
2017.11 Singapur 
 

 
 
Singapur był końcowym portem naszego rejsu z Hongkongu, statkiem „Sapphire 
Princess” 
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Panorama miasta widziana z pokładu statku zbliżającego się do brzegu była naprawdę 
fascynująca. 
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Statek zacumował do pirsu bardzo blisko miasta. W poprzednich odwiedzanych w tym 
rejsie miastach azjatyckich stawaliśmy w portach handlowych z dala od centrum i 
atrakcji turystycznych. Byliśmy tam całkowicie uzależnieni od transportu drogowego. 
Nawet w Hongkongu gdzie niby dwa dni staliśmy blisko miasta, ale żeby się tam dostać 
trzeba było czekać na autobus lub nawet na taksówkę. 



 
 
W Singapurze staliśmy blisko zielonego trawnika, skąd było parę kroków do kolejki 
metro. 
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Na tle bujnej roślinność tropikalnej statek wyglądał bardzo efektownie. Byliśmy tylko 
parę mil morskich od równika. 
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Nie trzeba było jechać metrem, wystarczyło przejść przez park i byliśmy w centrum tej 
metropolii. 
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Miasto to a jednocześnie niezależne państwo sprawia wrażenie jak byśmy nie byli w 
Azji. Bardzo czyste i zadbane. 



 
Bardzo ciekawa architektura wieżowców wyrastających z zieleni parkowej. Na ulicach 
nie ma natrętnych sprzedawców. Za wyrzucenie papierka na ulicę, albo jeszcze gorzej 
gumy do żucia są wielkie kary. Pamiętam jak parę lat temu młody Amerykanin 
„graffiti” pomalował farba kilka samochodów, za co dostał wyrok palowania w d..... 
Nawet interwencja samego prezydenta USA nie dużo pomogła, jedynie zmniejszono 
mu o jedną pałę, ale co dostał to dostał i następni zastanawiają się zanim coś takiego 
zrobią. Szkoda, że u nas nie ma takiego prawa, bo byłby wzorowy porządek jak w 
Singapurze. 
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Nie tylko są interesujące rozwiązania architektoniczne budynków, ale np. ta rzeźba 
dziecka jest ciekawą konstrukcją, bo całość opiera się tylko na jednym punkcie ręki. 
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Wśród wielu ciekawych konstrukcji, wyróżniają się trzy wieżowce połączone na górze 
pomostem w kształcie statku, z wyraźnym dziobem i rufą. Wewnątrz jest tam Hotel, 
restauracje, biura i centra handlowe. 
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Ten statek na dachu ma nawet rufową nadbudówkę, tylko tropikalny ogród nie pasuje 
do typowej jednostki pływającej. 
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W środku miasta jest rzeka i liczne kanały. Można nazwać, że jest to Wenecja 
dalekiego wschodu. Najlepiej jest oglądać panoramę miasta z małego tramwaju 
wodnego. 
13

 
Stara niska zabudowa ciekawie kontrastuje z wieżowcami. 
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Do kafejek przy bulwarze nad wodą można dopłynąć tramwajem wodnym. 
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Można też spacerować po dwóch stronach rzeki, nad którą jest pełno mostów. 
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Jest też dużo zabytkowych budynków, które są ładnie odrestaurowane. 
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Herbem Singapuru jest lew. Jedną z atrakcji turystycznych jest jego pomnik w formie 
fontanny. 



 
Z paszczy jego leje się woda, co najlepiej widać z pokładu tramwaju wodnego. Jest to 
główne miejsce odwiedzane przez licznych turystów. 
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Tramwajem wodnym można też pływać po zakupy w licznych centrach handlowych 
położonych tuż nad kanałem. 
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Z kolei w centrum handlowym można pływać na łódce tak jak na weneckiej gondoli. 
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Trochę z dala od centrum Singapuru jest dużo bloków mieszkalnych również 
zaprojektowanych w ciekawym stylu. 
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Lotnisko w Singapurze skąd odlatywaliśmy jest wyjątkowo ładne. Chyba jedno z 
najpiękniejszych, jakie widziałem podczas moich licznych podróży. Zbliżały się święta 
Bożego Narodzenia i z tej okazji ustawiono tam dekoracje i ogródek zabaw dla dzieci. 
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Jest tam ogród orchidei i sanktuarium motyli. 
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W specjalnie wydzielonym dużym pomieszczeniu, do którego wchodzi się przez 
odpowiednie przejście zabezpieczające przed wydostaniem się motyli, latają one tam 
swobodnie. Można je oglądać z bliska, bo są tak oswojone, że prawie dają się 
pogłaskać. 
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Fotografowanie tych wdzięcznie latających motyli w tropikalnym klimacie było dobrym 
relaksem przed lotem samolotem. 
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Muszę przyznać, że Singapur zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Ciekawa 
zabudowa zaprojektowana z wielkim rozmachem, zieleń, woda i tropikalny klimat 
dodaje dużo uroku. Miasto bardzo sterylne, różniące się od innych miast azjatyckich, 
które odwiedzałem wcześniej. 
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