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Deretan Toko Unik yang Masih Menjadi “Rahasia” di Singapura 

Far East Hospitality akan mengajak berkunjung ke toko-toko yang belum pernah Anda 

dengar sebelumnya. 

 

JAKARTA, 26 Maret 2018 – Jika Anda beranggapan bahwa Anda tahu semua tempat 
perbelanjaan di Singapura, maka jawabannya adalah: salah! Singapura memang terkenal akan 
surga perbelanjaannya, namun sebagian besar tempat-tempat mainstream sudah dikenal luas 
oleh para wisatawan. Nyatanya, Singapura masih memiliki banyak tempat yang menjadi favorit 
para penduduk lokal. 
 
Orchard Central, Far East Plaza, dan Bugis Street adalah beberapa pusat perbelanjaan yang 
terkenal dan merupakan tujuan utama bagi wisatawan di Singapura. Namun, ada baiknya kita 
jelajahi toko-toko lokal unik yang menawarkan beragam hal menarik. 
 
Dimulai dengan sebuah toko unik yang menawarkan pilihan pakaian chic kelas atas adalah 
Exhibit (14 Scotts Road) di Far East Plaza yang menawarkan karya dari fashion expert Yoyo 
Cao dan beberapa perancang Asia pilihan. Anda bisa menemukan model baju seperti jaket kulit, 
blazer yang terinspirasi dari koleksi pria, dan aksesoris edgy di butik bersuasana simpel dan  apik. 
 
Tak jauh dari sana ada tempat yang cocok untuk pasangan yang berburu baju-baju dengan style 
terkini. Tidak ada alasan untuk melewatkan SUPERSPACE (277 Orchard Road) di Mal Orchard 
Gateway. Toko ini membawa campuran aksesoris pakaian wanita dan pria yang “tak biasa” dari 
label kultus lokal seperti RÊVASSEUR, Yesah, dan evenodd. Anda akan mendapatkan 
penampilan yang berbeda dari biasanya di sini. 
 
Bagi para shopaholics yang juga kutu buku, jangan khawatir! BooksActually (No. 9 Yong Siak 
Street) berbeda dari toko buku yang biasa Anda kunjungi mengingat predikatnya sebagai pelopor 
toko buku independen di Singapura. Tempat ini memiliki banyak pilihan buku, mulai dari klasik 
sampai penulis lokal. Namun yang membuatnya benar-benar spesial adalah pernak-pernik dan 
alat tulis kreasi rumahannya. 
 
Setelah lelah berbelanja seharian, tak ada salahnya untuk mengistirahatkan kaki dan mengisi 
perut, dan tentu saja, sambil berbelanja lagi! Flee Away Cafe, adalah kafe pertama di Singapura 
yang menggabungkan antara suasana pasar tradisional dengan kafe dalam satu atap, di 
sepanjang sudut Dunlop Street. Keunikannya dari perpaduan ini adalah Anda dapat berbelanja 
barang-barang artisan di bagian pasar tradisional sambil menunggu pesanan Anda tiba. Kafe ini 
mendukung karya-karya desainer lokal, sehingga Anda akan menemukan produk vintage yang 
dibuat oleh para desainer tersebut. Pada bagian menu Anda akan menemukan perpaduan 
camilan lokal seperti Le Char Kuey, sebuah baguette ukuran besar yang memiliki isian berbeda 
seperti contohnya: laksa! 
 
Bagi para pecinta kopi, kafe Colbar (9A Whitchurch Rd) adalah perwujudan nostalgia dari masa 
lalu dengan suasana restoran yang bernuasakan kedai kopi tradisional Singapura, atau yang 



 

 

lebih dikenal dengan kopitiam. Colbar menawarkan berbagai makanan lokal dan barat, termasuk 
Hainanese Pork Chop dan Fillet steak. Yang terbaik dari semuanya, porsi dan harganya pas 
untuk dinikmati oleh kantong penduduk lokal dan wisatawan. 
 
 
Dimana Tempat untuk Menginap? 
 
Untuk memaksimalkan waktu belanja Anda di toko-toko tersebut, Far East Hospitality 
merekomendasikan Anda untuk menginap di Oasia Hotel Novena. Hotel ini terhubung langsung 
ke Central Business District dan jalur belanja utama Singapura melalui akses Angkutan  Cepat 
Terpadu (MRT) dariStasiun MRT Novena yang berdekatan. Pilihan lain untuk Anda adalah Oasia 
Hotel Downtown yang hanya berjarak beberapa langkah dari deretan gerai makanan utama 
Singapura, Tras Link, Duxton Road, dan Tanjong Pagar Road. 
 
Kedua hotel tersebut memberikan pengalaman menginap yang sehat bagi para tamunya dengan 
menjunjung tiga pilar kesehatan – Recharge, Refuel dan Refresh. Bayangkan, setelah seharian 
menjelajahi toko-toko di sekitar kota, Anda dapat sangat menikmati peristirahatan Anda dengan 
tenang dan menyehatkan sepanjang malam. 
 

### 
 
Tentang Far East Hospitality  
 
Far East Hospitality Holdings Pte Ltd (Far East Hospitality) adalah pemilik jaringan perhotelan 
regional dan operator dengan beragam portofolio yang mencakup sembilan hotel, serviced 
residences dan apartment hotels termasuk Adina Apartment Hotels, Medina Serviced 
Apartments, The Marque Hotels, Oasia Hotels, The Quincy Hotel, Rendezvous Hotels, 
Travelodge Hotels, Vibe Hotels and Village Hotel & Residences.  
 
Far East Hospitality mengelola lebih dari 10 hotel dan portofolio gabungan yang mencakup lebih 
dari 13.000 kamar yang terdapat pada hampir 90 hotel dan serviced residences yang beroperasi 
di tujuh negara – Australia, Denmark, Jerman, Hungaria, Malaysia, Selandia Baru dan Singapura, 
serta beberapa properti yang masih dalam tahap pembangunan.  
 
Far East Hospitality merupakan usaha joint venture yang berdiri pada 2013 antara Far East 
Orchard Limited (perusahaan terbuka di bawah Far East Organization) dan The Straits Trading 
Company Limited, yang masing-masing perusahaan memiliki komposisi saham 70-30 persen. 
Pada tahun yang sama, Far East Hospitality, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya 
bernama Far East Hospitality Investments (Australia) Pte Ltd, menyelesaikan joint venture 
dengan komposisi kepemilikan saham 50-50 dengan Australia Toga Group.  
 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.stayfareast.com atau silakan hubungi: 
 

Christina Tan     Nedy Prasetiyo 

Far East Hospitality Management  Zeno Indonesia 
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