Singapur, el león de Asia http://bit.ly/1WI2Wiy
Avui, la petita illa però gran ciutat segueix amagant el misteri del seu
esquer. Transformada en un importantíssim centre financer i comercial,
els seus carrers segueix conservant els aromes de les Àsies més
amagades. En la mateixa ciutat es pot rastrejar la Xina ancestral,
submergir-se en la mitològica India, explorar l’esperit malai o
rememorar el món colonial europeu.
Singapur Afers Exteriors TV3 http://bit.ly/1T117xE
Singapur, la voluntat de convertir-se en una potencia econòmica
mundial. És Singapur una democràcia? ¿i una democràcia ‘tunejada’? Sigui com sigui a per tot el món destaca la
excel·lència del seu sistema educatiu. Intentarem descobrir-los i, de passada, saber quina és la fórmula secreta que
ha seguit aquesta petita i remota illa que fa trenta anys vivia de la pesca i ara és la tercera economia mundial.

Nom oficial: República de Singapur
Superfície: 707 1 km²
Població: 7.680,77 hab./km²
Divisió administrativa:
Format per seixanta-tres illes
Capital: Ciutat de Singapur
Moneda: Dòlar de Singapur
Idioma: Anglès, malai, xinès mandarí i tàmil
Forma de govern: República parlamentaria
Primer ministre: Lee Hsien Loong
Domini d’Internet: .sg
Religió: Budisme (42%), Islam (14,9%), Cristianisme (14.6) i
Taoisme 8%.

Singapore Travel Guide - http://bit.ly/1OaObDt
Documental-videoblog sobre com moure’s per Singapur, preus aproximats de transport i consells sobre on menjar i beure al
país.

Planet Food Singapore - http://bit.ly/27736Vz
Angel May visita aquest tesor culinari d’Àsia, la illa de Singapur; ben coneguda per la seva cuina fusió i per ser un dels
millors llocs a l’Àsia per degustar el menjar Peranakan i eurasiàtic.
Dioses de la gente, dirección Maja Djokic SI 2 Dio
Documental que relata les diverses religions que conviuen a Singapur
Crónicas y Reportajes TVE Asia Pacífico – Singapur SI 2 Sin
Reportatge de Televisión Española protagonitzat per la periodista espanyola Rosa Maria Calaf, de diversos temes i
esdeveniments durant la seva estada a Singapur.

Españoles en el mundo : Singapur http://bit.ly/1VQfLZ2
Documental sobre un dels llocs més cosmopolites d’Àsia que juntament amb Hong Kong, Taiwan i Corea del Sud,
formen els anomenats tigres asiàtics, països amb economies emergents i altes taxes d’industrialització.

Informació obtinguda de la Web de Casa Asia www.casaasia.es

“Els ciutadans haurien de ser vistos, però no escoltats.”
Proverbi singapurès

Singapur, El País Aguilar, 2001 SI (036) Sin
Guía visual amb informació pràctica sobre allotjaments, museus,
restaurants, etc...

@EmbEspSingapur
@guiadesingapur
@visitsingapore
@SingaporeSpclst
@SingaporeVisit

Malasia y Singapur SEA (036) Mal
Guia detallada de Malàisia i Singapur.
Singapur: [nº5] SI 3 Sin
Monogràfic de la revista Boletín Govern Asia dedicat a Singapur.
D’accés lliure: http://bit.ly/1WI8KbG
Cinco percepciones de la región Asia Pacífico A 908 Rom
Els casos de Singapur, Malàisia, Indonèsia, Austràlia i Japó.
New Asian style: contemporary tropical living in Singapore SI 747 Mar
Aproximació a la estètica de disseny d’interiors a Singapur.
Singapore Sketchbook: The Restoration of a City SI 725 Byff
Amb més de cent pintures a aquarel·la i sketchs a llapis, Singapore Sketchbook és un record que evoca la reeixida
restauració de la ciutat-estat, rica en patrimoni històric i arquitectònic.
Beautiful Singapore SI (084) Acc
Llibre de fotografia sobre els llocs més emblemàtics de Singapur, fent un recorregut històric des del seu origen com a
enclavament comercial al S. XIII, coneguda llavors com a “Singha Pura” (la ciutat del Lleó) fins a la actualitat.

www.casaasia.es/mediateca

http://bit.ly/1Ok11Kn

http://marcandoelpolo.com/category/asia/singapur/
http://www.myguiadeviajes.com/2015/01/ideas-yvisitas-imprescindibles-para-ver-singapur-en-dos-dias/
https://www.disfrutasingapur.com/
http://www.hastaprontocatalina.com/10-cosas-parahacer-en-singapur-info-util-para-moverte-por-laciudad/
http://www.viajarcomeryamar.com/viajara/asia/singap
ur
SG Now
SG Now és una guia alternativa
sobre què fer y a on anar a
Singapur portat per SG Magazine,
la revista de oci preferida a
Singapur. Per a iOS.

Singapore Transport Map - MRT Map and Route
Planner
Aquesta aplicació de mapes de transport i planificació
de rutes es considera la aplicació nº 1 a Singapur en el
seu tipus. Troba la millor ruta per anar a qualsevol lloc
(criteri a escollir entre menys transbords o rapidesa),
calcula el temps de viatge i el numero d’estacions que
falten. Per a Android i iOS.

