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Berjalan-jalanlah di sekitar
tujuan berbelanja yang ramai
ini untuk memilih suvenir
seperti sari sutra yang indah,
kerajinan tangan dan perhiasan
yang berkilau.
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Dipersembahkan untuk Kali,
dewi kekuatan dalam agama
Hindu, Sri Veeramakaliamman
Temple memiliki desain agung
dan kompleks bergaya arsitektur
India Selatan dan didirikan pada
1855 – membuatnya menjadi
salah satu situs keagamaan
paling tua di Singapura.

48 Serangoon Rd
(65) 6295 5998

141 Serangoon Road
www.sriveeramakaliamman.com
(65) 6295 4538

Pasar tradisional, pusat
makanan, dan kompleks
perbelanjaan menjadi satu,
Tekka Centre adalah tempat
untuk mencari makanan India
terbaik. Nasi briyani legendaris
(pilih salah satu dari warungwarung yang ada, Yakader
atau Allauddin), dan rujak
India (salad dengan gorengan,
kentang rebus, cumi, telur
rebus, dll.) dari Temasek Rujak
India wajib dicoba. Lengkapi
dengan segelas teh tarik manis
(teh susu)!

Sebuah tempat terkenal di
kota ini, The Banana Leaf Apolo
memiliki lebih dari 40 tahun
pengalaman dalam bisnis ini.
Meski tempat ini menawarkan
campuran antara kuliner India
Utara dan Selatan, seperti
masala ayam, kari kambing
dan ayam tandoori, akan tetapi
hidangan khususnya adalah kari
kepala ikan yang kaya rasa.

Bangunan berusia 68 tahun
ini adalah sumber kuliner
vegetarian India. Tempat ini
selalu penuh, berkat sajian
makanan khas masala dosai
(panekuk yang terbuat dari
adonan beras dan lentil, diisi
dengan kentang tumbuk)
disajikan dengan sambar (sup
kental sayur berbasis lentil).
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5 Campbell Lane
www.indianheritage.org.sg
(65) 6291 1601
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Untuk memenuhi hasrat
kesenian dan budaya, pergilah
ke Indian Heritage Centre untuk
melihat pameran permanen
dan temporer yang melacak
riwayat sejarah India dan
Masyarakat Asia Selatan di
Kawasan Asia Tenggara.
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Bar bertema Spanyol yang
berangin ini menyajikan
camilan lezat yang gratis untuk
setiap minuman yang dipesan.
Isi agenda pertama Anda
dengan mencicipi sangria yang
kuat saat Anda berada di sana.
68 Dunlop Street
www.tapasbar.com.sg
(65) 6297 5875
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101 Dunlop Steet
www.pow.com.sg
(65) 6299 0130
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2 Dickson Road
www.wanderlusthotel.com
(65) 6396 3322
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Hotel butik yang funky ini
memiliki 29 kamar, yang
semuanya secara unik dihiasi
dengan tema-tema seperti
Spaceman, Pop Art, dan
Pantone. Tetapi Wanderlust
bukan hanya soal tampilan
yang cantik; temukan juga
fasilitas hotel berbintang seperti
peralatan mandi Shanghai Tang,
mandi hujan, dan Jacuzzi atap.
Pastikan Anda bersantap di
Cocotte, Bistro Perancis yang
santai di properti yang unik ini.
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Little India

A

Hostel tanpa embel-embel ini
berbatasan dengan bar terbuka
yang memenuhi semua kriteria:
kerajinan bir yang murah, musik
indie langsung, kuis malam
mingguan, dan kerumunan
backpackers yang santai dan
penduduk setempat yang
menarik untuk diajak berbincang.
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Namanya menunjukkan segalanya; kawasan yang hidup ini adalah sepotong kecil India di dalam
Singapura yang multikultural. Menyatukan garis lama dan baru, daerah utama etnis yang selalu
berdengung ini dibumbui dengan toko rempah-rempah, toko perhiasan, penjual bunga, spesialis sari,
kafe-kafe yang trendi dan kolam pancuran; masing-masing menawarkan pengalaman yang memabukkan
seperti yang lain. Waktu yang tepat untuk berkunjung adalah pada bulan November selama Deepavali
(lihat halaman 13), tetapi bahkan jika Anda tidak di sini pada saat Festival Cahaya yang menyilaukan,
masih ada yang banyak dilihat dan dilakukan di distrik yang sangat ramai ini.
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www.komalavilas.com.sg
(65) 6293 6980

56 Race Course Road
www.bananaleafapolo.com
(65) 6293 8682

Pikirkan tentang berbelanja di
Little India, maka hanya satu
nama yang terbersit: Mustafa.
Tidak ada tempat yang seperti
Mustafa; tempat belanja raksasa
24 jam yang menjual apa pun
di bawah satu atap yang sama.
Ini adalah surga bagi pemburu
harga dan penggila belanja.
145 Syed Alwi Road
www.mustafa.com.sg
(65) 6295 5855

