Singapore 2017
Jag heter Johanna Vesterberg och har studerat på Nanyang Technological University i Singapore
under höstterminen 2017. Jag läser civilingenjör industriell ekonomi och valde att i stort sett bara
läsa kurser som senare ingår i min utbildning för att förhoppningsvis kunna tillgodoräkna mig dessa.
Även om engelska var ett av de officiella språken var det ibland svårt att förstå både föreläsare och
andra studenter, detta var dock något jag vande mig med tiden. Jag tyckte universitetet var bra även
om det var stora skillnader jämfört med Sverige.

Jag och tre andra tjejer valde att bo i lägenhetskomplexet Lakefront utanför Campus, vilket jag är
mycket nöjd med. Jag tror det bidrog till att jag utforskade Singapore mer då vår lägenhet låg mellan
centrum och universitetet. Vi hade även nära till tunnelbanan, flera shoppingcenter och vacker natur.

Singapore hade inslag av många olika kulturer. Att landet hade fyra officiella språk, engelska,
kinesiska, indiska och malaysiska, visade på ett mångkulturellt samhälle. Under den indiska högtiden
Deepavali besökte vi området Little India för att ta del av festligheterna. Under ljusfestivalen lystes
gatorna upp, speciella marknader öppnade och vi passade på att äta indisk mat.

Även om det bor väldigt många invånare i Singapore på en liten yta fanns det fantastisk natur att
utforska. Ett citat som verkligen passade in var ”Let’s make Singapore our Garden”.
Singapore Botanic Garden var en 158 år gammal tropisk trädgård med väldigt vacker natur och
sträckte sig över 82 hektar. Trädgården var indelad i olika tropiska områden där man bland annat
kunde promenera i regnskog eller bland små vattenfall. Det var enkelt att ta sig till denna trädgård
med tunnelbanan och tunnelbanestationen låg i trädgårdens utkant.

Chinese Garden var en kinesiskt inspirerad trädgård som låg ute på en ö i närheten av vårt
lägenhetskomplex. Förutom att kunna gå upp i de kinesiska byggnaderna och njuta av utsikten över
staden kunde man även se sköldpaddor på dagarna och fladdermöss på nätterna.

Gardens by the bay var en av de första sevärdheterna vi besökte, som vi sedan besökte fler gånger.
Trädgården bestod av konstgjorda träd som var täckta av växter från olika klimatzoner. På kvällen
kunde besökarna ta del av en magisk ljusshow i dessa träd som synkats till musik. De flesta la sig på
marken för att ta del av det underbara ljusspelet.

Cloud Forest var ett gigantiskt växthus som låg i samma område som Gardens by the bay, där
besökarna fick åka hiss upp och sedan gå ned genom den konstgjorda regnskogen som innehöll både
vattenfall och mängder av olika växter.

En av de få platserna man kunde besöka en strand i Singapore var Sentosa Island. Utöver strandlivet
kunde man besöka andra turistattraktioner såsom Universal Studios. På väg tillbaka passade vi på att
åka linbanan och njuta av utsikten.

Utöver att utforska Singapore har vi även passat på att turista i andra länder då Singapore är land
som erbjuder billiga resor till många destinationer. De länder jag besökte var Malaysia, Thailand,
Vietnam och Indonesien. Detta fick mig att inse hur stor skillnad det är mellan Singapore och andra
asiatiska länder.

