
Singapur, 25-30 października 2019 r.



Gratulujemy zakwalifikowania się na  
15. rocznicę FM WORLD! 

Wkrótce wyruszysz w niezwykłą podróż do oszałamiającego Singapuru, aby wraz  
z najlepszymi Liderami FM WORLD świętować 15. rocznicę istnienia naszej firmy.
Przygotowaliśmy dla Ciebie szereg praktycznych wskazówek, dzięki którym 
z łatwością przygotujesz się na ten szczególny wyjazd.



Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że właśnie tutaj spotkamy się już 25 października! 

Przypominamy, że 15. rocznica FM WORLD będzie imprezą wyłącznie dla osób dorosłych. 
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SINGA ZNACZY LEW, PURA ZNACZY MIASTO

Singapur – miasto-państwo położone na wyspie o tej samej nazwie i ok. sześćdziesięciu mniejszych 
wysepkach otoczonych w większości rafą koralową, w południowo-wschodniej Azji, na głównym szla-
ku morskim pomiędzy Indiami i Chinami.

Jeden z największych portów i centrów finansowych świata. Miasto tętniące życiem. Miasto, które 
nigdy nie śpi. Miasto, w którym zderzenie tradycji i nowoczesności przyprawia o zawrót głowy. Tu stale 
jest gorąco, i to nie tylko ze względu na temperaturę, która niemal zawsze oscyluje w granicach 30°C, 
ale też z uwagi na niespotykaną mieszankę etniczną. Odległe i skrajne kultury świata koegzystują ze 
sobą, czyniąc Singapur jednym z najbarwniejszych miejsc na Ziemi – pełnym kolorów, sprzeczności, 
zapierającym dech w piersiach.
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PORT LOTNICZY SINAGPUR-CHANGI

Wielką przygodę rozpoczniecie już zaraz po wylądowaniu – na zjawiskowym lotnisku w Singapurze. 
Port lotniczy Singapur-Changi uznawany jest za jeden z największych w Azji i rocznie obsługuje pra-
wie 60 milionów pasażerów. Znacznie różni się od tych, jakie większość z nas może sobie wyobrazić,  
ponieważ poza obsługą przylotów i wylotów stanowi wspaniałą atrakcję turystyczną, i wcale nie cho-
dzi tu o restauracje czy sklepy bezcłowe!

CZEGO NIE ZABIERAĆ DO SINGAPURU

Zgodnie z singapurskimi przepisami celnymi całkowitym zakazem wwozu objęte są m.in. guma do 
żucia, e-papierosy i wyroby tytoniowe. Pełną listę rzeczy i produktów, które należy zostawić w domu, 
znajdziecie tutaj. 

To najlepsze lotnisko na świecie podzielono na cztery 
terminale. Dla strudzonych pasażerów udostępnione  
są tutaj sypialnie, strefy SPA oraz basen na dachu.

W tym niezwykłym miejscu znajdzie się także coś dla 
fanów wielkiego ekranu – całodobowe kina, w których 
będziecie mogli obejrzeć najnowsze filmowe hity.

W strefie rekreacji znajdują się ogrody botaniczne, w których moż-
na podziwiać imponujące plantacje kaktusów, storczyków  

i roślin tropikalnych.

Będąc w Singapur-
-Changi, musicie 

koniecznie odwiedzić 
niedawno otwarty 

kompleks Jawel, 
gdzie zobaczycie 

największy na świecie 
kryty wodospad! Ta 

fascynująca konstruk-
cja ma 40 metrów 

wysokości  
i jest zasilana wodą  

deszczową.

Warto też wspomnieć o tym, że ze znacznej części atrakcji można korzystać zupełnie za darmo!

Zdjęcia pochodzą ze strony changiairport.com.

https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import


15. rocznica FM WORLD | Singapur, 25-30 października 2019 r. 5.

HARD ROCK HOTEL

Wyspa Sentosa to kultowe i niezaprzeczalnie wyjątkowe miejsce na mapie Singapuru – z jednej stro-
ny centrum rozrywki oferujące niezliczone atrakcje, z drugiej – oaza pełna piaszczystych, białych 
plaż rozpostartych nad błękitnymi wodami. Na wyspie zlokalizowany jest jeden z najlepszych hoteli  
w Mieście Lwa, doceniany przez najbardziej wymagającą klientelę – 5-gwiazdkowy Hard Rock Hotel.  
To właśnie tu, w miejscu, gdzie rockowa energia spotyka się z ekskluzywnym i nowoczesnym wystro-
jem wnętrz, spędzimy wyjątkowy czas między 25 a 30 października! 

Prosimy o zameldowanie się w hotelu 25 października 2019 r. nie wcześniej niż o godzinie 15.00 oraz  
wymeldowanie się 30 października 2019 r. do godziny 11.00. Zwrotna kaucja za każdą noc za pokój 
wynosi 100 SGD (cały pobyt = 500 SGD). Akceptowane karty płatnicze to Visa, MasterCard i Ameri-
can Express.

Zdjęcia pochodzą ze strony rwsentosa.com.
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JEDZENIE

Niesłychanie prestiżowa lokalizacja hotelu sprzyja eksploracji wyspy – w 5 minut można dotrzeć stąd 
do Universal Studios Singapore™, S.E.A. Aquarium czy Adventure Cove Waterpark! Wokół znajdują się 
też liczne lokale gastronomiczne serwujące dania wszystkich kuchni świata. Dzięki temu, że otrzyma-
cie od nas 10 voucherów o łącznej wartości 250 SGD do wykorzystania w wybranych restauracjach 
(ich listę znajdziecie tutaj), będziecie mogli skosztować wiele z tych wyszukanych potraw. Ta popularna 
dla all inclusive alternatywa pozwoli Wam lepiej poznać lokalną kulturę i odkryć nieznane dotąd sma-
ki w rozmaitych, wyjątkowych miejscach. 

Pamiętajcie, że śniadanie będzie czekać na Was każdego ranka w hotelowej restauracji! 

Vouchery możecie wykorzystać na jedzenie lub jakikolwiek inny cel w miejscu, w którym są  
respektowane. 

https://www.rwsentosa.com/en/gift-vouchers/participating-outlets
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GALA I PARTY

Jak co roku, i tym razem czekają Was dwa szczególne wydarzenia – rocznicowa Gala (29 października) 
oraz Party (26 października), po którym ruszymy w ożywające nocą i migotające tysiącem barw miasto! 
Abyście mogli już teraz przygotować na nie swoją garderobę, mamy dla Was kilka szczegółów.

Uroczysta Gala nawiązywać będzie do filmu Crazy Rich Asians, do obejrzenia którego serdecznie 
zachęcamy (zwiastun)! Odbędzie się w stylu glamour, dla którego charakterystyczne są błyszczące 
i mieniące się cekinami kreacje wzbogacone wyszukanymi dodatkami; z jednej strony bardzo ele-
ganckie, z drugiej nieco ekstrawaganckie.

Party zostanie zorganizowane pod hasłem The Spirit of the Jungle. Motywem przewodnim będzie 
dzika, egzotyczna przyroda. Wśród kolorów powinna dominować cała paleta zieleni przełamanych 
soczystymi odcieniami żółci, różu, czerwieni, pomarańczy czy błękitu. Postawcie na roślinne i zwierzę-
ce motywy. Niech na Waszych strojach zagoszczą cętki dzikich kotów, wężowe wzory, kaktusy, liście 
palm i tropikalne kwiaty – w miejskiej dżungli musi być charakternie i z pazurem! Ale pamiętajcie, że 
nie o przebranie, a ubranie tu chodzi! Będziemy bawić się w niezwykle luksusowym klubie i taki też musi 
być Wasz look – jednocześnie drapieżny i bardzo elegancki.

Poniżej prezentujemy najbardziej inspirujące kreacje i dodatki, które pomogą Wam w wyborze  
tej idealnej!

Źródło zdjęć znajdziecie tutaj.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=14ZHRBfpeNg
https://pl.fmworld.com/ufiles/File/2019/dresscode_linki.pdf


www.fmworld.com


