
SIGNAPUR 

Hotel Marina Bay Sands  



Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější 
terasou na světě mezi nejdražší hotely světa.    







Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu stranou centra,  
přesto je vyhledávaným cílem turistů.  



Společnost Las Vegas Sands vyšla tato stavba, při započítaní cen pozemků  
na rekordních 8 miliard dolarů, tedy asi 142 miliard českých korun.  

Komplex je spojením hotelu s 2 561 pokoji, výstavně-konferenční centrum 
 o rozloze 120 tisíc metrů čtverečních, dvou divadel, muzea, obchodního centra  

a taky kasina s 500 hracími stoly a 1 600 hracími stroji. 



Tento resort je navíc nejdražší samostatně stojící nemovitost s kasinem na světě.  



Navzdory obrovským vstupním nákladům bude teto komplex svým majitelům přinášet  
obrovské zisky. Jen kasino přitáhne 25 tisíc návštěvníku každý den a do roku 2015  

by mělo vynést 2,7 miliardy dolarů a vytvořit 30 tisíc  pracovních míst.  
Zajímavostí je, že pokud chtějí domácí obyvatelé vstoupit do kasina,  

musí zaplatit daň ve výši 100 dolarů.  



Takto prázdné kasino, jak ukazuje propagační snímek, v běžném provozu neuvidíte. 





Muzeum o ploše téměř 5 tisíc m² s tvarem rozkvetlého bílého lotosové květu  
se nachází před hotelovým komplexem aby vítalo hosty z celého světa. Po otevření  

se stalo místem pro shlédnutí velkých mezinárodních putovních výstav  
a nejznámějších sbírek světa. 



Celý SkyPark, který je jakousi oázou nad městem, pokrývá plochu 12 tisíc m²,  
takže by se do něj vešla tři fotbalová hřiště. Je širší než měří do výšky Eiffelova věž  

a dlouhý jako 4,5 Airbusu A380. Najdete ho ve výšce 200 metrů,  
roste tam 250 stromů a 650 dalších rostlin. 



Hotel působí monumentálně a stal se jednou z nových dominant města.   
Na hraně zálivu shlíží z jedné strany na city – shluk mrakodrapů obchodního centra  
Singapuru, na druhé straně je z něj krásně vidět moře s tisícovkami lodí kotvících  

před největším přístavem světa.  











Závod o nejvyšší mrakodrapy světa má zajímavého premianta. Singapurský hotel  
Marina Bay Sands sice není nejvyšší, má však neuvěřitelnou terasu na střeše  

ve výšce 200 metrů. Je velká skoro jako dvě fotbalové hřiště (150 m) a vedle barů  
a vyhlídkové terasy je na ní obří bazén, který končí jakoby na hraně. 





Areál hotelu Marina Bay Sands byl otevřen v roce 2010, terasa je veřejnosti  
přístupná od konce června stejného roku. Leží na střeše tří věží hotelu ve výšce 200 m  

(asi dvojnásobek výšky nejvyšší budovy v ČR) a tvarem připomíná loď.  



Pro našince je zážitkem už samotný výjezd rychlovýtahem do 57. patra,  
trvající jen pár desítek sekund.  



Západní část terasy je k dispozici jen hotelovým hostům. Výhled na přístav  
a ostrov Sentosa je tak běžným turistům zapovězený. Museli by si koupit  

vstupenku za 5 tisíc korun v podobě jedné noci v hotelu. Návštěvnický vstup na terasu 
stojí 20 singapurských dolarů, tedy asi 280 korun. 





Originální bazén na střeše. Plavání v největším bazénu světa v této výšce (55. patro)   
se stává nezapomenutelným zážitkem.  



Hladina bazénu jako by končila na kraji nebe-bazén ve 200 metrech končí na samé hraně. 

Iluze bazénu na nejzazším okraji je dokonalá, ale pod ní je ještě ochoz se zábradlím,  
takže pádu se nikdo obávat nemusí. 



Většina hotelových hostů ani moc neplave, jen potud, aby se mohli opřít o jeho hranu,  
jakoby končící nad dvěstěmetrovou propastí.  

Hotelový bazén je navržen tak, aby se zdálo, že voda sahá až k obzoru.  
Ve skutečnosti se na hraně přelévá do koryt pod ním,  

aby se přečerpávala zpátky do bazénu.  



Na terasu se může za poplatek dostat i obyčejný návštěvník. Ale jen na jednu polovinu,  
druhou mohou společně s bazénem využít jen hoteloví hosté. A to je jeden z důvodů,  

proč lidé platí za ubytování přes 200 eur za noc, přestože lze ve městě najít stejně  
luxusní bydlení na výhodnějším místě a za nižší ceny. 



Pro běžného návštěvníka je přístupný jen střed terasy, ale do bazénu nahlédnout lze.  
Stejně tak můžete okukovat luxusní vířivky na druhé straně, přilepené na hranu terasy,  

přičemž celá tato stěna je prosklená až k jejich dnu. Odsud je také nádherný výhled  
na moře s kotvícími tankery a dalšími obřími loděmi, které čekají na odbavení  

v singapurském přístavu. 



Přímo z vody můžete pozorovat západ slunce za špičkami střech okolních mrakodrapů.  
Nic jiného než jejich nejvyšší patra totiž neuvidíte.  

Tak se plave nad 200 metrovou propastí. 
 



Ideálním časem pro návštěvu je podvečer, kdy lze vidět město za světla i jeho nádherně  
osvícenou noční podobu. Kdo nemá hluboko do kapsy, může navštívit 

bar Ku De Ta vedle bazénu.  

Degustační menu stojí v přepočtu asi 2 tisíce korun a také ceny nápojů jsou vyšší.  



Na obří terase v 57. patře je v provozu prodejna suvenýrů i poměrně luxusní restaurace  
s královským výhledem. V druhé části terasy – té větší – je umístěn tropický park  

a hotelová část.  

Na vyhlídkovou terasu, jejíž součástí je i bazén, se vejde téměř 4 tisíce lidí! 



Nenechte ujít ani Helix Bridge, most pro pěší, kolem kterého v noci září světelný tubus  
proložený stovkami zrcadel. 


















