله الشركات الدولية إىل آسيا ،وتعرب من خالله أيضًا شركات األعمال
اآلسيوية إىل جميع أنحاء العامل.

With multiple awards and accolades rolling in, Singapore
is one of the most lauded business destinations in Asia, and
it’s easy to see why. Whether it’s developing a pro-business
environment for the corporate hospitality industry to thrive,
using cutting-edge technology to help event planners create
memorable experiences for international attendees, or offering companies unique team activities, Singapore’s strong
destination attributes continue to win over organisers.
With unrivalled market knowledge, industry experience
and a wide network of possibilities, events can be tailored for
success here with remarkable ease. The country manages
to inspire planners around the world to create and innovate
beyond business in the conventional sense. If a green agenda
is on the cards, for example, Singapore boasts a number of
cost-efficient, smart and environmentally-friendly venues,
including Sands Expo and Convention Centre, that are ideally suited to hosting exceptional sustainable events with
a difference. Alternatively, unique addresses such as Gardens by the Bay with its rainbow canopy of lights and stunning vistas of Singapore’s famed downtown skyline present
a magical setting for business events that aim to impress.
Coupled with premium leisure attractions, arts and entertainment and a rich cultural heritage, Singapore is always
going to be more than just business, making it a natural gateway for international firms looking to access Asia, and for
Asian businesses to access the world.

آراء منظمي الفعاليات...
“ تعتبر سنغا فو ر ة ا لمو قع ا لمثا لي
الستضافة منتدى التكنولوجيا الطبية
لدول آسيا والمحيط الهاديء ،بسبب
وقوعها قرب العديد من األسواق الهامة
يقدر حضورنا أهمية المرافق
في المنطقةّ .
المتطورة التي تستضيف الفعاليات ،كما
يقد رون البنية التحتية الرائعة لألعمال،
ّ
ونحن واثقون أن نسخة هذا العام من
ً
تجربة ال تنسى لجميع
المنتدى ستكون
المشاركين” .

فالديمير مكاتساريا

\\ رئيس جمعية التكنولوجيا الطبية لدول
آسيا والمحيط الهاديء ،وهي الجمعية
المسؤولة عن المنتدى.
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“ تحتل سنغافورة موقع ًا استراتيجي ًا في
وسط جنوب شرق آسيا ،وهو ما يجعل
مدينة األسد مكان ًا مثالي ًا إلظهار قدراتنا
في الحماية اإللكترونية ،كما يسمح لنا
بالوصول المؤثر إلى الزائرين اإلقليميين
مزيد ا من التنوع
الذين يجلبون معهم
ً
وتبادل الخبرات عند تفاعلهم مع الحضور”.

تيم ماسون

\\ مسؤول التسويق باتحاد تدقيق ومراقبة
أنظمة المعلومات (إيساكا) ،وهو اإلتحاد
المنظم لحفل نوفمبر اإلفتتاحي بخصوص
برنامج الحماية "سايبر سكيوريتي نيكسس"
بآسيا والمحيط الهاديء.

What event organisers say...
“ تعتبر سنغا فو ر ة ا لمكا ن ا لمثا لي
الستضافة المؤتمر اآلسيوي للجمعية
األوروبية لعلم األورام الطبي ،بسبب
مو قعها ا لجغر ا في ا لذ ي يجعل منها
خيار ا ً سياحي ًا مالئم ًا بالنسبة للوافدين
الدوليين ،ومع توافر المرافق المتطورة التي
تستضيف الفعاليات ،أثق أن عقد المؤتمر
ا آل سيو ي للجمعية هنا في سنغا فو ر ة
سيمثل فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين
الثقافات اآلسيوية واألوروبية” .

البروفيسور رولف ستاهيل

\\ رئيس الجمعية األوروبية لعلم األورام
الطبي ،والتي عقدت أولى مؤتمراتها اآلسيوية
في سنغافورة في العام الماضي.

“ تستمر سنغا فو ر ة في إ د ها شنا
باختياراتها الرائعة ألماكن االجتماعات
والمرافق اإلجتماعية التي تناسب جميع
مهامنا المتنوعة ،كما تمكننا من تنظيم
الفعاليات الجانبية .نحن سعداء للغاية
لتأكيد تنظيم الفعاليات هنا ،وأثق أن
تلك الفعاليات ستمنح مندوبينا شعور ا ً
بديع ًا بروعة المكان ،كما ستحفظ في
ذاكرتهم أجمل الذكريات التي تنفرد بها
تلك المدينة الجميلة” .

روبرتا كرافيتز

\\ المديرةالتنفيذيةللجمعيةالدوليةلطب
الرنين المغناطيسي ،الفعالية الطبية رفيعة
المستوى التي عقدت في سنغافورة.

“Singapore has continued to

amaze us with its choice of great
meeting spaces and social venues
that are available for our various
functions and side events. We are
very happy to have confirmed
events that I am sure will provide
our delegates an excellent
sense of place as well as lasting
memories that are unique to this
”beautiful city.

Roberta Kravitz

// Executive Director of ISMRM,
a prestigious medical events
located in Singapore.

“Singapore is a perfect fit for the

first-ever ESMO Asia Congress,
with its geographical location
that makes it a convenient travel
option for international delegates.
Coupled with the state-of-theart event facilities, I’m confident
hosting the ESMO Asia here
presents an ideal opportunity for
the exchange of expertise across
”Asian and European cultures.

Professor Rolf A. Stahel

// President of European
Society for Medical Oncology
(ESMO), which held its first
Asia Congress in Singapore
last year.

“Singapore’s strategic location

as the centre of Southeast Asia
makes the Lion City an ideal place
to demonstrate our cyber security
capabilities. It also allows us to
effectively reach out to regional
visitors who will bring further
diversity and sophistication as
”they interact with our attendees.

Tim Mason

// Chief Marketing Officer of
ISACA, the association behind
November’s inaugural ISACA
)Cybersecurity Nexus (CSX
Asia Pacific.

“Singapore is an ideal location to

host the Asia Pacific MedTech
Forum because of its proximity
to several important markets
in the region. Our attendees
value the state-of-the-art event
venues as well as the outstanding
business infrastructure. We are
confident that this year’s edition
of the Forum will be a memorable
”experience for all involved.

Vladimir Makatsaria

// Chairman of APACMed,
the association behind the
Asia Pacific MedTech Forum
– a first-of-its-kind event in
Southeast Asia.
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ٌ
منظور مختلف

Alternative Views

 وذلك عن طريق،لرحلة ال تنسى لعمالء شركتك
بطريقة إبداعية وخطط
فكر
ٍ
ٍ
 و غير التقليدية في سنغافورة- الحجز لخوض أحد التجارب التقليدية

Think outside the box and plan a truly memorable outing for
your corporate clients by booking one of these traditional – and
not-so-traditional experiences in Singapore

Environmental sector
PEEL tours
A popular location for a lot of environmental exhibitions and
conferences, it is little surprise that Singapore offers
a number of tours to promote its sustainability
efforts, including Programme for Environmental
Experiential Learning (PEEL). This learning
programme has been created to expand
participants’ knowledge of environmental
management through a series of site tours and
visits to facilities around Singapore. Facilitated
by experienced guides, each PEEL Trail gives
you a behind-the-scenes look at how Singapore
manages and maintains a clean environment
to achieve its environmental objectives, from the
Recycling Trail to the Public Health Trail. nea.gov.sg

Water industry
Marina Barrage tour
Recognised as a model city for water management,
curious minds eager to discover more about
Singapore’s water system should join the Marina
Barrage guided tour. Part of a comprehensive
flood control scheme to alleviate flooding in
the low-lying areas in the city, the barrage is
built across the Marina Channel to keep out
seawater. Similarly, the NEWater Visitor Centre
tour gives water management professionals
great insight into why Singapore is described as
a Global Hydrohub. pub.gov.sg/marinabarrage

Healthcare and Biomedics
Khoo Teck Puat Hospital tour
Singapore is Asia’s fastest-growing biocluster,
spending more than US$1.1 billion on biomedical
research and development annually. Home to
an invaluable network of research institutes,
corporate labs and public hospitals, healthcare
professionals should explore one of the city
state’s medical tours, such as the KhooTeck
Puat Hospital tour. With space for 30 people
per tour, visitors will be introduced to KTPH’s
health philosophy and facilities. Alternatively,
the Singapore General Hospital Museum traces
the development of Singapore’s healthcare industry
with its rich collection of artefacts and records.

ktph.com.sg / sgh.com.sg
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There’s always a lot to take in when visiting Singapore,
from its eclectic markets and bustling shopping districts
to its culinary highlights and entertainment attractions.
It offers an impressive array of attractions for event
planners tasked with assembling a corporate itinerary
that leaves a lasting impression. Here’s a selection of
learning tours available only in Singapore

01:	Marina Barrage
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 حيث،تستطيع القيام بالكثير من األنشطة عندما تزور سنغافورة
 باإلضافة إلى،تتوفر األسواق المتنوعة وأحياء التسوق النشطة
 وتقدم سنغافورة،المطاعم المتميزة وأماكن الترفيه الجذابة
ً
ً
مجمو عة را ئعة من ا لمغريا ت لمنظمي ا لفعا ليا ت ا لمكلفين
ً
ً
 نضع،جماعية تترك انطباعا دائما لدى المشاركين
رحالت
بتنظيم
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
بين يديك مجموعة مختارة من الجوالت التعليمية المتاحة حصريا
في سنغافورة

Urban Redevelopment
Singapore Stories tour
Often described as one of the 20th century’s greatest
success stories, the Lion City’s transformation
is nothing short of extraordinary. And the
Singapore Stories Tour, organised by Singapore
City Gallery, celebrates exactly that. The guided
group walks take visitors around the city,
bringing to life Singapore’s past, present and
future. The only gallery in Singapore that tells
the story of the nation’s planning efforts and
remarkable transformation over the years, the
tours include visits to key heritage sites such as
Neil Road, NUS Baba House, Clifford Pier, Custom
House and Thian Hock Keng Temple. ura.gov.sg

قطاع البيئة
رحالت برنامج التعليم البيئي التجريبي
تشتهر سنغافورة باستضافتها للكثير من المعارض والمؤتمرات التي
 ولذلك فمن الطبيعي أن توفر الدولة العديد،تناقش قضايا البيئة
 يتضمن ذلك،من الرحالت التي تعزز من جهودها المستدامة
 وهو البرنامج المخصص إلمداد،برنامج ًا للتعليم البيئي التجريبي
المشاركين بالمزيد من المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون
 عبر سلسلة من الرحالت والزيارات للمرافق المنتشرة،البيئة
ٌ
مجموعة من المرشدين أصحاب
 يقوم،في أنحاء سنغافورة
الخبرات بتوفير التسهيالت والمساعدات للمشاركين في
ً
فرصة
مرحلة من مراحل الرحلة
 وتتيح لك كل،تلك الرحالت
ٍ
متفحصة على الوسائل التي تتبعها سنغافورة في
نظرة
إللقاء
ٍ
ٍ
إدارة شؤون البيئة والمحافظة على نظافتها من أجل تحقيق
 ووصو ًال إلى مرحلة، ابتداءا ً من مرحلة إعادة التدوير،أهدافها البيئية
nea.gov.sg .الصحة العامة

خدمات المياه
رحالت سد مارينا
ً
ً
،مثالية فيما يتعلق بإدارة شؤون المياه
مدينة
تعتبر سنغافورة
وتعد المشاركة في رحالت سد مارينا اإلرشادية خيار ا ً مناسب ًا
لمحبي المعرفة الذين يتطلعون إلى استكشاف المزيد حول
مخطط
 يأتي سد مارينا ضمن،أنظمة المياه في سنغافورة
ٍ
شامل للسيطرة على الفيضانات وتخفيف تأثيرها على المناطق
ٍ
 حيث تم تشييده على قناة مارينا إلبعاد،المنخفضة بالمدينة
 تسير رحالت مركز «نيو ووتر، وعلى نفس الدرب،مياه البحر
 حيث تزود تلك الرحالت خبراء إدارة شؤون المياه،»فيسيتور
بالمعلومات القيمة ليتعرفوا على األسباب التي جعلت سنغافورة
pub.gov.sg/marinabarrager .تحصل على لقب المركز المائي العالمي

الرعاية الصحية والطب البيولوجي
رحالت مستشفى كوو تيك بوات
تعد سنغافورة أسرع الدول اآلسيوية من حيث التطور في مجال الطب
مليار دوالر على األبحاث1.1  حيث تنفق سنوي ًا ما يزيد عن،البيولوجي
 كما تضم العديد،والدراسات المتعلقة بالطب البيولوجي وتطويره
من معاهد األبحاث والمختبرات والمستشفيات العامة عالية
 ولذلك يجب على خبراء الرعاية الصحية المشاركة في،الجودة
 مثل رحالت مستشفى كوو،إحدى الرحالت الطبية بالمدينة
 حيث يتعرف، شخص ًا30 رحلة منها
 والتي تضم كل،تيك بات
ٍ
 وباإلضافة إلى،الزوار على مرافق المستشفى وفلسفتها الطبية
 والذي يدل على، يتواجد متحف مستشفى سنغافورة العام،ذلك
قيمة
مجموعة
 بما يحتويه من،تطور قطاع الرعاية الصحية بالبالد
ٍ
ٍ
ktph.com.sg / sgh.com.sg .من اإلبتكارات والمحفوظات

التنمية الحضرية
رحالت تروي قصص سنغافورة
يعد التحول الرائع الذي حدث لسنغافورة أحد أعظم قصص النجاح
 وتأتي رحالت «قصص سنغافورة» لتحتفي،في القرن العشرين
 ولتروي أروع الحكايات عن التطور الذي شهدته،بهذا النجاح
 ليتعرفوا عن، حيث يتجول الزوار في أنحاء المدينة،سنغافورة
،قرب على ماضي سنغافورة وحاضرها ومستقبلها المشرق
ٍ
 وهو المعرض،ينظم تلك الرحالت معرض مدينة سنغافورة
الوحيد في المدينة الذي يروي حكاية جهود التخطيط والتغيير
،المدهش الذي طرأ على سنغافورة على مدار السنوات الماضية
 مثل،زيارات ألبرز األماكن التراثية في المدينة
تشمل تلك الرحالت
ٍ
 ومعبد، ودار الجمارك، وكليفورد بيير، ومتحف بابا هاوس،طريق نيل
ura.gov.sg .ثيان هوك كينج

 سد المارينا:01
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A modern metropolis that prides itself on its
cultural diversity, Singapore is one of the most
multicultural places in the world. These four
itineraries shed some light on the rich cultural
tapestry found in the Lion City

A warm welcome
Singapore in focus
Celebrate the Lion City’s journey from a humble fishing
village to a 21st century powerhouse by visiting some
of its most celebrated sites. Start your journey at the
iconic Changi Museum, described as an emotional
exploration of wartime history during the Japanese
Occupation. For more cultural insight, you can
book the Singapore River Cruise Tour which tells
the story of Singapore’s trading past. For authentic
local delights, head to Joo Chiat, where traditional food
options abound.

 لذا تعتبر،تفتخر هذه المدينة الحديثة بتنوعها الثقافي
سنغافورة واحدة من أكثر األماكن حول العالم التي تتميز
 لذا نسلط الضوء على الثراء الثقافي،بتعدد الثقافات فيها
لمدينة األسد من خالل برامج الرحالت األربعة التالية

ً
ً
أهال وسهال
قصة سنغافورة
تعرف على سنغافورة وكيف تحولت من قرية صيد بسيطة إلى
 وابدأ،عالمية عبر زيارة هذه األماكن التي تروي قصتها
مدينة
ٍ
ٍ
رحلتك في متحف شانغي الذي يسلط الضوء على فترة الحرب
،العالمية الثانية واالحتالل الياباني من منظو ٍر وطني عاطفي
نهرية بالقارب في نهر سنغافورة لتتعرف
رحلة
ثم اذهب في
ٍ
ٍ
 واختم بالتعرف على مذاقات الطعام،على ماضيها التجاري
.المحلي في جوو تشيات الغني بخيارات المطاعم المحلية

Historical significance
Chinatown
Singapore’s largest historic district is nestled close to the
business hub. Made up of a colourful mix of pre-war
shop houses selling everything from jade jewellery to
handicrafts, a day spent pounding the pavements in
Chinatown is a day well spent. For shopping there’s
the Chinatown Street Market, where you’ll find
plenty of souvenirs. The artistically curious should
stop by one of the many temples found here. When
hunger pangs strike, head to Maxwell Road Food
Centre – a hawker centre overflowing with delectable
Chinese cuisine.

أهمية تاريخية
الحي الصيني
 ويقع قريب ًا من مركز،تاريخية كبرى
أهمية
يعد الحي الصيني ذا
ٍ
ٍ
ملون من المتاجر والمنازل التي تم
خليط
 ويتكون من،األعمال
ٍ
ٍ
 وتباع فيها الحلي والتحف اليدوية وغيرها،بناؤها قبل الحرب
كامل في شارع سوق الحي
يوم
ٍ
ٍ  لذا يمكنك قضاء،الكثير
 ويمكنك زيارة،الصيني للتسوق والحصول على التذكارات
،واحد من المعابد الحاضرة في الشارع حتى يداهمك الجوع
ٍ
لتتوجه حينها إلى شارع ماكسويل الغني بخيارات الطعام
.الصيني اللذيذة

Middle Eastern influence
Arab Street
Referring to a cluster of streets including Muscat Street,
Bali Lanes, Bussorah Street and Haji Lane, Arab Street
is Singapore’s historic Muslim quarter – and part of
the Kampong Glam heritage trail. Must-see sights
include the Sultan Mosque, considered one of the
most important monuments in Singapore. Built in
1824, tours of the mosque take place daily. A stone’s
throw from here is an assortment of shops selling
everything from Persian carpets to Arabic perfumes.
A more contemporary shopping experience can
be found at Haji Lane – a narrow street peppered with
independent boutiques.

تأثير شرق أوسطي
شارع العرب
عنقود من الشوارع التي تتضمن شارع مسقط
يرمز االسم إلى
ٍ
 وهو تاريخي ًا الجزء،وطريق بالي وشارع البصرة وطريق حجي
جزء من جولة كامبونغ
 كما أنه،المسلم من سنغافورة
ٌ
 ومن المعالم التي تستهوي الزوار مسجد،غالم التاريخية
 ويعد أحد المعالم الهامة1824 السلطان الذي تم إنشاؤه في
ٌ
 كما يقع على،يومية في المسجد
جوالت
 وتُقام،في سنغافورة
ٌ
قريبة منه متاجر يباع فيها السجاد الفارسي والعطور
مسافة
ٍ
ٍ
. وتتوزع متاجر عصرية مستقلة في طريق حجي،العربية وغيرها

Celebrating heritage
Little India
This lively district is located east of the Singapore River.
The best place to start your journey around Little India
is at the Indian Heritage Centre, the first museum in
Southeast Asia to focus on the diverse heritage of
the Indian community. A four-minute walk from here
is the storied Tekka Centre, a market, food centre
and shopping complex in one. More shopping can
be found at the many shops along Serangoon Road
or Mustafa Centre (or Serangoon Plaza), a 24-hour
shopping destination offering visitors a wonderfully
unique retail experience.

10

االحتفاء بالتراث
لتل اينديا
 ويعد،تقع هذه المنطقة المفعمة بالحياة شرق نهر سنغافورة
 وهو، بداية لجولتك في لتل اينديا
مركز التراث الهندي أفضل
ٍ
متحف يركز على التنوع التراثي للمجتمع الهندي في جنوب
أول
ٍ
سوق
 وهو عبار ٌة عن، وقريب ًا منه يقع مركز تكا،شرق آسيا
ٍ
 ويمكنك،آن واحد
مغطاة
ٍ ومركز للطعام ومجمعٌ تجاري في
ٍ
القيام بالمزيد من التسوق في المحالت الموزعة بطول طريق
سيرانغون أو في مركز مصطفى (سيرانغون بالزا) وجهة التسوق
.تسوق فريدة
المفتوحة على مدار الساعة والتي تقدم تجربة
ٍ

01

02

03

04

05

06

07

01 Mid-autumn Festival
02 Chinatown
03: Deepavali - Lights Up
04:	Sultan Mosque at Arab street
05: Little India
06:	Haji Lane
07:	Kampong Glam Arab street

 مهرجان منتصف الخريف:01
 الحي الصيني:02
 أضواء احتفاالت ديبافالي:03
 مسجد السلطان في شارع العرب:04
 لتل اينديا:05
شارع حجي:06
 كامبونج غالم شارع العرب:07
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سنغافورة | برامج أساسية

SINGAPORE | ESSENTIAL ITINERARIES

Event planners looking for inspiration for their group
itinerary should turn their attention to Singapore’s
landmarks and events for inspiration

Pre-event programme
Sentosa Island
The team at Sentosa has curated a number of top
itineraries for Gulf BTMICE visitors. While each
leisure programme can be customised to suit a
planner’s needs, a few highlights include golf
at Sentosa Golf Club or a trip to Asia’s tallest
free-standing observation tower, Tiger Sky
Tower. For team building there’s the Sentosa
Imbiah Challenge, an interactive challenge that
is designed around Imbiah Lookout – a cluster
of attractions ranging in extremity from the
MegaZip Adventure Park and Flying Trapeze to
the Sentosa CineBlast. mice.sentosa.com.sg

01

02

03
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نو صي منظمي ا لفعا ليا ت ا لذ ين يبحثو ن عن أ فكا ٍر
جديدة لرحالتهم الجماعية بتوجيه أنظارهم الى معالم
كمصدر لإللهام
سنغافورة
ٍ

قبل الحدث
جزيرة سينتوسا
يقدم فريق جزيرة سينتوسا عدد ا ً من النشاطات المخصصة للزوار
 ويمكن،القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في رحالت عمل
ً  ليشمل عددا،تفصيل البرنامج الترفيهي ليلبي حاجة منظم الرحلة
من األنشطة المحبوبة مثل رياضة الغولف في نادي سينتوسا
 ويشكل، برج تايغر سكاي،أو زيارة أطول برج مراقبة في آسيا
تحدي سينتوسا أمبياه – تحدي تفاعلي يقام في حديقة أمبياه
 وذلك،– نشاط ًا مالئما لتعزيز الروابط بين أفراد الفريق الواحد
من خالل أنشطة شيقة تضم االنزالق بالحبل في حديقة ميغا
.زيب للمغامرات واألرجوحة الطائرة وسينتوسا ساين بالست

mice.sentosa.com.sg

Culinary celebrations
Halal dining
Boasting more than 25 Michelin-starred restaurants,
hundreds of vibrant eateries that specialise in
traditional delicacies and many innovative
culinary concepts, Singapore is a gourmand’s
paradise. Corporate travellers from the Middle
East will feel right at home in Singapore as
many restaurants serve a variety of halal
food, abiding by respected Islamic principles
for food preparation. An updated list of halal
establishments, from fine dining restaurants
through to casual cafés, can be found on the Majlis
Ugama Islam Singapura website. muis.gov.sg

مذاقات شهية
الطعام الحالل
، مطعم ًا حائزا ً على نجمة ميشالن25 تضم سنغافورة أكثر من
ومئات المطاعم النشطة التي تتخصص بتقديم األطايب
 كما أن، لذا فإنها جنة الذواقة،التقليدية أو االبتكارات الجديدة
رجال األعمال القادمين من الشرق األوسط يشعرون بأنهم
ً
متنوعة
خيارات
 ذلك أن مطاعم كثيرة تقدم،في وطنهم
ٍ
 وتتبع الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق،من األطباق الحالل
 وتتوفر قائمة كاملة،بمكونات األطباق وطريقة تحضيرها
من أسماء المطاعم والمقاهي التي تقدم الطعام الحالل على
muis.gov.sg .موقع المجلس الديني اإلسالمي في سنغافورة

At one with nature
R&R
Start your day with an outdoor yoga session at The
Meadow at Gardens by the Bay, which can cater
for up to 30,000 delegates. Take a guided tour
of the National Orchid Garden at the Singapore
Botanic Gardens, where incentive planners can
awaken their group’s senses by conducting a
team-building exercise where a blindfolded
teammate is navigated through a walking trail
by another. The exercise ends with a ‘gastrobotanica’ dining experience at the one-Michelinsbg.org.sg
starred restaurant Corner House.

اتحد بالطبيعة
الراحة واالسترخاء
ابدأ نهارك بجلسة يوغا في أحضان الطبيعة في ذا ميدو عند غاردنز
 وشارك في، مندوب30,000  والذي يتسع ألكثر من،باي ذا باي
جولة مع مرشد داخل حديقة األوركيد الوطنية في حدائق
 حيث يمكن لمنظم الفعاليات التحفيزية،سنغافورة للنباتات
،نشاطات تنعش حواس المجموعات المشاركة
أن ينظم
ٍ
 حيث يقوم أحد أعضاء الفريق بإرشاد،وتعزز بناء روح الفريق
 وتختتم النشاطات،درب للمشي
آخر معصوب العينين عبر
ٍ
بتجربة العشاء النباتية في مطعم كورنر هاوس الحائز على
sbg.org.sg .نجمة ميشالن

Design with a difference
ArchiTours
While the official tours are run by Singapore Institute
of Architects, Singapore Institute of Landscape
Architects & The Architecture Society (TAS) of
National University of Singapore during the
annual ARCHIFEST, you can still use their tours
as inspiration throughout the year. From public
institutions & expansive landscape projects to
religious buildings, Singapore is no stranger to
architectural marvels. ArchiTours visit HortPark –
the first one-stop gardening lifestyle hub in Asia,
the Marina Bay Cruise Centre Singapore, & the Asian
Civilisations Museum and Al-Islah Mosque, one of the
21st century mosques in Singapore. archifest.sg

تميز بتصاميمك
جوالت معمارية
ٌ يقوم
كل من معهد سنغافورة للعمارة والمجتمع المعماري
خاصة لزيارة
جوالت
في جامعة سنغافورة الوطنية بتنظيم
ٍ
ٍ
 وتضم هذه،المعالم المعمارية خالل مهرجان العمارة
المعالم المؤسسات العامة ومشاريع األراضي الواسعة
 حيث تضم سنغافورة العديد من التحف،والمباني الدينية
 ومن أهم المواقع التي تشملها الئحة الجوالت،المعمارية
مركز ألسلوب الحياة
 أول،المعمارية منتزه هورتبارك
ٍ
 ومركز مرسى مارينا باي للرحالت البحرية،الزراعية في آسيا
 أحد، وجامع اإلصالح، ومتحف الحضارة اآلسيوية،في سنغافورة
archifest.sg . جوامع القرن الواحد والعشرين في سنغافورة

01:	Tiger-Sky Tower
02:	MegaZip
Adventure Park
03:	Interior of Resorts
World - Sentosa

 برج تايغر سكاي:01
 حديقة ميغازيب:02
للمغامرات
 مشهد داخلي لعالم:03
 سينتوسا- المنتجعات
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سنغافورة | مرافق فاخرة

SINGAPORE | ALTERNATIVE venues

Unusual Suspects

مفاجآت غير متوقعة

From the leading and largest to the unique and unassuming, Singapore
is packed with venue spaces of all sizes. We present an assortment of
alternative spaces waiting to welcome your guests

،األضخم
 بعضها يعد ضمن،اجتماعات متميزة
تحتضن سنغافورة مرافق
ٍ
ً
 هنا نقدم لكم مجموعة.وبمساحات مختلفة
 غير االعتيادي،األفضل
ٍ
من الخيارات البديلة التي يمكنكم من خاللها الترحيب بضيوفكم

01

Al Fresco & Alternative

Culturally connected

Singapore Botanic Gardens
Declared a Unesco World Heritage site in 2014, this tropical
colonial garden offers a medley of halls for hire. Set among a
rich tapestry of flora and fauna, the Burkill Hall, Function Hall
and Function Room provide a tranquil place for workshops,
product launches or corporate functions. sbg.org.sg
Elsewhere: Gardenasia is a quaint location for planners looking to escape the city for an afternoon. Facilities range from
the Kranji Loft, which can hold up to a thousand people, to
the Patio, an enchanting enclosure that holds 70. gardenasia.com

Cavenagh Bridge
A great supporter of the city’s meetings and events industry,
the Singapore government offers up some of the city’s most
iconic landmarks for hire. As the only suspension bridge and
one of the oldest bridges in Singapore, few locations offer
views of the city quite like Cavenagh Bridge. The bridge is
nestled between the five-star Fullerton Hotel and the Asian
Civilisation Museum. lta.gov.sg
Elsewhere: The Float Marina Bay is the the world’s largest
floating stage located on the waters of the Marina Reservoir,
in Marina Bay. marina-bay.sg

Faber Peak Singapore at Mount Faber
Take your next meeting to new heights – literally – by booking a space at Singapore’s only hilltop destination. Accessible via Singapore Cable Car, here you’ll find a private dining
room, three unique restaurants, and a charming ballroom.
mountfaber.com.sg
Elsewhere: Singapore Flyer is a giant observation wheel that
has a selection of spaces for hire. Aside from the individual
pods, which hold 28 people at a time, the venue also houses the
outdoor FlyerTheatre, which has room for up to 300 people.
singaporeflyer.com
Singapore Sports Club
Built on the site of the old National Stadium, this state-ofthe-art, fully integrated sports, entertainment and lifestyle
facility boasts a 55,000 capacity stadium, which features a
retractable roof and seating capability. The club is also home
to an indoor 12,000-seat indoor stadium, among other spaces.
sportshub.com.sg
Elsewhere: Singapore Turf Club is the only horse-racing club
in Singapore. Get close to the action by booking one of the
club’s function rooms or corporate boxes – all of which look
out over the track. turfclub.com.sg
14

Esplanade – Theatres on the Bay
Wow your attendees by hiring part of Singapore’s national performing arts centre. The Marina Bay venue boasts an array of
spaces, including a concert hall, which seats 1,630 and another
197 in the gallery; a 1,950-seat theatre; a 245-seat recital studio
and a series of hospitality suites for corporate entertaining.
esplanade.com
Elsewhere: The newly refurbished Arts House is Singapore’s
oldest colonial building – dating back almost 200 years – and
its first Parliament House. theartshouse.sg
National Gallery Singapore
What was once the Supreme Court and City Hall is now Singapore’s largest visual-arts venue. Following a S$532 million
facelift – part of a renovation plan that spanned a decade – the
gallery’s venue spaces range from al fresco decks and a colonial verandah to an auditorium and multiple seminar rooms.
nationalgallery.sg
Elsewhere: Singapore Art Museum on Bras Basah Road is the
first art museum in Singapore. A select range of events have
been hosted here in the past, including seminars, film screenings and art exhibitions. singaporeartmuseum.sg

More to
explore
Naturalists’ paradise
PARKROYAL on
Pickering
Planners looking for
an eco-friendly venue
to host their event can
make use of 165,000
square feet of zeroenergy sky gardens at
this Chinatown hotel.
Beyond convention
Swissotel The
Stamford
Not only is this one
of the tallest hotels
in Southeast Asia but
it is conveniently connected to the 70,000
square feet Raffles
City Convention Centre, home to 27 different function spaces.
Stay entertained
SO Sofitel Singapore
Offering spectacular
views across the city,
the HI-SO Rooftop
Bar provides the perfect backdrop to host
a post-event party.
Located on the 30th
floor of an old colonial
building, this al fresco
bar has room for up to
150 people.

01:	Singapore
Sports Hub
02:	Singapore
National Gallery
03:	Singapore
Botanic Gardens Burkill Hall Round
Table Set-Up

اكتشف
المزيد
جنة محبي الطبيعة
بارك رويال
في بيكرينغ
ً توفر لمنظمي الفعاليات خيارا
ً
ومساحة تبلغ
صديق ًا للبيئة
ً
عبارة عن
قدم مربع
 ألف165
ٍ
خالية من الطاقة في قمة
جنائن
ٍ
.الفندق الواقع في البلدة الصينية
أوسع من المؤتمرات
سويس أوتيل
ستامفورد
يعد واحدا ً من أعلى الفنادق في
ً
مباشرة
جنوب شرق آسيا ويتصل
 الذي،بمركز رافلز للمؤتمرات
ً
مساحة للفعاليات
2 7 يضم
ً
70,000موزعة على مساحة تبلغ
.قدم مربع
ٍ
الترفيه في متناولك
سو سوفيتيل سنغافورة
ً
إطاللة
سو روفتوب بار-يتيح هاي
ً
 وهو مثالي،مبهرة على المدينة
الستضافة الحفالت الختامية
 ويقع،التي تتبع انتهاء الفعاليات
مبنى تاريخي
 من30في الطابق الـ
ً
وتتسع،عائدٍ للحقبةاالستعمارية
مساحته الخارجية ألكثر من
. شخص ًا150

02

03

التواصل الثقافي
جسر كافيناغ

حدائق سنغافورة النباتية

تدعم حكومة سنغافورة قطاع اإلجتماعات والفعاليات يف املدينة وتسمح
 ويعد هذا املعلم اجلسر املعلق،بتأجري العديد من املعامل األيقونية
 وله إطاللة قل نظريها يف،الوحيد وأحد أقدم اجلسور يف سنغافورة
 ويقع بني فندق فولريتون ومتحف احلضارة،أي من مواقع املدينة األخرى
ٍ
lta.gov.sg .اآلسيوية
 يطفو فوق،مسرح عائ ٍم يف العامل
 أكرب، فلوت يف مارينا باي:خيار مماثل
ٍ
marina-bay.sg .مياه مارينا ريزيرفوار يف مارينا باي

 وتعود،2014 انضمت هذه احلدائق إىل الئحة اليونيسكو للرتاث يف سنة
 وذلك لتنظيم،عدد من القاعات املتاحة لالستئجار
ٌ إىل زمن االستعمار وبها
 وتوفر قاعة بركيل وقاعة،الفعاليات يف أحضان الزهور والنباتات املتنوعة
مساحات هادئة ميكن استخدامها ورشًا للعمل
الفعاليات وغرفة الفعاليات
ٍ
sbg.org.sg .أو إلطالق املنتجات أو لفعاليات الشركات
 موقع غري اعتيادي ملنظم الفعاليات الذي يود، جارديناسيا:خيار مماثل
خيارات الستضافة
االبتعاد عن املدينة يف فرتة ما بعد الظهرية حيث يضم
ٍ
 شخص يف شرفة كراجني1,000  وذلك من،أعداد متفاوته من الضيوف
ٍ
gardenasia.com . شخصًا يف الباحة اآلسرة70 وحتى

مسرح اسبالنايد على الخليج

أذهل ضيوفك من خالل استئجار جز ٍء من مركز سنغافورة الوطني لفنون
 ومنها، والذي يشمل خمتلف أنواع املساحات،األداء يف منطقة مارينا باي
 مقعدًا يف197  باإلضافة إىل، مقعدًا1,630 قاع ٌة لالحتفاالت تتسع لـ
، مقعدًا245  واستديو يتسع لـ، مقعدًا1,950 ومسرح يضم
،املعرض
ٍ
.وسلسلة من أجنحة الضيافة اخملصصة للرتفيه املؤسسي
esplanade.com

 يعود تاريخ،مبنى استعماري يف سنغافورة
 أقدم، بيت الفنون:خيار مماثل
ً
.مبنى للربملان يف سنغافورة
أول
كذلك
وهو
، سنة200 بنائه إىل أكرث من
ً
Theartshouse.sg

المعرض الوطني سنغافورة

 نادي سنغافورة:01
الرياضي
 معرض سنغافورة:02
الوطني
 الطاوالت المستديرة:03
 حدائق-في قاعة بركيل
سنغافورة النباتية

في الهواء الطلق

معرض
ما كان سابقًا مبنى احملكمة العليا ودار البلدية أصبح اليوم أكرب
ٍ
لعقد
امتدت
 وذلك بعد إعادة تصميمه التي،للفنون البصرية يف سنغافورة
ٍ
 وتتنوع املساحات املتاحة، مليون دوالر سنغافوري532 كامل وكلفت
ٍ
لالستئجار يف املعرض بني األسطح اخلارجية والشرفات املبنية على
nationalgallery.sg .وغرف للندوات املتعددة
ومسرح
الطراز االستعماري
ٍ
ٍ
متحف للفنون ويقع على
أول
،سنغافورة
يف
الفن
متحف
:خيار مماثل
ٍ
 وقد استضاف املتحف جمموع ًة خمتار ًة من الفعاليات،شارع براس باساه
.والندوات وعروض األفالم واملعارض الفنية
singaporeartmuseum.sg

قمة فابير سنغافورة في جبل فابير

 من خالل حجز مساح ٍة يف- حرفيًا- مستوى أعلى
ارتق باجتماعاتك إىل
ً
 وميكن الوصول إليها،جبل يف سنغافورة
رأس
يف
الواقعة
الوجهة الوحيدة
ٍ
 حيث جتد غرفة خاصة لتناول الطعام وثالثة،باستخدام العربات املعلقة
mountfaber.com.sg .مطاعم متميزة وقاع ًة جميل ًة لالحتفاالت
 عجلة املراقبة العمالقة التي توفر جمموع ًة، سنغافورة فالير:خيار مماثل
 باإلضافة إىل العربات املنفصلة التي،من املساحات اجلاهزة لالستئجار
 وتشمل مرافقها كذلك مسرح فالير،وقت واحد
ٍ  شخصًا يف28تتسع لـ
singaporeflyer.com . شخص300  الذي يتسع لـ،اخلارجي
نادي سنغافورة الرياضي

 ويشمل هذا اجملمع،مت بناء النادي يف موقع االستاد الوطني القدمي
55,000 استاد يتسع لـ
الرياضي الرتفيهي واحليوي مرافق مذهلة منها
ٌ
 ويشمل النادي،بسطح ميكن اغالقه ومساح ٍة للجلوس
 يتميز،شخص
ٍ
مساحات
إىل
باإلضافة
،مقعد
12,000
لـ
يتسع
داخليًا
كذلك استادًا
ٍ
sportshub.com.sg .أخرى
 هو نادي سباق اخليل الوحيد، نادي سنغافورة لسباق اخليل:خيار مماثل
 لذا اقرتب من حماس السباقات من خالل حجز واحد ٍة من غرف،يف سنغافورة
ُّ الفعاليات أو شرفات املؤسسات التي
turfclub.com.sg .تطل على احللبة
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سنغافورة | مراكز المؤتمرات

SINGAPORE | CONVENTION CENTRES

مرافق
ساحرة

Winning
Venues
Singapore is home to a number of
first-rate convention centres that are
contributing to the city’s position as
the best destination for business

تضم سنغافورة العديد من مراكز المؤتمرات
الممتازة ،والتي تعزز من مكانة المدينة كأفضل
وجهة لألعمال
ٍ
01

مركز سنغافورة إكسبو للمعارض والمؤتمرات

يعترب مركز "سنغافورة إكسبو" أكرب مرافق البالد اخملصصة لالجتماعات
واحلوافز واملؤمترات واملعارض ،رسخ املركز مكانته كأحد أهم معامل
املدينة التي يقصدها الزائرون من أجل املعارض التجارية العامة والضخمة،
يضم املركز الرئيسي لهذا املرفق  10قاعات واسعة للمعارض ،بينما يضم
جناح املؤمترات (قاعة ماكس أتريا)  32غرف ًة لعقد االجتماعات ،يتسع هذا
املرفق املتطور حلوايل  19,000من الضيوف ،وتبلغ مساحتاه الداخلية
رت مربعsingaporeexpo.com.sg .
واخلارجية نحو  123,000م ٍ
أماكن اإلقامة :فندق كابري باي فرايزر الراقي مبدينة شانغي ،والذي يبتعد
زمن
عن مركز سنغافورة إكسبو مبساف ٍة ميكن قطعها سريًا على األقدام يف ٍ
قدره  10دقائق .فنادق وأجنحة شانغي أفينيو ،والتي ميكن الوصول إليها
زمن قدره  15دقيقة من السري على األقدام.
بسهولة يف ٍ

Singapore EXPO Convention & Exhibition Centre
As the largest purpose-built MICE venue in the country,
Singapore EXPO has established itself as one of the city’s
go-to venues for large-scale public and trade exhibitions.
Offering 10 vast exhibition halls in the main centre and 32
meetings rooms in its convention wing (the MAX Atria),
this technology-first venue can accommodate up to 19,000
guests across 123,000 square metres of indoor and outdoor
space. singaporeexpo.com.sg
Where to stay: Upscale hotel Capri by Fraser at Changi
City is a 10-minute walk from Singapore Expo, while the Park
Avenue Changi Hotels & Suites is an easy 13-minute walk.

مركز شانغي للمعارض

يقع مركز شانغي للمعارض بالقرب من مطار شانغي ،ويحتل مساح ًة كبرية
تبلغ  65هكتارًا و يستضيف املركز معرض سنغافورة اجلوي ،باإلضافة إىل
العديد من األحداث الكبرية والبارزة حيث تبلغ مساحته اخلارجية نحو
100,000م ٍرت مربع ،كما تبلغ مساحة معارضه الداخلية حوايل 40,000
م ٍرت مربع ،و يتمتع املركز ذو االستخدامات املتعددة بإطاللته املميزة على
ساحل سنغافورةchangiexhibitioncentre.com .
أماكن اإلقامة :يعترب فندق كراون بالزا  -مطار شانغي ،وفندق فيليدج
هوتيل شانغي خيارين رائعني للحضور واخملططني الذين يزورون مركز
شانغي للمعارض.
مركز صن تك للمؤتمرات والمعارض

يتميز مركز صن تك للمؤمترات واملعارض بالتخصيص واملساحة الشاسعة،
حيث يوفر للمخططني مساح ًة قدرها  42,000م ٍرت مربع موزعة على عدة
مستويات ،وقد جنح هذا املرفق يف استضافة االجتماعات واملؤمترات
واملناسبات على مدار أكرث من عقدين من الزمن ،وشهد عام  2013إنفاق 500
مليون ( 148مليون دوالر سنغافوري) إلعادة جتديد هذا املركز وصيانته،
يقع مركز صن تك يف منطقة سنرتال بيزنس ،ويلعب دورًا بارزًا يف تنظيم
االجتماعات واحلوافز واملؤمترات واملعارض باملدينةsuntecsingapore.com .
أماكن قريبة :تتواجد العديد من الفنادق القريبة جدًا من مركز صن تك،
على سبيل املثال؛ فندق ساوث بيتش اجلديد ،وفندق فريمونت سنغافورة،
وفندق مارينا مندارين سنغافورة.
مركز مؤتمرات ساندز إكسبو

يحتاج هذا املنتجع املتكامل إىل مقدمة قصرية ،فمنذ افتتاحه يف عام
 ،2010استمر هذا املرفق الفاخر يف توفري كافة تسهيالت العمل ووسائل
الرفاهية للمسافرين ،حيث يتميز بضمه لفندق يحتوي على  2,561غرفة،
كما يوفر أفضل سبل التسوق ،باإلضافة إىل العديد من املطاعم املتميزة
التي تقدم أشهى املأكوالت ،ينظم مركز ساندز إكسبو االجتماعات واحلوافز
واملؤمترات واملعارض داخل منشآته التي تبلغ مساحتها  1.3مليون قد ٍم
مربع ،وتتسع تلك املساحة الشاسعة حلوايل  45,000مندوب ،كما يضم
املركز أكرب قاع ٍة لإلحتفاالت يف جنوب شرق آسيا ،والتي تتسع حلوايل
 11,000مندوب ،باإلضافة إىل  2,000غرفة صغرية إلقامة املعارض،
و 250غرفة لعقد اإلجتماعاتmarinabaysands.com .
أماكن ميكن زيارتها فض ً
ال عن املركز :يوفر فندق مارينا باي ساندز العديد من
اخليارات التي تناسب جميع متطلبات الزائرين ،سواء كانوا يريدون تنظيم
ً
حفال كبريًا يضم  1,000شخص.
حفل عشاء عمل يضم  10أشخاص ،أو
لالستمتاع بحفالت الكوكتيل أو جلسات العشاء احلميمية ،احجز يف ساندز
سكاي بارك .وخلوض جتربة استثنائية ،ميكنك زيارة متحف الفنون والعلوم.
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sizes. For cocktail parties or an intimate dinner reception book
Sands SkyPark®, or check out ArtScience Museum™ for an
unusual event setting.

مركز رافلز سيتي للمؤتمرات

تبلغ املساحة العملية لهذا املركز حوايل  70,000قد ٍم مربع ،ويضم 27
غرفة لالجتماعات ،ويوفر املركز جميع األدوات والوسائل التي يحتاج إليها
تليفزيوين مغلق يربط
خمطط اإلجتماعات العصري ،حيث مت تزويده بنظا ٍم
ٍ
جميع غرف اإلجتماعات ،إلتاحة املشاركة يف املناقشات اجلماعية ،ومع
زيادة الطلب على مؤمترات الفيديو ،ومن أجل عقد املؤمترات العاملية ،مت
متصل باألقمار االصطناعيةfairmont.com .
أيضا بنظام مؤمترات
تزويد املركز ً
ٍ
أماكن اإلقامة :أشهر األماكن التي ميكن اإلسرتاحة بها بعد املشاركة
يف الفعاليات؛ فندق فريمونت سنغافورة الذي يحتوي على  769غرفة
وجناح ،وفندق رافلز الشهري.

Raffles City Convention Centre
Offering more than 70,000 square feet of function space,
with 27 meeting rooms, the centrally located venue offers all
the mod cons for the modern meeting planner, including a
closed-circuit television system that connects the 27 meeting
rooms, allowing for joint group discussions. With the growing demand for video conferencing, the venue also has a satellite conference system for global conferences. fairmont.com
Where to stay: The Fairmont Singapore, which boasts 769
guestrooms and suites, and the iconic Raffles Hotel are popular places to catch forty winks after an event.

منتجعات سينتوسا العالمية

ميكن زيارة منتجع جزيرة سينتوسا الشهري بسهولة عرب رحلة قصرية من
سنغافورة باستخدام القطار املعلق ،يزور هذا املنتجع  20مليون زائ ٍر
سنويًا ،تلك اجلزيرة الرائعة ميكن تشبيهها بالتاج ،ويأتي منتجع "ريزورت
وورلد سينتونا سنغافورة" ليكون مبثابة اجلوهرة التي تزين هذا التاج،
يحتل هذا املنتجع املتكامل مكانة مرموقة حيث يعترب أحد أبرز معامل
قارة آسيا ،ويأتي يف املرتبة اخلامسة يف قائمة أغلى البنايات التي مت
تشييدها على مر العصور ،يضم املنتجع  6فنادق ،ويبلغ إجمايل عدد غرف
تلك الفنادق  1,840غرفة ،كما يحتوي على مدينة مالهي "يونيفرسال
ستوديو سنغافورة" التي تعترب األوىل والوحيدة من نوعها التي حتمل
أيضا معرض "إس
عالمة يونيفرسال ستوديو التجارية ،يشمل املنتجع ً
إي إيه أكوارمي" لألحياء املائية ،والذي يعترب أحد أكرب معارض األحياء
أيضا املتحف البحري التجريبي،
املائية يف العامل ،ويوجد داخل املنتجع ً
وهو املتحف الوحيد يف سنغافورة الذي يهتم بالرتاث البحري ،ومن أجل
03
فعاليات اإلجتماعات واحلوافز واملؤمترات واملعارض ،يضم
استضافة
املنتجع مركز ريزورت وورلد للمؤمترات ،والذي يحتوي على أكرب قاعة
احتفاالت بدون أعمدة يف قارة آسياrwsentosa.com .
أماكن ميكن زيارتها فض ً
ال عن املركز :هناك القليل من املعامل األخرى التي
تستحق الزيارة يف جزيرة سينتوسا ،مثل نادي "وان  "°15الذي يطل على
واجه ٍة بحري ٍة ويعترب مكانًا مثال ًيا للمناسبات اخلاصة ،والكولوسيوم يف
فندق "هارد روك هوتيل سنغافورة" الذي يتميز باملرونة ويوفر مساحة
مفتوحة لتكون مبثابة املكان البديل للمنظمني العصريني ،وباإلضافة
إىل ذلك ،توجد حديقة سكاي جاردن التي توفر مساح ًة لتنظيم الفعاليات
فوق سطح مركز آي فالي سنغافورة.
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سنغافورة
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والمعارض
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02:	Hall Stage
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Sands
03:	Singapore
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Resorts World™ Sentosa Singapore
A short cable car ride from Singapore brings you to Sentosa,
a popular island resort visited by some 20 million people a
year. The jewel in Sentosa’s crown is Resorts World™ Sentosa Singapore, an integrated resort that has positioned itself
as one of Asia’s prominent venues. Said to be the fifth most
expensive building ever constructed, the resort comprises six
™hotels totalling 1,840 rooms, Universal Studios Singapore
(Southeast Asia’s first and only Universal Studios theme park),
)S.E.A. Aquarium™ (one of the world’s largest aquariums
and the Maritime Experiential Museum™ (Singapore’s only
maritime heritage museum). For MICE specifically there’s
the Resorts World Convention Centre, home of Asia’s largest
column-less ballroom. rwsentosa.com
Beyond the Centre: A few other venues worth exploring at
Sentosa include the ONE°15 Marina Club, a waterfront setting
ideal for private functions; The Coliseum at the Hard Rock
Hotel® Singapore, a flexible open space offering an alternative
venue for millennial-focused planners; and Sky Garden, an
event space at iFly Singapore rooftop.

Changi Exhibition Centre
Occupying a 65-hectare site near Singapore Changi Airport is the Changi Exhibition Centre (CEC), home to the
Singapore Airshow among other notable mega-events.
Aside from the 100,000 square metres of outdoor space
and 40,000 square metres of indoor exhibition space, this
versatile centre comes with postcard-perfect views across
Singapore’s coastline. changiexhibitioncentre.com
Where to stay: Crowne Plaza Changi Airport and Village
Hotel Changi are two great choices for conference attendees
and planners visiting Changi Exhibition Centre.
Suntec Convention & Exhibition Centre
Customisable and enormous just about sums up the Suntec
Singapore Convention & Exhibition Centre. Offering planners
42,000 square metres of space over multiple levels, the venue
has been hosting meetings, conventions and events for more
than two decades. A 500 million (SGD184 million) renovation
programme in 2013 has ensured that Suntec, located in Central
Business District, remains at the forefront of the city’s MICE
industry. suntecsingapore.com
Nearby: Explore a number of hotel options nearby, including the JW Marriott Hotel Singapore South Beach, Fairmont
Singapore and Marina Mandarin Singapore to name a few.
Sands Expo® and Convention Centre
This integrated resort needs little introduction. Since swinging open its doors in 2010 the five-star property continues to
wow leisure and business travellers alike. Complementing the
2,561-room hotel, extensive shopping facilities and multiple of
celebrity chef restaurants is the Sands Expo and Convention
Centre. Stand-out MICE facilities at this 1.3 million-squarefoot centre, which can accommodate up to 45,000 delegates,
include the largest ballroom in Southeast Asia (capable of
hosting up to 11,000 delegates), up to 2,000 exhibition booths
and 250 meeting rooms. marinabaysands.com
Beyond the Centre: Whether it’s a business meeting for 10
or a party for 10, 000, Marina Bay Sands has a space for all
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مساحات اإللهام

Inspiring Spaces

ٌ
قليلة يمكنها أن تحول هدفك من رحلة تحفيزية
مدن
سنغافورة واحدة من
ٍ
ٍ
 باإلضافة إلى، وذلك من حيث تفصيل تجربة السفر لتالئم خططك،إلى واقع
المرافق المتطورة التي تدعم سعيك لتعزيز الروابط بين أفراد فريقك

When it comes to selecting a location that will enable you to
translate your incentive needs into a personalised travel experience,
few cities offer the facilities and support network quite like Singapore

For years Singapore has been providing the
necessary tools for event specialists to elevate
their incentive programme from offering myriad
first-rate hotels and attractions to investing in its
impressive transport system. Here is a selection of
unique experiences that illustrate how business
and leisure can be effortlessly mixed
Singapore at night
Gather your delegates and head to Singapore’s creative centre,
Bras Basah. Every August, the iconic Singapore Night Festival
takes over parts of the district, offering an exciting line-up of
interactive activities and performances for visitors to enjoy.
Aside from events organised as part of the festival, event planners can also host private dinners and cocktail receptions at a
number of venues close to the action.
As a city renowned for its innovative approach to MICE, companies can also utilise the latest technology such as projection
mapping to beam their branding on tablecloths, ceilings or
walls at their chosen venue. nightfest.sg

18

Follow the scent
Put your delegates’ sense of smell to the test at a bespoke
perfume-making workshop. Offering a half-day or full-day
package for up to 70 people, Je’taime is an expert in ancient
perfumery. Located at Goodman Art Center – once the old
campus of the School of the Arts and Lasalle – the workshop
combines olfactory experiments using native ingredients and
quizzes to test your knowledge with a lesson in creating your
own signature scent. It’s time to rouse your inner perfumier.
jetaime-singapore.com

الرائحة الزكية
اخترب حاسة الشم لدى ضيوفك يف ورشة العمل اخملصصة لصناعة
70  والتي تقدم خيارين من الباقات الستضافة،العطور بحسب الطلب
. خرباء صناعة العطور التقليدية،شخصًا ملدة يو ٍم أو نصف يوم من جوتيم
 وجتمع-  كلية الفنون سابقًا- تقع الورشة يف مركز غودمان للفنون
بني التجارب باستخدام املنتجات احمللية واالختبارات املعرفية مع
. اكتشف خبري العطور الكامن بداخلك،الدروس البتكار عطرك اخلاص

Igloo escape
Not a typical team building exercise associated with Singapore, where average temperatures are around 27°C, dress
your incentive group in sponsored clothing and direct them
to Think Out Events’ air-conditioned igloos. At these pop-up
venues, delegates are split into teams and locked into a largescale escape game. Choose to place the igloos at the Singapore
Sports Hub, where attendees can roam the venue and partake
in other activities, such as mini Olympics. sportshub.com.sg

اهرب من كوخ االسكيمو
 حيث تبلغ معدالت،ليس هذا مترينًا عاديًا لبناء روح الفريق يف سنغافورة
 تأكد من ارتداء اجملموعة للمالبس. درجة مئوية27 درجة احلرارة حوايل
التي حتمل شعار الشركة وأرسلهم اىل أكواخ االسكيمو املربدة لدى
 ينقسم فيه املشاركون،موقع متنقل
 وهي عبارة عن،ثينك أوت أيفنت
ٍ
 ويعد مركز سنغافورة الرياضي من،فرق داخل لعبة هروب كبرية
ٍ إىل
 حيث ميكن للمشاركني بعد،األماكن املفضلة ملمارسة هذا التحدي
االنتهاء التجول يف املكان واملشاركة يف جمموعة من النشاطات
sportshub.com.sg . مثل األلعاب األوملبية املصغرة،األخرى

jetaime-singapore.com

01: Arial view of
Marina Bay

منظر جوي:01
لمارينا باي

منذ سنوات توفر سنغافورة األدوات الالزمة للمتخصصين
في قطا ع ا لفعا ليا ت لال رتقا ء ببرا مجهم ا لتحفيزية من
 وذلك من خالل،المستوى الجيد إلى المستوى الممتاز
الفنادق الراقية المتنوعة وعوامل الجذب وأنظمة النقل
 وفيما يلي بعض التجارب المميزة التي توضح،المتطورة
كيف يمكن المزج بين العمل والمرح في سنغافورة

مهرجان سنغافورة الليلي
 حيث يقام، براس بساه،توجه مع ضيوفك إىل مركز اإلبداع يف سنغافورة
مساحات كبري ٍة من
 وميتد على،مهرجان سنغافورة الليلي يف أغسطس
ٍ
 وتتنوع فيه النشاطات والعروض احلية التي يستمتع بها،هذه املنطقة
، كما تقام فعالياتٌ مؤسسية على هامش املهرجان،الزائر طول الليل
لذا ميكن ملنظم الفعاليات أن يستضيف عشا ًء خاصًا أو حفل استقبال
 تشتهر املدينة بأسلوبها املبتكر.يف أماكن عدة قريب ٍة من االحتفاالت
 لذا ميكن،يف جمال االجتماعات واحلوافز واملؤمترات واملعارض
 مثل العروض الضوئية،للشركات أن تستفيد من التكنولوجيا املتاحة
التي تسمح لهم بتسليط شعار الشركة ضوئيًا على شراشف الطاوالت
nightfest.sg .أو السقف أو اجلدران يف مكان الفعالية
19
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Peranakan experience
Peranakan, which means ‘locally born’ in Malay, refers to the
descendants of Chinese traders who married local women
in Singapore. Their unique culture can still be experienced
at Peranakan precincts such as the Joo Chiat neighbourhood.
For greater insight into Peranakan heritage, visit The Intan,
an award-winning private home museum that houses rare
aretfacts. Private tours of this museum can be arranged, along
with bespoke Peranakan corporate gifts. The venue can also
host networking events and corporate dinners. the-intan.com
Hawker centres
The hustle and bustle of Singapore is best soaked up at one
of its many hawker centres – open-air food courts serving
a melange of cuisine from Chinese and Malay to Indian. A
number of tour operators and independent food explorers
organise group walks around these authentic centres, while
some hire them out in their entirety for large parties or
team-building activities.
For more culinary experiences, board a ferry and head over to
Cookery Magic on Pulau Ubin. The corporate cooking class
sees participants (up to 20) cook and savour multiple dishes
over four hours. cookerymagic.com
Heritage tours
Incentive organisers eager to educate trip qualifiers about
Singapore should consider one of the city’s many heritage
tours. Let’s Go Bike Singapore covers much of the city with
its four-hour cycles, passing Kampong Glam, the Museum
District, the Civic District and Chinatown among other locations. letsgobikesingapore.com
Business groups are also easily accommodated for on the Peranakan Trail, which takes the culturally curious through the
bustling neighbourhoods of Katong, referred to as mini-Singapore, and Joo Chiat. citytours.sg

أماكن أخرى
: في المدينة

Elsewhere
in the city

المغامرة
مغامرات الغابة
الحلبة األولى والوحيدة
في سنغافورة لسباق
 وهي،العوائق فوق األشجار
المكان المثالي لسباقات
التحدي بين أفراد الفريق
forestadventure.com.sg .الواحد

Exhilarating
Forest adventure
Singapore’s first &
only treetop obstacle course provides
an ideal stomping
ground for a team
challenge.
forestadventure.com.sg
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After dark
The Night Safari’s new Evening in the Wild experience is far
from ordinary, thrilling visiting groups with exotic animals, a
three-course gourmet dinner set in a tipi tent and live entertainment. For exclusive corporate events, themed settings can
also be arranged. nightsafari.com.sg
Alternatively, reward your team by booking the Premium Sky
Dining Flight at Singapore Flyer where they can enjoy a fourcourse dinner in a spacious capsule atop one of the world’s
largest observation wheels. singaporeflyer.com
CSR effect
Singapore is celebrated for its stance on corporate social
responsibility. Rather than read about it during your trip, why
not partake in it? Gather groups of 20 for a special workshop
where teams of 10 to 14 work together to build new bicycles for
underprivileged children in Singapore. asiaability.com
Surprise your staff with something meaningful and visit
Bintan Eco Farm Trek for an afternoon of planting or harvesting. Nestled among rolling hills and lush landscape, there’s
also a bird sanctuary on site. brctours.com

االنسجام
أطلق حنجرتك
ٌ
نشاط فريد يتحدى
المشاركين ويخرجهم
 وذلك من،عن المألوف
خالل التدريب الصوتي الذي
تقدمه كورين غيبونز
للمؤسسات للعثور على
انسجامهم الجماعي
.من خالل الموسيقى

Invigorating
Find your voice
Vocal coaching with
Corrine Gibbons encourages organisations to find their
collective
groove
through music.
corinnegibbons.com

Relaxing
All-inclusive
resorts
With more family
members receiving
an invitation to join
loved ones on anincentive trip, planners are incorporating family-focused
elements into their
programme. Singapore’s all-inclusive
resorts, such as
Resorts World Sentosa, provide ample
options for a family-friendly itinerary.

corinnegibbons.com

االسترخاء
منتجعات شاملة
يقوم عد ٌد متزايد من
الموظفين بدعوة عائالتهم
لالنضمام إليهم خالل
 لذا يعمل،رحالت السفر
منظمو الرحالت على دمج
،عنصر العائلة في برامجهم
وتوفر المنتجعات
الشاملة في سنغافورة
مثل منتجع سينتوسا
العالمي العديد من الخيارات
.امج تناسب العائالت
ٍ لبر
rwsentosa.com

rwsentosa.com

01: Evening in
the Wild
02: Team event at
FaberPeak
03:	Heritage Centre
in Little India
04:	Sultan Mosque
05:	River Cruise
06:	CSR with elderly
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جتربة برياناكان
تعني برياناكان بلغة املاالي احمللية "ولد حمليًا" وتشري إىل أبناء
 وال،حمليات يف سنغافورة
التجار الصينيني الذين تزوجوا من نسا ٍء
ٍ
تزال الثقافة الفريدة الناجتة عن هذه الزيجات اخملتلطة موجود ًة
 وميكنك التعرف على،وميكن استكشافها يف مناطق منها جوو تشيات
هذا اإلرث الفريد يف املتحف املنزيل اخلاص احلائز على جوائز "ذا
 وتتوفر إليه جوالتٌ خاصة وهدايا، يضم هذا املتحف حتفًا نادرة،"إنتان
 وميكن كذلك،مستوحاة من ثقافة البريانكان يتم تفصيلها بحسب الطلب
the-intan.com .فعاليات للتواصل أو فعاليات عشا ٍء مؤسسية
تنظيم
ٍ

03

بعد املغيب
 تُبهر اجلموعات املشاركة،قضاء ساعات املساء يف الربية جترب ٌة فريدة
 ويف،مكون من ثالثة أطباق يف خيمة
باحليوانات النادرة وعشا ٍء فاخر
ٍ
 ومن املمكن إعداد الرتتيبات الالزمة للفعاليات،أجوا ٍء من الرتفيه احلي
nightsafari.com.sg .املؤسسية احلصرية
ميكنك أن تكافئ فريقك من خالل حج ٍز يف برمبيوم سكاي داينينغ
 املطعم الذي يقدم عشا ًء من أربعة أطباق،فاليت يف سنغافورة فالير
.داخل كبسولة واسعة فوق واحدة من أكرب عجالت املراقبة يف العامل
singaporeflyer.com

املراكز التجارية
تعرف على احلياة اليومية يف سنغافورة عن قرب يف املراكز التجارية
وصاالت املطاعم اخلارجية التي تقدم خمتلف األطباق املتنوعة ما
 ويقوم عدد من مشغلي الرحالت،بني الصينية واملاالوية والهندية
جوالت جماعي ٍة سريًا حول
السياحية ومستكشفي الطعام بتنظيم
ٍ
بشكل
 فيما يقوم منظمو الفعاليات باستئجارها،هذه املراكز األصيلة
ٍ
.كامل لتنظيم االحتفاالت أو نشاطات بناء روح الفريق
ٍ
حصص
استقل العبارة وتوجه إىل كوكري ماجيك عند بوالو أوبن حيث تقام
ٌ
بحد أقصى يف
ٍ  مشاركًا20  وتتم استضافة،لتعليم الطهي للمؤسسات
. ويتاح للمشاركني طهي وتناول الطعام ألكرث من أربع ساعات،كل حصة
cookerymagic.com

خدمة اجملتمع
تشتهر سنغافورة بالدور الذي تلعبة املؤسسات فيها من ناحية
 لذا،املسؤولية اجملتمعية وميكنك املشاركة يف هذه النشاطات
 حيث يعمل، شخصًا20 انضم إىل إحدى اجملموعات املؤلفة من
اجلميع معًا على تركيب الدراجات اجلديدة لألطفال الفقراء من
asiaability.com .السكان احملليني
ميكنك أن تفاجئ فريقك بزيارة ذات مغزى إىل املزرعة البيئية بينتان
 تقع املزرعة، ليمضوا فرتة الظهرية يف الزراعة أو احلصاد،إيكو فارم تريك
ً
كذلك حممي ًة
 وتوجد بها،بني التالل واملسطحات اخلضراء اجلميلة
brctours.com .للطيور

جوالت تراثية
تضيف املواقع الرتاثية املزيد من التنوع على جداول منظمي الرحالت
 وتغطي ليتس غو بايك معظم األماكن الرتاثية،التحفيزية للموظفني
 متر خاللها،جوالت على الدراجات متتد ألربع ساعات
يف املدينة خالل
ٍ
بأهم املعامل يف كامبون غالم وحي املتاحف واحلي املدين واحلي
letsgobikesingapore.com .الصيني
 وتأخذ املهتمني بالرتاث،تستضيف جولة بريانكان جمموعات األعمال
 والتي يطلق عليها اسم سنغافورة،منهم عرب أحياء كاتونغ احليوية
citytours.sg .الصغرية وجوو شيات
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سنغافورة | أبرز المعالم

SINGAPORE | KEY ATTRACTIONS

Leading Locales

أماكن رائدة

Enhance every incentive itinerary by combining the best of work and play
at iconic venues and attractions in Singapore. Whether on land, at sea or
high above the clouds, we’ve got you covered

عزز برنامج الرحلة التحفيزية من خالل الجمع بين العمل
،والمرح في ٌ المرافق والمعالم األيقونية في سنغافورة
فلدينا خيارات في البر والبحر وفوق السحاب

عربة قطار سنتوسا:01
 سباق جائزة:02
سنغافورة الكبرى
 ألتيتيود- 1  مشهد من:03
 سباق مراكب التنين:04

سباق مراكب التنين

يقوم فريق دراغون بوت انوفيت بتصميم سلسلة من النشاطات اخملصصة
 تهدف إىل حتويل اإلبحار مبراكب التنني،للرحالت التحفيزية للمؤسسات
 لذا امسك باجملداف مع أفراد،مقصدًا رئيسيًا لنشاطات تعزيز روح الفريق
. وابحر يف ممرات سنغافورة املائية ليو ٍم من الرياضة والتحدي،فريقك
dbi.com.sg

فوق السحاب
 ألتيتيود- 1

بإطالالت مذهلة على سنغافورة جتعل منه مقصدًا
يتمتع هذا املكان
ٍ
 الذين يبحثون عن وجه ٍة متنوعة مبفاهيم،للعديد من منظمي الفعاليات
 هنا، مرتًا282  ويقع على ارتفاع،خمتلفة تعكس أسلوب احلياة الفاخر
ميكنك استضافة عشاءات العمل اخملصصة للمؤسسات يف ستيالر أو
 أعلى، ألتيتيود- 1 دعوتهم لالستمتاع بغروب الشمس على السطح يف
.با ٍر خارجي يف العامل
سنغافورة فالير

 واخرت واحد ًة من باقات،احجز مساحتك يف أكرب عجلة مراقبة يف آسيا
 واشرب نخب صفق ٍة جديدة أو مرحلة، ومنها باقة الشمبانيا،التحليق الراقية
 وميكنك إضافة،مهمة يف تاريخ شركتك أمام خلفية مبهرة ألفق سنغافورة
. وهي برنامج اختياري يتبع جتربة التحليق،"رحلة األحالم" إىل باقتك
singaporeflyer.com

في البر
تجربة قيادة األحالم

أصبح سباق جائزة سنغافورة الكربى أحد أهم األحداث على جدول أعمال
،2008  السنوية منذ السباق االفتتاحي يف العام1 سباقات الفورموال
 إال أنه ميكنك استئجار،وقد ال تصادف زيارتك موعد السباق يف سبتمرب
 فمن منا ال يود،واحد ٍة من السيارات اخلارقة وتقدميها ألفضل موظفيك
التجول يف املدينة ويداه على مقود سيارة المبورغيني غاالردو سبايدر؟
dreamdrive.com.sg

غولف المؤسسات

 كما يعد ملعب،بشكل مثايل
ميتزج الغولف والرحالت التحفيزية معًا
ٍ
 حيث،سينتوسا سريابونغ للغولف من أفضل مالعب الغولف يف سنغافورة
 وقد قام بتصميمه املصمم،يستضيف بطولة باركلي سنغافورة املفتوحة
 ويضم، العبًا للجولة الواحدة144  ويستوعب امللعب،الشهري رونالد فرمي
sentosagolf.com. حفرة72

في البحر
رويال ألبتروس

 وهو،عد بالزمن إىل العصر الذهبي لإلبحار واصعدعلى منت رويال ألبرتوس
، وميكن استئجاره ليو ٍم كامل أو ألمسية خاصة، مرتًا47 مركب فاخ ٌر بطول
ٌ
 فيما يتسع السطح، شخصًا56  وتتسع صالته لـ، ضيفًا149 ويسع حتى
tallship.com.sg . ضيوف10  وبه مساحاتٌ للنوم تتسع لـ، شخصًا96لـ

01

Land
Dream drive experience
Since its inaugural race in 2008, the Singapore Grand Prix
has become one of the highlights of the annual Formula One
calendar. If you’re in town after September’s race, however,
consider hiring a supercar for your top performing team
members. Who wouldn’t want to cruise around the nation
state in a Lamborghini Gallardo Spyder? dreamdrive.com.sg
Corporate golf
Golf and incentive travel make for perfect pairing. Cue
Sentosa’s Serapong Course, the highest-ranked course in
Singapore and the site of the annual Barclays Singapore Open.
Designed by world-renowned golf course designer Ronald
Fream, the par-72 course can accommodate up to 144 players
per session. sentosagolf.com

Sea
Royal Albatross
Recreate the golden age of sailing on board the Royal Albatross, a 47-metre luxury sailing boat. Available for private hire,
there’s enough room for 149 attendees for day and evening
cruises – the Grand Salon can seat up to 56 for a meeting or
presentation and the upper decks host 96 guests – and up to
10 VIPs for unique overnight voyages. tallship.com.sg

22

02

04

Dragon boat racing
In a bid to make dragon boating the go-to team building
activity in Singapore, the team at Dragon Boat Innovate have
curated a series of activities and services for corporate incentive programmes. Whether it’s a friendly race you’re after or
a team sports day, consider grabbing a paddle and taking to
Singapore’s waterways. dbi.com.sg

Air
1-Altitude
With awe-inspiring 360 degree views, this multi-concept lifestyle destination in Singapore should be on every planner’s
radar. Rising 282 metres above the ground, you can host corporate dinners for guests at Stellar or even treat team members to sundowners at the rooftop of 1-Atltitude, the world’s
highest al fresco bar. 1-altitude.com

Singapore Flyer
Book a place at Asia’s largest observation wheel. With several premium ‘flight’ experiences to choose from, including
a popular Champagne package, toast to new deals and other
corporate highlights to the backdrop of the glittering Singapore skyline. The Journey of Dreams – an optional post-flight
programme – is also included. singaporeflyer.com

03

01: Sentosa 		
Cable Car
02:	Singapore
Grand Prix
03:	View from
1-Altitude
04: Dragonboat
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سنغافورة | جدول الفعاليات

SINGAPORE | EVENTS CALENDAR

 25فعالية لتشارك
بها في 2017

 :01موسم سباقات الجائزة
الكبرى – أمبر الونج
:02عالم الجمال في
آسيا  -سنغافورة
 :03متحف سنغافورة للفنون

Mar / Apr

25

Jul / Aug

نشطة للفعاليات المختصة بعالم
وجهة
نعمل في مكتب سنغافورة للمؤتمرات والمعارض على تعزيز مكانة سنغافورة
ً
ً
متكاملة من األفكار واألفراد والتكنولوجيا التي تجذب شبكات واسعة ومعرفة حيوية تسمح لك
بيئة
األعمال ،حيث نوفر
ً
ً
بتحقيق النجاح ،للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد االلكتروني secb@stb.gov.sg :

// 2017 Asian Youth Games 12 - 19 Nov
// Singapore International
)Film Festival 23 Nov - 4 Dec (TBC
)// Offshore South East Asia 29 Nov - 2 Dec (TBC

Nov / Dec

\\ األلعاب اآلسيوية للشباب 2017
\\ مهرجان سنغافورة
الدولي لألفالم  23نوفمبر  4 -ديسمبر (غير مؤكد)
\\ أوفشور جنوب شرق آسيا  29نوفمبر  2-ديسمبر(غيرمؤكد)
 19 - 12نوفمبر

// Singapore Food Festival (TBC) Jul
// Industry of Things World 3 - 4 Jul
// Singapore International
Jewellery Expo 13 - 16 Jul

Jan / Feb

مهرجان سنغافورة للمأكوالت يوليو (غير مؤكد)
عالم قطاع األشياء آسيا  4 - 3يوليو

// Smart Cities Innovation Summit 1 - 2 Mar
)// Maison & Objet Asia 2017 7 - 10 Mar (TBC
)// Singapore Design Week 8 - 20 Mar (TBC
// Singapore Yacht Show 6 - 9 Apr
// E-Commerce Show Asia 19 - 20 Apr
// Sea Asia 25 - 27 Apr

// Singapore Art Week 11 - 22 Jan
// SMBC Singapore 28 - 31 Jan
// RoboUniverse + Virtual
Reality Summit 14 - 15 Feb
// Singapore Biennale until 26 Feb
// BeautyAsia – Singapore +
SpaAsia – Singapore 20 - 22 Feb

// Singapore Airlines
International Cup (TBC) May
// Imdex Asia 16 - 18 May
// CommunicAsia 23 - 25 May
// Game / Consumer Electronics 1 - 4 Jun
// Asian Banking Forum 14 - 15 Jun
// S&OP Innovation Summit 28 - 29 Jun

May / Jun

سبتمبر  /أكتوبر

\\ جائزة طيران سنغافورة
الكبرى للفورموال
\\ أسبوع سنغافورة
الدولي للطاقة  28 - 24اكتوبر (غير مؤكد)

واحد سبتمبر (غير مؤكد)

 2 - 1مارس

Essential business and leisure events for the year

// Formula 1 Singapore Airlines
Singapore Grand Prix (TBC) Sep
// Singapore International
)Energy Week 24 - 28 Oct (TBC

Sep / Oct

يناير  /فبراير
مايو  /يونيو

\\ معرض ألعاب\ إلكترونيات المستهلك
\\ منتدى المصارف اآلسيوي  15 - 14يونيو
\\ قمة االبتكار في تخطيط
المبيعات والعمليات  29 - 28يونيو

 4 - 1يونيو

\\
\\
\\ معرض سنغافورة
الدولي للمجوهرات  16 - 13يوليو

نوفمبر  /ديسمبر

\\ كأس سنغافورة الدولي

لخطوط الطيران مايو (غير مؤكد)
\\ امدكس آسيا  18 - 16مايو
\\ آسيا للتواصل  25 - 23مايو

\\ قمة المدن الذكية لالبتكار
\\ معرض المنزل
واالشياء آسيا  10 - 7 2017مارس (غير مؤكد)
\\ أسبوع سنغافورة للتصميم  20 - 8مارس (غير مؤكد)
\\ معرض سنغافورة لليخوت  9 - 6ابريل
\\ معرض التجارة اإللكترونية في آسيا  20 - 19ابريل
\\ بحر آسيا  27 - 25ابريل

يوليو  /اغسطس

\\ أسبوع
\\ بطولة
\\ عالم الروبوت +
قمة الواقع اإلفتراضي  15 - 14فبراير
\\ بينالي سنغافورة لغاية  26فبراير
\\ عالم الجمال في آسيا+
سبا آسيا  -سنغافورة  22 - 20فبراير

الفن في سنغافورة  22 - 11يناير
 SMBCسنغافورة المفتوحة  31 - 28يناير

مارس  /أبريل

مجموعة من الفعاليات العملية والترفيهية على مدار السنة

01: Grand Prix
Season - Amber
Lounge
02: BeautyAsia
03: Singapore
Art Museum

25 Events to
Catch in 2017

At the Singapore Exhibition & Convention Bureau™ (SECB), we aim to establish Singapore as a dynamic
business events destination where an ecosystem of ideas, people and technology draws on a vibrant
knowledge and wide networks to tailor success for you. For more information, email: secb@stb.gov.sg
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سنغافورة | اقامة و ترفيه

SINGAPORE | STAY & PLAY

دليلك المحلي
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يقع طريق أورتشرد إلى
،شمال نهر سنغافورة
،وغرب حي األعمال المركزي
وتقع أقرب محطات النقل
العام السريع في أورتشرد
.وسمرست ودوبي غات
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ORC
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يوجد عدد من الممرات
السفليو المتشابكة في
شارع أورتشرد والتي تربط
 مثل تلك التي،مراكز التسوق
تربط بين محطة أورتشرد
للنقل العام السريع وتانغ
 ومركز سنتربوينت،بالزا
.إلى أورتشرد سنترال

DR
D

ORC

HAR

DR
D

يتوفر عد ٌد من التطبيقات
التي تساعدك في التجول
 ومنها،ضمن شارع أورتشرد
تطبيقات النقل العام أس أم
أر تي كونيكت لمعلومات
 وبربل دليل المطاعم،التنقل
وغوذير لمساعدتك على
.التجول في الطريق

01

طريق أورتشرد
 ومنها،يضم طريق أورتشرد بعض املطاعم املستقلة األكرث شعبية
 الذي يشتهر بتقدمي أشهى أطباق البط، امبرييال تريجر سوبر بيكنغ داك9
 وايغيس املطعم الصغري احلائز على جوائز والذي10 ،يف سنغافورة
 ويختبئ يف أحد الشوارع الفرعية،يقع يف فندق هيلتون سنغافورة
 تارت والذي تديره أفضل طاهي ٍة للمعجنات11 حمل احللويات اللذيذة
 والتي اكتسبت شهرتها يف صناعة، شرييل كوه،2016 يف آسيا للعام
 عود ًة إىل.احللويات يف مطعم فرنسي فاخر جماور ملتجرها لو زامي
 ايون12  للوصول إىل56  ميكنك الصعود إىل املستوى،الشارع الرئيسي
3  منصة املراقبة اجملانية التي تفتح أبوابها يوميًا بني الساعة،سكاي
 ميكنك، وإن مل تكتف بهذه املنصة ملشاهدة معامل املدينة، ظهرًا6و
 للطاهي الشهري،االستمتاع باملنظر اجلميل يف سالت غريل وسكاي بار
 وميكن لعشاق الطعام كذلك االستمتاع باملأكوالت يف،لوك مانغان
 والذي يأخذك يف رحلة مميزة،شارع الطعام والرتاث يف أون أورتشرد
.عرب تاريخ األطباق احمللية والرتاثية يف سنغافورة
بعد االنتهاء من هذه اجلولة املمتعة ميكنك اإلقامة يف أحد الفنادق
 أربعة.أو الشقق الفندقية الراقية املتناثرة حول هذا الشارع التاريخي
14 ، ماريوت تانغ بالزا سنغافورة13 فنادق تستحق االستكشاف هنا تشمل
. فندق فورسيزونز سنغافورة16 أجنحة أورتشردبارك و15 ،ماندارين أورتشرد

كان هذا الطريق يف املاضي حمفوفًا بأزهار األوركيد ونباتات جوز
. وقد غدا اليوم أشهر مرك ٍز للتسوق يف سنغافورة،الطيب ومزارع التوابل
استفد من الوقت املستقطع يف االسرتاحات بني الندوات أو اجتماعات
 وجتول بطول البوليفارد املمتد،العمل أو نشاطات تعزيز روح الفريق
 متج ٍر ومطع ٍم5,000  والذي يضم أكرث من، كيلومرتًا2.2 على مسافة
.ومركز ترفيه
ابدأ نزهتك من أعلى طريق أورتشرد وتوجه جنوبًا نحو طريق براس
بعض من
ٍ  وتوقف عند، قبل أن جتتذبك املراكز التجارية الضخمة،باساه
أشهر دور األزياء يف سنغافورة واملتاجر احمللية مثل املتجر الضخم
 تانغ يف2  متجر، باكت وأول متجر متعدد األقسام يف شارع أورتشرد1
 علمًا بأن بعض منظمي الفعاليات ينظمون خدمة التسوق،تانغ بالزا
.الشخصية يف تانغ كجز ٍء من الرحالت التحفيزية
 مركز براغون3  حيث يعدك،استكمل طريقك نحو مراكز التسوق
تسوق راقية يف قلب هذا الشارع الذي يعود إىل القرن
للتسوق بتجربة
ٍ
 مدينة جني4  ثم اتبع التقاطع عند طريق أورتشرد وستجد،التاسع عشر
 واستمر يف السري إىل، متجرًا متخصصًا130 آن التي تضم ما يزيد عن
، عالمة جتارية عاملية200  الذي يضم أكرث من، روبينسونز ذا هريين5
 أوركارد6 ،أو توجه إىل أعلى مرك ٍز جتاري عمودي يف سنغافورة
 وحني تكتفي من،@سومرسيت جنة التسوق313 7  يجاوره،سنرتال
 الشارع امللون البديع الذي، ذا إمريالد8 مفاوضة البائعني توجه إىل
.يحمل فن عمارة البرياناكان
02

01:	Paragon
02:	Emerald Hill
03: ION

Insider guide

Orchard Road
What was once a street lined with fruit orchards, nutmeg
plantations and pepper farms is now one of Singapore’s most
famous shopping strips. In between seminars, business meetings or teambuilding activities, find some time to meander
down this pristine 2.2-kilometre boulevard, which is home
to more than 5,000 retail, dining and entertainment outlets.
Start your stroll at the top of Orchard Road, heading south
towards Bras Basah Road. Before the mega malls tempt you,
stop by some of Singapore’s celebrated boutiques and homegrown retailers, such as the popular multi-concept emporium
1 PACT and Orchard Road’s first department store TANGs,
housed in Tang Plaza. In fact, the personal shopping service
at 2 TANG’s is a unique option for incentive planners.
Moving on to the big name malls and 3 Paragon Shopping Centre promises a sophisticated shopping experience
in the heart of this 19th century strip. Criss-cross over Orchard
Road and you’ll stumble upon 4 Ngee Ann City and its 130plus specialty stores. From here continue towards 5 Robinsons The Heeren that houses more than 200 exclusive
international and local brands. Alternatively, Singapore’s tallest vertical mall 6 Orchard Central and neighbouring 7
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313@Somerset are also popular retail havens. Afterwards,
take a break from bargains to visit 8 The Emerald, one of
Singapore's most colourful streets that features beautiful
examples of traditional Peranakan architecture.
Orchard Road is home to some of the city’s most enticing
independent restaurants, including 9 Imperial Treasure
Super Peking Duck, known to serve the best Peking duck in
Singapore. 10 IggyÕs, meanwhile, is an intimate, award-wining
restaurant located in the Hilton Singapore. Tucked away on a
side street, you’ll find 11 Tarte, a delightful pastry shop that
is run by Asia’s Best Pastry Chef 2016, Cheryl Koh. Back on
the main thoroughfare, venture up 56 levels to 12 ION Sky,
a free observatory open from 3pm to 6pm daily. If the 360degree views fail to captivate you then the menu at Salt Grill
& Sky bar, by celebrity chef Luke Mangan should do the trick.
With Orchard Road conquered, it’s time check in to one of
the many hotels or upscale apartment hotels scattered along
– and around – this age-old boulevard to relax and unwind.
Four to explore include 13 Singapore Marriott Tang Plaza,
14 Mandarin Orchard, 15 Orchard Park Suites and 16 Four
Seasons Hotel Singapore.

Top tips
Orchard Road lies
north of the Singapore River, to the
west of the Central
Business District.
The nearest MRT
stations are Orchard,
Somerset and Dhoby
Ghaut.
Orchard Road has an
extensive network
of underpasses that
connect many of the
malls, for example
Orchard MRT to Tang
Plaza and The Centrepoint to Orchard
Central.

03

There’s a number
apps that can make
your trip to Orchard
Road stress-free,
including SMRTConnect for transport
information, Burpple
for food guides and
GoThere to help you
navigate the streets.
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Don’t miss Wonder
Full, a 15-minute
spectacle that sees
fluorescent lasers
beamed across
the water from the
rooftop of Marina
Bay Sands at 8pm
and 9.30pm daily.
On Fridays and
Saturdays there is an
additional show.
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7

Follow the Singapore
Grand Prix street
circuit around Marina
Bay and soak up
some of the city’s
best sites – including
Singapore Flyer,
Singapore Cricket
Club and Esplanade
Waterfront.

9

LL

As you walk around the bay, passing 3 Sands Expo and
Convention Centre, popular seafood bar & grill 4 The
Pelican & the iconic 5 Merlion among other things, you’ll
stumble upon 6 Cavenagh Bridge. Cross the bridge to the
old government quarters, where you’ll find the 7 Asian Civilisation Museum & 8 Victoria Theatre and Concert Hall
– which was built in 1862 and reopened in July 2014 after refurbishment. Head north, passing 9 Esplanade – Theatres on
the Bay, a creative venue that has been the setting for highprofile events such as the Singapore Art Venue. A few minutes
from here are some of Singapore’s most iconic hotels – ideal
for resting after a day of exploring. Named after Singapore’s
founder, Sir Stamford Raffles, 10 Raffles Hotel is a must-see
for those who are new to island nation. It is one of the few
remaining great 19th century hotels in the world and boasts a
rich heritage. Other hotels include 11 Fairmont Singapore,
12 Swissôtel the Stamford, 13 Conrad Centennial Singapore Hotel & 14 The Ritz-Carlton, Millenia Singapore.

BAYFRONT AVE
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HIL
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In Singapore, landmark buildings & big ideas are aplenty.
Two areas that show off the nation state’s ambition better
than most are Marina Bay and Civic District – two charming
neighbourhoods that offer an enticing mix of old and new
Singapore. There is so much to discover that a visit to both
districts can easily fill a day or two.
The modernity of Marina Bay is best captured at 1
Marina Bay Sands®, an architectural masterpiece and Singapore’s largest hotel with 2,561 rooms and suites across 55
floors. Aside from its three unique hotel towers – crowned
by the magnificent Sands SkyPark∏ – highlights at the hotel
include the ArtScience Museum™ and The Shoppes at
Marina Bay Sands, which has recently unveiled a personal
shopping service. Food fans are also catered for with an array
of restaurants around the resort, including Justin Quek’s Sky
on 57, Wolfgang Puck’s Spago and Tetsuya Wakuda’s Waku
Ghin. A stone’s throw from the hotel is 2 Gardens by the
Bay, a nature park spanning 101 hectares of reclaimed land.

LS
T

Marina Bay
& Civic District

ST

1
3

2

01:	Merlion park
02:	Asian Civilisation
Museum
03 & 04:
	
Gardens by
the bay

دليلك المحلي

خليج مارينا والحي المدني
 المرليون:01
 متحف الحضارة اآلسيوية:02
غاردنز باي ذا باي:04  و03

أفضل النصائح
اتبع شارع حلبة سباق الجائزة
الكبرى في سنغافورة حول
خليج مارينا لتشاهد بعض ًا من
،أجمل المناظر في المدينة
ومنها سنغافورة فالير
ونادي سنغافورة للكريكت
.وواجهة اسبالنايد المائية
ال تنس أن تستمتع بمشاهدة
 عرض الليزر المذهل،وندر فول
، دقيقة15 الذي يدوم لـ
حيث تتدفق أضواء الليزر
من أعلى مارينا باي ساندز
 كل9:30 و8 عند الساعة
 وتقام أيام الجمعة،مساء
ٌ
.عروض إضافية
والسبت
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بعض
ٌ
 على مسافة بضع دقائق من هنا تقع.معرض سنغافورة الفني
 وهي مناسبة لالسرتاحة بعد يو ٍم،من أشهر الفنادق يف سنغافورة
 فندق رافلز الذي متت تسميته تيمنًا10  ومنها،طويل من االستكشاف
ٍ
12  و، فندق فريمونت سنغافورة11  وكذلك،بالسيد ستامفورد رافلز
 الريتز14  كونراد سنتينيال سنغافورة و13  و،سويس أوتيل ذا ستامفورد
.ميلينيا سنغافورة،كارلتون

 تعرف على.تتعدد املباين األيقونية واألفكار الكبرية يف سنغافورة
،الطموح الكبري لهذه املدينة يف منطقتي خليج مارينا واحلي املدين
 ستجد هنا الكثري.منطقتان متزجان بني القدمي واحلديث يف سنغافورة
.لتستكشفه لذلك قد تستغرقك الزيارة يومًا أو يومني
 مارينا1 املشهد املعاصر يف خليج مارينا يظهر بأفضل صوره يف
 والذي يضم،فندق يف سنغافورة
 التحفة الهندسية وأكرب،®باي ساندز
ٍ
 ويزين ساندز سكاي بارك، طابقًا55  غرفة وجناح موزع ًة على2,561
 ويشمل الفندق متحف فنون العلم،األبراج الفندقية الثالثة املميزة
 والتي كشفت مؤخرًا عن خدمة،واألسواق التقليدية يف مارينا باي ساندز
 كما يوجد عدد من املطاعم لعشاق التذوق ومنها.التسوق الشخصي
، وتتسويا، وولفغانغ بوك سباغو،57 جاستني كويك سكاي يف الطابق الـ
، غاردنز باي ذا باي2  ويقع على مقربة من الفندق،وواكودا واكو غني
، هكتارًا من األراضي الواسعة101 وهي حديقة طبيعية متتد على
 مركز ساندز للمؤمترات3 وعندما تتنزه يف منطقة اخلليج ستمر عرب
5  ذا بيليكان و4  ومطعم املأكوالت البحرية الشهري،واملعارض
 اعرب. جسر كافيناغ6  وستصل إىل،املرليون األيقوين ومعامل أخرى
 متحف احلضارة7  حيث ستجد،هذا اجلسر إىل املقر احلكومي القدمي
 التي يعود تاريخ بنائها، مسرح وقاعة حفالت فكتوريا8 اآلسيوية و
 بعد أربع2014  ومت افتتاحها جمددًا يف يوليو من العام1862 إىل
ً
 مبسرح اسبالنايد على9 شماال مرورًا
 اجته.سنوات من أعمال الصيانة
 أحد املراكز املبتكرة التي تستضيف الفعاليات الضخمة مثل،اخلليج
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رصيف كالرك
 مرتًا60  والتي يتم قذفها إىل ارتفاع،اجللوس يف الكبسولة املكشوفة
. كيلومرت يف الساعة200 وبسرعة
 وهو مرك ٌز، كالرك كواي سنرتال العديد من خيارات التسوق7 يضم
 وميكن الوصول إليه مباشرة عرب حمطات النقل،مؤلفٌ من خمسة طوابق
 وميكنك من هنا استقالل أحد القوارب النهرية مع رحالت،العام السريع
لعدد
 رصيف القوارب والتقاط الصور8 سنغافورة ريفر كروز واالبحار عرب
ٍ
 ونوصيك بهذه الرحلة يف توقيت عروض الليزر وندر فول،من املعامل
.اليومية يف خليج املارينا
يضم رصيف كالرك عددًا من الفنادق التي تستضيف ما يزيد عن
 نوفوتيل سنغافورة كالرك كواي إقامة9  ويقدم،مليوين زائر سنويًا
10  ويف أعلى النهر يقع.معاصرة مع إطاللة على فورت كانينغ بارك
 وهو فندقٌ مريح يهدف الستقطاب،بارك هوتيل كالرك كواي املعاصر
.املسافرين ألغراض العمل

 صورة ليلية لخيمة:01
رصيف كالرك
:04  و02
رصيف كالرك
 حديقة فورت:03
كانينغ التاريخية

أفضل النصائح
النزهة بين رصيف كالرك
ومارينا باي ساندز تستغرق
 ويمكنك، دقيقة30 حوالي
استغالل هذه الجولة
بعض من
مساء لمشاهدة
ٍ
ً
.أفضل معالم المدينة
استمتع بالمقبالت الشهية
والمشروبات المبتكرة في
،أوفرإيزي في ون فوليرتون
ً
إطاللة مبهرة
الذي يمتلك
على مارينا باي ساندز وعروض
 ويمكنك،أضواء الليزر الليلية
تناول أشهى األطباق البحرية
الطازجة والسلطعون المبهر
.في ريد هاوس سيفود

01

،مر بمتجر كيفين سياه
أحد أفضل مصممي األزياء
 وذلك،في سنغافورة
مفصلة
بدلة
للحصول على
ٍ
ٍ
.بحسب قياسك وذوقك
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Enjoy delicious bar
bites and creative
cocktails at OverEasy
at One Fullerton,
which boasts great
views of Marina Bay
Sands. For fresh
seafood and arguably
the the best chilli
crabs in Singapore,
Red House Seafood
won’t disappoint.
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It takes just 30
minutes to walk
from Clarke Quay to
Marina Bay Sands,
so an evening stroll is
well-recommended
to take in some of the
city’s best sights.
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For a memorable meal, consider TongKang Riverboat
Dining where you can enjoy experiential dining aboard a traditional tongkang (light boat for carrying goods). After you’ve
enjoyed a delicious lunch, continue on your trail of discovery.
Nearby is the 6 G-Max Reverse Bungy, an extreme swing
that is best booked in the evening so you can see the Singapore
skyline at night. Up to three people can be seated at a time in
the open-air capsule that will be catapulted to 60 meters in
the air at a speed of 200 kilometres per hour.
For shopping there’s 7 Clarke Quay Central, a popular
five-storey shopping mall accessed directly from the MRT
station. From here, hop on a bumboat with Singapore River
Cruise and glide past 8 Boat Quay and a number of photoworthy landmarks. Time your cruise with the daily Wonder
Full laser show at Marina Bay.
There’s no shortage of hotels in Clarke Quay, which attracts
over two million visitors a year. 9 Novotel Singapore
Clarke Quay offers contemporary accommodation with
views of the stunning Marina Bay while the modern 10 Park
Hotel Clarke Quay best appeals to business travellers.
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EU

Few places in Singapore epitomise its history quite like Singapore River and its famous quays. The three-kilometre waterway was the main trade route for Singapore in the early days.
From the bridges that crossed it to the warehouses and shophouses that lined it, the river and its quays – Clarke Quay,
Boat Quay and Robertson Quay – remain one of the city’s biggest tourist draws. Step into Sir Stamford Raffles shoes and
start your riverside adventure at 1 Raffles Landing Site –
believed to be where the founder of modern Singapore landed
when he first arrived on the island in 1819. A statue of Raffles
now marks the site.
Follow the river towards 2 Fort Canning Park, passing
through the Civic District and 3 Parliament of Singapore.
The park offers an idyllic escape and regularly hosts concerts and events. South of the park is the pièce de résistance,
a climate-moderated environment of landscaped arcades and
restored warehouses. Here, you’ll find many restaurants and
bars, including the celebrated ramen shop 4 Ramen Keisuke
Lobster King, 5 The Butchers Club Burger and 28 Hongkong Street, one of the World’s 50 Best Bars.

10

EM

Clarke Quay

2
RI

CL

Insider guide

01: Clarke Quay Night shot of
the canopy
02 & 04:

Clarke Quay
03:	Historical Fort
Canning Park
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قليل ٌة هي األماكن التي جتسد تاريخ سنغافورة كما يجسده نهرها
 فاملمر، ويحمل هذا املكان معاين قصة جناحها،وأرصفته الشهرية
كيلومرتات كان الشريان الرئيسي
املائي املمتد على مسافة ثالث
ٍ
 لذا يعترب النهر وجسوره واملستودعات،للتجارة يف املدينة يف املاضي
واملتاجر التي تصطف بطوله وأرصفته كالرك كواي ورصيف القوارب
.ورصيف روبرتسون أحد أهم عوامل اجلذب السياحي يف املدينة
تقمص شخصية السيد ستامفورد رافلز وابدأ مغامرتك النهرية من
 حيث ُيعتقد أن مؤسس سنغافورة احلديثة نزل بهذا، موقع نزوله1
ٌ
.متثال له يشري إىل املوقع
 لذا بني،1819 املكان عند وصوله إليها يف
 مرورًا باحلي، حديقة فورت كانينغ2 استمر مع جمرى النهر نحو
، احلديقة مناسبة لالبتعاد عن أجواء املدينة، مبنى الربملان3 املدين و
 وجنوب احلديقة يقع بيس،حفالت وفعاليات
بشكل دوري
وتستضيف
ٍ
ٍ
وممرات مقنطرة
مسطحات
 وهي منطقة مربدة وتضم،دو ريزيستانس
ٍ
ٍ
 ومنها متجر،عدد من املطاعم والبارات
ٍ
ٌ  هنا،ومستودعات متت صيانتها
، بوتشرز كلوب برغر5  و، رامني كايسوك لوبسرت كينغ4 ،رامني الشهري
. بارًا يف العامل50  أحد أفضل،وهونغ كونغ سرتيت
 هنا ميكنك،اصعد إىل قارب تونغ كانغ النهري لتناول وجب ٍة التنسى
احلصول على جترب ٍة استثنائي ٍة على منت مركب التونغ كانغ التقليدي
 وبعد أن تنهي طعامك وهو،)(قارب خفيف كان يستخدم لنقل البضائع
ٌ
 قريبًا توجد منصة القفز،غداء خفيف وشهي أكمل رحلة استكشافك
ٌ
 لتتيح، وهي أنسب يف الفرتة املسائية، جي ماكس ريفريس بنجي6
ً
بحد أقصى
لك مشهدًا
ٍ  وميكن لثالثة أشخاص،جميال ألفق سنغافورة
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While in Clarke Quay,
stop by the atelier
of Kevin Seah, one
of Singapore’s finest
designers, and order
a bespoke suit.
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Assistance Schemes
Planning a business event in Singapore? Here are the leading incentive
schemes available to help groups plan their most memorable event yet

BEiS

M&I-Stars 2.0

Business Events in Singapore

Meeting & Incentive - Special Travel Agent Rewards Singapore

The popular BEiS (Business Events in Singapore) scheme sees the Singapore Exhibition & Convention Bureau offer generous, customised
support to businesses, companies and associations. The bureau helps
across a range of areas from securing leading venues to making introductions with government agencies and business partners, as well as
offering marketing support.
Events are considered for the scheme based on several key factors
including its content, brand and delegate profile (foreign visitorship)
and if it passes the stringent evaluation criteria and meets deliverables,
funding support will be provided.

A newly-launched reward scheme, the Meeting & Incentive Travel
Special Travel Agent Rewards Singapore (M&I STARS) incentivises
MICE intermediaries when they bring corporate groups to Singapore.
Through this new scheme, the Singapore Tourism Board will work
closely with partners and stakeholders in the region to best understand,
identify and address the needs of the market. The programme has been
specially customised for the Gulf region so that more corporate groups
can visit and enjoy Singapore’s many unique destination offerings. For
more details on how you can be part of this scheme, please contact the
STB office in Dubai at +971 4 3020112.

For more information visit yoursingapore.com/mice or e-mail the Singapore Tourism Board with your enquiry at dubai@stb.gov.sg or call +971 4 3020112

خطط المساعدة
الحوافز
هل تخطط إلقامة فعالية عمل في سنغافورة؟ هذه هي برامج
ً
المتنوعة لمساعدة المجموعات على التخطيط لفعالية ال تنسى أبدا

2.0 نجوم االجتماعات والحوافز

فعاليات األعمال

مكافآت وكالء السفر المميزين في سنغافورة

فعاليات األعمال في سنغافورة

مت إطالق برنامج مكافآت جنوم االجتماعات واحلوافز حديثًا لتكرمي وسطاء قطاع
االجتماعات واحلوافز واملؤمترات واملعارض الذين ينجحون يف اجتذاب جمموعات
 ويعمل جملس السياحة السنغافوري من خالل الربنامج عن قرب،العمل إىل سنغافورة
 وقد مت تطوير الربنامج مبا،مع الشركاء يف املنطقة لفهم وحتديد احتياجات السوق
يتناسب خصيصًا مع منطقة اخلليج الستقطاب املزيد من اجملموعات املؤسسية
.لزيارة سنغافورة واالستمتاع مبا تقدمه هذه الوجهة الفريدة

 الذي،يقدم مكتب املعارض واملؤمترات السنغافوري برنامج الفعاليات يف سنغافورة
 ويقدم املكتب دعمه،يشمل دعمًا سخيًا وخمصصًا لألعمال والشركات واجلمعيات
يف خمتلف اجملاالت من تأمني املرافق الرائدة إىل اجلمع بني املنظمني والهيئات
. باإلضافة إىل توفري الدعم يف السوق،احلكومية وشركاء األعمال
وتتأهل الفعاليات للدخول ضمن هذا الربنامج باالعتماد على عوامل رئيسي ٍة منها
 وحتصل الفعالية على الدعم،احملتوى والعالمة التجارية واملنتدبون املشاركون
.املادي يف حال متكنت من النجاح يف عملية التقييم الصارمة واستوفت كافة الشروط

+ 97 1 4 3 02 01 1 2  او االتصال بالرقمd u b a i @ s t b . g ov. s g  ٔاو التواصل مع اجمللس عرب الربيد اإللكرتوينyoursingapore.com/mice للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين جمللس سنغافورة للسياحة
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SINGAPORE
AN EFFORTLESS BLEND OF BUSINESS AND EXCEPTIONAL EXPERIENCES
Cocktails atop a SuperTree. Yoga amidst the heritage Singapore Botanic Gardens. Dine amongst world-class
art at ArtScience Museum. Engage and network in new and unique ways in YourSingapore.

YOURSINGAPORE.COM/MICE
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