
Gardens by the Bay E-Ticket for Flower 
Dome and Cloud Forest  

Deskripsi  

Gardens by The Bay dinobatkan sebagai tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika 

berkunjung ke Singapura. Jelas saja, di tempat wisata ini kita akan disuguhi beragam koleksi 

flora yang jumlahnya kurang lebih 500.000 spesies yang tersebar di lahan seluas 101 hektar.  

Keindahannya yang seperti lukisan taman eden ini membuat Gardens by The Bay 

dianugerahi penghargaan International Garden Tourism Award 2016. Dengan e-ticket, Anda 

akan mendapatkan akses untuk menelusuri Flower Dome dan Cloud Forest, dua konservasi 

alam yang keberadaannya bak oasis di tengah hiruk-pikuk Singapura.  

Gardens by The Bay terdiri dari dua wilayah utama yakni Bay South Garden dan Bay East 

Garden yang masing-masing wilayahnya memiliki berbagai spesies tumbuhan dari seluruh 

dunia. Bay South Garden merupakan kebun raya terbesar di Gardens by The Bay yang juga 

tempat Flower Dome dan Cloud Forest berada.  

Flower Dome (Kubah Bunga) yang merupakan pemegang rekor Guinness World Record 

2015 sebagai rumah kaca terbesar di dunia, juga rumah bagi berbagai jenis tumbuhan yang 

berasal dari wilayah subtropis. Kebun raya yang luasnya yang mencapai 1,2 hektar ini 

membuat Flower Dome dibagi ke dalam beberapa bagian taman seperti taman California dan 

Amerika Selatan. 

Cloud Forest alias Hutan di Atas Awan memiliki pesona spesies tumbuhan yang hanya dapat 

ditemukan di wilayah dengan ketinggian 2.000 mdpl. Pesona lainnya yang akan Anda 

temukan di Cloud Forest adalah air terjun indoor tertinggi dengan ketinggian mencapai 25 

meter. Air terjun Cloud Forest ini membantu tumbuhan di sekitarnya agar tetap dapat hidup 

seperti di habitat aslinya.  

Highlights 

- Yuk jelajahi Gardens by The Bay, objek wisata yang memenangkan penghargaan 

International Garden Tourism Awards 2016. 

- Kunjungi Flower Dome, rumah hijau terbesar di dunia. 



- Nikmati pesona spesies tumbuhan yang hidup di wilayah 2.000 mdpl hanya di Cloud 

Forest. 

- Dapatkan konfirmasi e-ticket melalui e-mail yang dapat pula diunduh melalui aplikasi   

Traveloka. 


