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SenToSa, 
insula high-tech

U
n petic de pământ de cinci 
kilometri pătraţi din arhi-
pelagul Singapore şi-a adju-
decat fără drept de apel titlul 
de prima insulă high-tech 

din lume� Acoperită de o pădure tropicală 
şi luptându-se cu o umiditate deloc „ospi-
talieră“ (circa 80%), insula Sentosa pariază 
pe un tip de divertisment inedit, bazat pe 
tehnologia de avangardă� Rezultatul: şase 
milioane de turişti în fiecare an, mai mult 
decât Budapesta şi Bucureştiul la un loc� 

Pe insula care a adăpostit, în trecut, o 
bază militară britanică şi-a deschis porţi-
le, începând din 2002, o adevărată staţi-
une turistică high-tech� Printre cele mai 
renumite atracţii se af lă cinematogra-
ful 4D Magix, o investiţie de 2,3 milioa-
ne de dolari, cinematograful experimental 
CineBlast (2,3 milioane de dolari) şi specta-
colele de holograme şi pirotehnie Magical 
Sentosa şi Songs of the Sea, ale căror costuri 
au depăşit 50 de milioane de dolari�

Întreaga ofertă high-tech face parte din-
tr-un proiect a cărui factură totală ar stâr-
ni invidia oricărui investitor atins de rece-
siune� Zece miliarde de dolari americani 

este suma pe care corporaţia singaporeză 
Sentosa Development şi consorţiul malaezi-
an Genting International & Star Cruises au 
investit-o într-un scop bine definit şi rigu-
ros cuantificat� „Sentosa va schimba faţa 
turismului din zonă şi va deveni un sim-
bol internaţional al divertismentului“, afir-
mă încrezător Lim Kok Thay, preşedintele 
Genting International� „Conceptul care se 
implementează în prezent în Sentosa presu-
pune mai multe staţiuni turistice integrate 
într-una singură“, sintetizează Thay o ini-
ţiativă care adună sub aceeaşi umbrelă pro-
iecte de agrement cu profil high-tech şi pla-
nuri imobiliare-gigant� 

În cOLŢII REchInILOR. Promisiunile 
pe care Sentosa le face turiştilor nu sunt 
câtuşi de puţin exagerate, iar atracţiile deja-
lansate stau drept mărturie� Pentru cei plic-
tisiţi de cinematograful clasic, 4D Magix, 
disponibil din 2006, este deschizătorul 
unei noi ere în domeniul divertismentului 
de film� Spectatorii sunt supuşi unor efec-
te vizuale, auditive şi��� tactile� Acestea din 
urmă sunt lăsate în sarcina unui tip speci-
al de fotoliu care se mişcă, vibrează, stro-

peşte sau chiar gâdilă, în funcţie de ceea 
ce se petrece pe ecran� Pentru cei cu „sân-
ge rece“, cinematograful experimental 
CineBlast, inaugurat în 2007, recreează 
în mediu virtual plimbări în montagne- 
rousse sau aventuri de water-rafting� O ase-
menea distracţie costă 11 dolari de persoa-
nă, iar afacerea CineBlast a generat într-un 
singur an încasări de peste două milioa-
ne de dolari� Tot pentru amatorii de sen-
zaţii tari, 20 de scaune sub formă de şa 
redau atmosfera din Vestul Sălbatic, în 
cadrul atracţiei Desperados� Pentru doar 
opt dolari, spectatorii devin cowboy care 
străbat „călare“ orăşele virtuale, având în 
mână pistoale cu laser pe care le pot folosi 
în caz că sunt „atacaţi“ de��� bandiţi� 

Cele mai populare locuri de pe insulă 
sunt, în prezent, Underwater World, cunos-
cut drept cel mai mare complex acvatic din 
lume, şi Songs of the Sea, singurul specta-
col multimedia care se desfăşoară pe mare� 
La Underwater World, două milioane de 
turişti „se plimbă“ anual printre cele 250 
de specii marine, admirându-i pe fioro-
şii rechini-fierăstrău printr-un geam gros� 
Impactul vizual este copleşitor, iar turiştii 

În arhipelagul Singapore, turiştii se joacă de-a cowboy-ii în orăşele virtuale, şi prinţesele 
generate de holograme sunt salvate din colţii rechinilor-ferăstrău. De Diana-Florina Cosmin
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au senzaţia că, din clipă în clipă, vor fi ata-
caţi de uriaşii peşti răpitori� 

Show-ul Songs of the Sea reuneşte în 
fiecare seară câte 2�000 de spectatori, atraşi 
de efecte pirotehnice, lasere, ecrane de apă 
de 40 de metri şi grafică computerizată de 
ultimă oră� Povestea din spatele spectaco-
lului îl are ca protagonist pe tânărul muzi-
cian Li, care cheamă vieţuitoarele mării în 
ajutorul unei prinţese aflate sub imperiul 
vrăjilor� Aventurile lui sunt însă doar un 
pretext pentru o demonstraţie de tehnolo-
gie care anulează frontiera dintre realitate 
şi virtual� Totul se petrece în mijlocul unui 
sat pescăresc miniatural, care se întinde 
pe 120 de metri� Personajul principal, Li, 
este un actor în carne şi oase, prinţesa este 
o hologramă, iar toate creaturile acvati-
ce sunt creaţii ale graficienilor conduşi de 
Yves Pepin, unul dintre cei mai celebri cre-
atori de show-uri multimedia din lume� El 
a fost artizanul spectacolului de la Turnul 
Eiffel, la trecerea dintre milenii� Pentru un 
bilet de zece dolari, aproape două milioane 
de turişti s-au bucurat, în 2008, de „minu-

năţiile“ unei investiţii de 20 de milioane 
de dolari� În ton cu Songs of the Sea este 
şi Magical Sentosa, o fântână muzicală cu 
efecte speciale de foc, apă şi lumină, care 
a necesitat o investiţie de 30 de milioane 
de dolari Pe lângă ofertele neconvenţio-
nale high-tech, Sentosa are şi atracţii „cla-
sice“: un observator de 110 metri, printre 
cele mai înalte din Asia, şi un parc în care 
turiştii pot admira 1�500 de fluturi din 50 
de specii� O pistă de bob care coboară spre 
mare şi un muzeu care îi face pe turişti să 
retrăiască istoria statului Singapore sunt, 
de asemenea, „maşini“ de făcut bani, şap-
te zile din şapte� Leul de mare Merlion, 
simbolul ţării, este prezent sub forma unui 
observator care oferă o panoramă de 360 
de grade a insulei, iar un sistem de gondo-
le face legătura, pe deasupra zonei portua-
re, între Sentosa şi insula principală a arhi-
pelagului Singapore�

Un mEtRU pĂtRat cât O tOYOta. 
Oricât ar fi de spectaculos, divertismen-
tul din insula Sentosa a fost gândit doar 

ca o „cireaşă“ de pe un tort mult mai con-
sistent, reprezentat de imobiliarele „pre-
mium“ şi hotelurile de şase stele� Situat 
pe malul mării, Sentosa Cove este printre 
cele mai râvnite proiecte rezidenţiale din 
Asia, o investiţie de 2,6 miliarde de dolari� 
Complexul include vile, bungalouri, apar-
tamente, un complex comercial cu spa, pre-
cum şi un port pentru iahturi� Deşi pre-
ţul pe metru pătrat al unei case de vacan-
ţă sare de 13�000 de dolari, aproape 90% 
din locuinţe au fost deja vândute� Sentosa 
Cove reprezintă, de altfel, o premieră pen-
tru investiţiile imobiliare singaporeze, 
fiind primul proiect care permite cetăţe-
nilor străini să achiziţioneze în Singapore 
proprietăţi „pe pâmânt“� Un asemenea pri-
vilegiu costă însă scump, în cazul vilelor cu 
terasă preţul putând ajunge şi la 25�000 de 
dolari pe metru pătrat� 

Pentru cei care doresc să experimen-
teze doar temporar viaţa din Sentosa, din 
luna martie luxul are ca adresă principa-
lă primul hotel de şase stele de pe insulă� 
Capella Singapore include 111 apartamen-

Panorama	insulei	Sentosa	
din	arhipelagul	Singapore

Sentosa	Cove	este	printre	cele	mai	
spectaculoase	proiecte	rezidenţiale	din	Asia
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te, vile şi bungalouri în stil tradiţional asi-
atic, precum şi săli de conferinţe care să 
acopere cererea tot mai mare de turism de 
afaceri din zonă� Cea mai „ieftină“ came-
ră costă 400 de dolari pe noapte, un apar-
tament începe de la 600 de dolari, iar pen-
tru închirierea unei vile gen conac se ajun-
ge la preţuri de 5�000 de dolari pentru o 
singură noapte� Cel de-al doilea complex 
hotelier de pe insulă, în stil colonial, este 
Amara Sanctuary Resort, situat în mijlo-
cul a patru hectare de pădure tropicală� 
Din aceste adevărate sanctuare ale luxu-
lui nu putea lipsi golful, activitatea prefe-
rată a milionarilor� Clubul de golf Sentosa 
este locul de întâlnire al înaltei societăţi 
din Singapore şi gazda Barclays Singapore 
Open, o competiţie care atrage stelele gol-
fului cu un premiu ameţitor de cinci mili-
oane de dolari� 

macaRaLELE DanSEazĂ. Singapo-
rezii au intrat în linie dreaptă spre atin gerea 
pragului propus, de 15 milioane de vizitatori 
pe an, până în 2015� Ispitiţi de cinematografe 
4D, spectacole pirotehnice cu holograme şi 

hoteluri de şase stele, în următorii cinci ani 
turiştii Sentosei vor ge ne ra circa 2% din 
PIB şi peste 30�000 de locuri de muncă bine 
plătite pentru localnici�

În anul 2009 se aliniază la start alte trei 
invenţii dedicate divertismentului� Crane 
Ballet îmbină pirotehnia şi hologramele cu 
dansul electronic „graţios“ al unor��� maca-
rale, în timp ce Wave House, un centru de 
surf în sală, şi iFly, un simulator de sky-
diving, se adresează celor pe care teama îi 
împiedică să experimenteze pe viu adre-
nalina sporturilor extreme� Cea mai aştep-
tată lansare, preconizată pentru începutul 
lui 2010, este însă Resorts World Singapore, 
un proiect de proporţii, în valoare de 3,95 
miliarde de dolari� Complexul inclu-
de al doilea cazinou din Singapore şi şase 
hoteluri de cinci, şi respectiv, de şase ste-
le� Primul cazinou din Sentosa, cu peste 
1�000 de mese de joc, va fi lansat, înainte 
de Resorts World, de compania americană 
Las Vegas Sands şi a fost proclamat neofici-
al „cel mai costisitor cazinou din lume“, din 
cauza investiţiei-mamut de patru miliar-
de de dolari� Jocurile de noroc au creat po-

lemici în insulă încă de la anunţarea pro-
iectelor� Revocarea unei interdicţii asupra 
cazinourilor, veche de 40 de ani, nu a fost 
văzută cu ochi buni de către localnicii con-
servatori, în ciuda promisiunilor că turis-
mul va înflori�

Resorts World va mai include un parc 
tematic Universal Studios, cu exclusivita-
te pe 30 de ani în zona de sud-est a Asiei, 
un muzeu maritim experimental care re-
constituie drumul mătăsii între Asia de Est 
şi Orientul Mijlociu, precum şi un spec-
tacol muzical creat de echipa din spate-
le succeselor Cirque du Soleil� Identitatea 
actuală a insulei este produsul unei stra-
tegii de rebranding ingenioase veche de 
37 de ani� În 1972, autoritatea de turism 
din Singapore a luat decizia de  a schimba 
denumirea originală, prea puţin atrăgătoa-
re – Pulau Belakang Mati (ceea ce în limba 
Malay însemna „insula unde moartea ata-
că pe la spate“) – în Sentosa („seninătate“), 
concomitent cu începerea unor planuri de 
promovare turistică� Noul nume al insu-
lei s-a dovedit de bun-augur, deschizându-i 
calea către celebritatea actuală� S

Spectacolele	high-tech	îmbină 
baletul	cu	pirotehnia	şi	hologramele	

cu	dansul	electronic
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