
Fort Canning Park has a rich history dating back to the 14th century. The 18-ha park now serves as a green 

oasis and offers respite from the hustle and bustle of the city. 

Fort Canning Park
A historical gem in the heart of the city

Fort Canning Park: A green oasis in the city 

福康宁公园 Fort Canning Park ஃப ோர்ட் பேனிங் பூங்ேோ

14th Century: Bukit Larangan

Once known as ‘Bukit Larangan’, or Forbidden Hill, it is believed 

that a palace once stood on the hill and this was the seat of power in 

14th century Singapore. This has been corroborated by accounts from 

the Sejarah Melayu (Malay Annals), memoirs of Chinese traveller 

Wang Dayuan, physical remains observed by John Crawfurd in 1822 

and archaeological artefacts discovered in the 20th Century.

The Singapore River circa 1825.  Courtesy of the British Library 

福康宁公园丰富的历史底蕴可以追溯到14世纪。这片占地18公顷的绿洲是喧嚣繁华都市里的一个静谧所在。

Fort Canning Park kaya dengan peristiwa bersejarah sejak abad ke-4. Taman seluas 18 hektar ini kini 
berfungsi sebagai oasis hijau dan menawarkan suasana tenang daripada kesibukan kota. 

ஃப ோர்ட் பேனிங் பூங்ேோ 14-ஆம்நூற்றோண்டைச் பேர்ந்த மிேப்  ழடமயோன பூங்ேோ. இந்த18 ha பூங்ேோ,  ர ரப் ோன நேர

வோழ்க்டேயிலிருந்து விலேி ஓய்வவடுக்ே விரும்பு வர்ேளுக்கு ஒரு  சுஞ்பேோடலயோகும்.



Early 19th Century: Government Hill

Fort Canning Hill was known as Government Hill 

from 1822 to 1859. Sir Stamford Raffles had a 

bungalow built on top of the hill, where he and 

subsequent colonial governors resided. The house 

served as Government House until 1859, when it was 

replaced by a fort.

福康宁山在1822年到1859年间称为皇家山。那时，斯坦福.莱佛士爵

士在山顶建了一幢别墅，他和之后的殖民地总督都住在这里。这幢
年别墅到1859为止一直是市政府所在地。之后改建为一座堡垒。

ஃப ோர்ட் பேனிங்ஹில், 1822 முதல் 1859 வடர ேவர்ன்வமண்ட்

ஹில் என்றுஅடழக்ேப் ட்டு வந்தது. ேர் ஸ்ைோம்ஃப ோர்ட்

ரோஃ ிள்ஸ் அதன்உச்ேியில் ஒரு  ங்ேளோ ஒன்டறக் ேட்டியிருந்தோர். 

அங்குஅவரும் அவருக்கு  ின்னோல் வந்த ேோலனித்துவ

ேவர்னர்ேளும் வேித்து வந்தோர்ேள். 1859 வடர அதுஅரேோங்ே

இல்லமோே இருந்து வந்தது. அதன்  ிறகு அங்கு ஒரு பேோட்டை

அடமக்ேப் ட்ைது.

Fort Canning Hill telah dikenali sebagai Government Hill 

dari tahun 1822 hingga 1859. Sir Stamford Raffles memiliki 

sebuah banglo yang dibina di puncak bukit tersebut, di mana 

beliau dan gabenor penjajah yang berikutnya menetap. 

Rumah tersebut berfungsi sebagai Rumah Kerajaan hingga 

tahun 1859, apabila ia telah digantikan dengan sebuah kubu.

20th Century: Fort Canning

The new fort was named Fort Canning, after Viscount 

Charles John Canning. In 1907, Fort Canning was 

decommissioned and subsequently demolished in 1926 

to make way for a reservoir. Between 1936 and 1941, 

as WWII drew closer, the British built an underground 

command centre within Fort Canning Hill from where 

they directed the defence of Singapore against the 

Japanese.

1936 மற்றும் 1941-ஆம்ஆண்டுேளுக்ேிடைபய ஃப ோர்ட் பேனிங்

ஹில்லிற்குள்ஆங்ேிபலயர், பூமிக்ேடியில் ேட்ைடளடமயம் ஒன்டற

அடமத்தனர்.  அங்ேிருந்து அவர்ேள் ஜப் ோனியர்ேளுக்கு எதிரோே

ேிங்ேப்பூர்  ோதுேோப்புப்  டைடய நிர்வோேித்து வந்தனர். 

Fort Canning Park
A historical gem in the heart of the city

Courtesy of the National Museum of Singapore, National Heritage Board

Royal Tropical Institute Collection, courtesy of National Archives of Singapore

1936年到1941年间，英国人在福康宁山建了一个地下指挥所，他们
从这里指挥驻扎在新加坡的军队抵御日军。

Di antara tahun 1936 dan 1941, pihak British telah membina 

pusat arahan bawah tanah di sekitar Fort Canning Hill dari 

mana mereka mengarahkan pertahanan Singapura 

menentang puak Jepun. 



In 1822, John Crawfurd, the second British Resident of 
Singapore, noted the presence of many ancient fruit trees 
on the hill. These were likely the remnants of a royal 
garden that was cultivated by the ancient inhabitants of 
Singapore. A selection of fruit trees will be featured in a 
recreated Royal Garden. 

The Royal Garden will be surrounded by an abundance of flowering and 
fragrant plants, such as different species of gardenias, jasmines and 
magnolias.

Taman Diraja akan dikelilingi oleh banyak 
pohon berbunga dan tumbuhan wangi, seperti 
berbagai spesies gardenia, melati dan magnolia.

அரேத் பதோட்ைம் பூத்துக் குலுங்கும் மற்றும்

நறுமணம் வீசும் வேடிேளோலும், தோவரங்ேளோலும், 

வவவ்பவறு வடேயோன ேோர்வைனியோ வேடிேள், 

மல்லிடே மற்றும் வமக்பனோலியோ மரங்ேளோலும்

சூழப் ட்டிருக்கும். 

皇家花园四周将种满桅子花、茉莉和玉兰等各种鲜花和香树。

“It is remarkable, that many of the fruit-trees cultivated by the
ancient inhabitants of Singapore are still existing, on the
eastern side of the hill, after a supposed lapse of near six
hundred years. Here we find the durian, the rambutan, the
duku, the shaddock, and other fruit-trees of great size…”

- John Crawfurd, 4 February 1822

Rambutan
Nephelium lappaceum
Photo by Jessica Teo

Cape Jasmine

Gardenia jasminoides var. fortuneana
Photo by Vicky Lim Yen Ngoh

重建皇家花园 Mewujudkan Semula Taman Diraja அரேத் பதோட்ைத்டத மீண்டும்

உருவோக்குதல்

Jackfruit
Artocarpus heterophyllus
Photo by Vicky Lim Yen Ngoh

Champaka

Magnolia champaca
Photo by Lim Jin Hong

Recreating the Royal Garden

Restoring Heritage 
Landscapes 



The plants located in the parkland and along the streetscapes within the historical boundary of 
this first botanic garden will be curated to reflect the botanical collections introduced to 
Singapore in the 1820s to 1840s.

“It abounds in an endless
variety of plants equally
interesting to the botanist,
the agriculturist and the
gardener, with unrivalled
facilities and opportunities
of disseminating these
treasures and exchanging
them for others.”

– Nathaniel Wallich, in a letter to Raffles,
November 1822, describing the great
potential for botanical research in
Singapore

Tumbuhan yang akan ditanam di taman serta landskap laluan jalan dalam kawasan botani pertama ini 
akan dikuratorkan untuk mengenang kembali koleksi botani yang  diperkenalkan ke Singapura pada tahun 
1820an hingga 1840an.

இந்த மறுஉருவோக்ேம் வேய்யப் ட்ை பூங்ேோவில் உள்ளஅதன் வரலோற்று முக்ேியத்துவம் வோய்ந்த வேடிேளும், மரங்ேளும், ப ணிப்
 ோதுேோக்ேப் டும். 1820 முதல் 1840ேள் வடர இப்பூங்ேோவில் அறிமுேப் டுத்தப் ட்ை தோவரங்ேடளப்  ிரதி லிக்கும் விதமோே இது
அடமக்ேப் டும். 

重建的第一植物园里及其周围街道两旁将种上各种植物，成为十九世纪二十到四十年代引入新加坡植物的大荟萃。

The First Botanic Garden will extend from Fort Canning Park 

onto the streetscapes of roads bounded by Hill Street, Victoria 

Street, Bras Basah Road, Handy Road and Canning Rise. 

Fort Canning Park

重建第一植物园 Mewujudkan Semula Taman 

Botani Pertama

முதல் தோவரவியல் பதோட்ைத்டத

மறுஉருவோக்ேம் வேய்தல்

Recreating the First Botanic Garden

Restoring Heritage 
Landscapes 



Armenian Street akan dijadikan laluan pejalan kaki dan direka untuk mewujudkan semula sebahagian 
daripada Taman Botani pertama.

அர்மீனியன்ஸ்ட்ோீட்  ோதேோோிேளுக்ேோனஇைமோே மோற்றியடமக்ேப் டும். பமலும், முதல் தோவரவியல் பதோட்ைத்தின்

ஒரு  குதிடய இங்கு மறுஉருவோக்ேம் வேய்யும் விதத்தில் இந்த இைம் வடிவடமக்ேப் டும்.

亚米尼亚街将改为步行街，成为重建的第一植物园的一部分。

Armenian Street is to be pedestrianised and designed to recreate part of the First Botanic Garden originally 
established in 1822. The design includes economic crops grown in the early years in Singapore. The rich 
Neoclassical architectural heritage is to be framed by the landscape, and new open spaces are to accommodate 
a variety of public events. 

The pedestrianisation of Armenian St is a collaboration project between agencies including URA, LTA, PUB, 
NHB, NAC and stakeholders within the vicinity. 

First Botanic Garden at Armenian Street 

Artist Impression of Pedestrianised Armenian Street 

位于亚米尼亚街的第一植物园
Taman Botani Pertama di 

Armenian Street
அர்மீனியன்ஸ்ட்ோீட்டில்அடமக்ேப் ட்ை

முதல் தோவரவியல் பதோட்ைம்
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Jubilee Park will be restored at the location of the former King George V Jubilee Park, which was also the site 

of the former National Theatre and Van Kleef Aquarium. To bring vibrancy to the park, there will be new play 

features, a landscaped theatre, spaces for art exhibitions and programmes, and cafes. 

朱比丽花园将重建于前乔治五世朱比丽花园、前国家剧院和范克里夫水族馆所在地。这里即将建的游乐设施、剧院、艺术展览空间和节
目以及咖啡店等将让公园增添更多生气。

Jubilee Park akan dipulihkan, di lokasi bekas King George V Jubilee Park, dalam kawasan bekas Teater 

Kebangsaan dan Akuarium Van Kleef. Untuk menghidupkan kan suasana, taman ini akan dilengkapkan 

dengan alat-alat permainan baharu, sebuah teater berlandskap, ruang untuk pameran dan program seni, 

serta kafe.

முன்னோல் பதேிய அரங்ேம் மற்றும் வோன் க்ளீஃப் மீன் ேோட்ேியேத்டத பேர்ந்த ேிங் ஜோர்ஜ் V ஜூ ிளி பூங்ேோ இருந்த இைத்தில் ஜூ ிளி

பூங்ேோ மறுேீரடமக்ேப் டும். இப்பூங்ேோடவ துடிப் ோன மற்றும் உற்ேோேமோன பூங்ேோவோே வேய்வதற்கு  ல விடளயோட்டு அம்ேங்ேள்

அறிமுேப் டுத்தப் டும், இயற்டே பதோற்றமுடைய அரங்கு ஒன்று நிர்மோணிக்ேப் டும்; மற்றும் ேிற்றுண்டிஉணவேங்ேள் அடமக்ேப் டும். 

朱比丽花园 Jubilee Park ஜூ ிளி பூங்ேோ

Retro-inspired play features

Landscaped Theatre

Event spaces for arts 
exhibitions and programmes

Arts Exhibition

Fort Canning Station

Jubilee Park

Restoring Heritage 
Landscapes 



Jubilee Park will be restored as a family-friendly destination with retro-inspired play features, a landscaped
theatre and event lawns to host changing art installations, art markets, shows and performances.

What play features would you like to see most?

Giant see-saws Swings Slides

Artist impression of outdoor art installations at the restored Jubilee Park

您最想看到哪些游乐设施？
Apakah alat-alat permainan  

yang paling anda ingin lihat?

நீங்ேள் என்ன மோதிோியோன விடளயோட்டு

வேதிேள் இருக்ே பவண்டும் என்று மிேவும்

எதிர் ோர்ப்பீர்ேள்? 

Jubilee Park

Restoring Heritage 
Landscapes 



Historical Trails and Nodes

Preservation and interpretation of 

historical features

Pengalaman pelawat di sepanjang denai warisan Fort Canning Park akan 
ditingkatkan dengan aplikasi telefon pintar baharu dan realiti berperantara.

ஃப ோர்ட் பேனிங் பூங்ேோவின் மரபுடைடம தைத்தில் நைக்கும் வருடேயோளோின் அனு வம்
புதிய, மிகுதி டுத்தப் ட்ை யதோர்த்தமோன திறன்ப ேி வேயலியோல் பமம் டுத்தப் டும்.   

我们将扩增新型实境智能手机应用程序，提升访客在福康宁山古迹的体验。

The visitor experience along the heritage trails will be enhanced through 
an augmented reality app, available to all smartphone users. Visitors will 
be able to access additional interactive content at certain key historical 
nodes along the trails, giving them a deeper, richer and more engaging 
experience exploring the history of the park.

Existing heritage trails in the park will be re-curated and enhanced to interpret the rich history of Fort 

Canning Park.  The heritage trails will also feature new nodes.

First Botanic Garden

Farquhar Garden

Fort Canning Green

9-Pound Cannon

Bond Terrace

9-Pound Cannon

Lighthouse

Flagstaff
Time Ball

Raffles Garden

Reservoir

Fort Gate

Old Gunpowder Magazine

Fort Wall

Fort Canning Hotel

Sally Port

Battle Box

Fort Canning Centre

Cox Terrace

19th Century Trail14th Century Trail

Fortification Line

Foothills Archaeological Dig

Keramat

Royal Garden

Mural Wall

Badang Terrace

Pancur Larangan /
Forbidden Spring

Fort Canning Centre

Summit

历史古迹的保存和解释 Pemeliharaan dan tafsiran ciri-ciri 

bersejarah

வரலோற்றுஅம்ேங்ேடள  ோதுேோத்தல்

மற்றும் விளக்குதல்

Denai warisan sedia ada di taman akan dikuratorkan kembali dan ditingkatkan bagi masyarakat memahami 
kekayaan sejarah Fort Canning Park.  Denai warisan juga akan dilengkapi dengan  ciri-ciri baharu.

பூங்ேோவில் தற்ப ோதுள்ள மரபுைடம தைங்ேடள மறுேீரடமத்து, பமம் டுத்தி ப ோர்ட் பேனிங் பூங்ேோவின் வளமோன வரலோறு
விளக்ேப் டும். பமலும் மரபுைடம தைங்ேள்  ல புதிய  ோர்க்ே பவண்டிய இைங்ேடளக் வேோண்டிருக்கும். 

公园里现有的古迹将重新策展和提升，更好地解释福康宁公园丰富的人文历史。这里也将为访客呈献一些新景点。



Historical Trails and Nodes

Denai abad ke-14 akan mempunyai ciri air bagi 
mengenang kembali Pancur Larangan, yang pernah 
mengalir dari bahagian barat bukit, dan di mana 
keluarga diraja mandi-manda di sana. 

14-ம்நூற்றோண்டின் தைத்தில் “தடைவிதிக்ேப் ட்ை நீரூற்று” ( ன்சூர்

லோரோங்ேோன்) அம்ேம் வேோண்ை புதிய நீர் நிடல ஒன்றுஇருக்கும். 

இந்த நீரூற்று ஒரு ேோலத்தில் மடலயின் பமற்கு  குதியில்

அடமந்திருந்தது, இங்குஅரே குடும் த்தினர் குளிப் து வழக்ேம். 

这个14世纪的走道将新添一个泉水景点，展示当年的“禁泉”。
从前，禁泉顺福康宁山西侧流下，是皇室家族洗澡的地方。

The 14th Century Trail will have a new water feature to 
depict the ‘Forbidden Spring’ (the Pancur Larangan), 
which once flowed from the west side of the hill and 
where the royal household used to take their baths.  

The Forbidden Spring

Examples of decorative elements found in stone and brick structures constructed between the 10th to 15th century in the region. The new water feature will incorporate 

some of these elements.

Artwork by Lat (Datuk Mohd Nor Khalid). Cartoon imagining of royal 

women bathing in the ‘Pancur Larangan’

禁泉 Pancur Larangan தடைவிதிக்ேப் ட்ை நீரூற்று



The Raffles Garden is one of two gardens that will be created in the 
19th Century Trail.  

Raffles collected more than 2,000 natural history drawings, 
manuscripts, and specimens in his time in Southeast Asia, but these 
were lost when the ship carrying them back to England, the Fame, 
caught fire and sank shortly after it set sail. Thankfully, he was able 
to obtain 100 new drawings before he left for England. These are now 
known as the Raffles Family Collection. 

The Raffles Garden will be curated to showcase plants related to 
Raffles, such as the Raffles’ Pitcher Plant (Nepenthes rafflesiana),
and plants featured in the Raffles Family Collection.

Raffles Garden akan dikuratorkan bagi mempamerkan tumbuhan yang 
berkaitan dengan Raffles, serta tumbuhan yang ditampilkan dalam 
koleksi lukisan sejarah semula jadi Raffles.

ரோஃ ிள்ஸ் பதோட்ைம் ரோஃ ிள்ஸுைன் ேம் ந்தப் ட்ை மற்றும் ரோஃ ிள்ஸினன்இயற்டே

வரலோற்று ஓவியங்ேளில் உள்ள தோவரங்ேடளக் ேோட்ேிப் டுத்தும் வடேயில்

ேீரடமக்ேப் டும். 

莱佛士花园将展出与莱佛士有关的植物以及莱佛士收藏的自然历史绘画中所涉及的植物。

Raffles Garden

Historical Trails and Nodes

“Sir S. Raffles is anxious that 
we should give publicity to our 
researches, ... He proposes 
sending home these Pitcher-
plants…”

– Dr William Jack, Curtis’s Botanical Magazine, 1847

Raffles’ Pitcher Plant

Nepenthes rafflesiana
Discovered by Raffles and William Jack

White Bat Lily

Tacca cristata
Native plant 

莱佛士花园 Raffles Garden ரோஃ ிள்ஸ் பதோட்ைம்



The new Farquhar Garden will be 
curated to showcase the plants 
featured in the Farquhar Collection 
of Natural History Drawings.

Farquhar Garden yang baharu akan 
dikuratorkan untuk mempamerkan 
tumbuhan dalam Koleksi Lukisan 
Sejarah Semula Jadi Farquhar.

புதிய ஃ ோர்குவோர் பதோட்ைம், ஃ ோர்குவோர்

இயற்டே வரலோற்று ஓவியங்ேளில் உள்ள

தோவரங்ேடள ேோட்ேிப் டுத்தும் வடேயில்

ேீரடமக்ேப் டும். 

法夸尔花园将展示法夸尔收藏的自然历史绘
画中所采用的植物。

Farquhar Garden

Historical Trails and Nodes 

Clockwise from top left: Clove (Syzygium chloranthum), Sunti (Adinandra acuminata), Malayan Tapir (Tapirus indicus), Nutmeg (Myristica fragrans). 

Courtesy of the National Museum of Singapore, National Heritage Board

法夸尔花园 Farquhar Garden ஃ ோர்குவோர் பதோட்ைம்



Historical Trails and Nodes

Denai abad ke-19 akan merangkumi ciri-ciri bersejarah dari abad ke-20  seperti Fort Canning Centre, yang 
pernah berfungsi sebagai berek tentera. 

19-ம்நூற்றோண்டுத் தைம், இரோணுவ குடியிருப் ோே இருந்த ஃப ோர்ட் பேனிங் நிடலயம் ப ோன்ற 20-ம்நூற்றோண்டின்வரலோற்று

அம்ேங்ேடளக் வேோண்டிருக்கும். 

这个19世纪步道也将包括20世纪的历史风貌，例如福康宁中心。这个中心原本用作军营。

The 19th Century Trail extends to include nodes that relate to the 20th century such as the Battlebox museum 
(WWII underground command centre),  Hotel Fort Canning building (former WWII British Far East Command 
Headquarters) and Fort Canning Centre (former military barracks).  

20th Century Points of Interest

Entrance to the Battlebox museum, re-furbished in 2016. Hotel Fort Canning, re-furbished in 2010.

二十世纪景点 Tempat menarik abad ke-20 20-ம்நூற்றோண்டின்சுவோரஸ்யமோன

அம்ேங்ேள்



The Fort Canning Centre building has gone through several changes since it was built by the British in 

1926 as an army barracks. It was used by the Singapore Armed Forces before being converted into squash 

courts in the 1970s. It once housed two of Singapore’s prominent performing arts companies –

TheatreWorks (1990 to 2015) and Singapore Dance Theatre (1991 to 2013) – as well as a cooking school, the 

At-Sunrice Culinary Centre (2001 to 2011). The building was also briefly used as a private arts museum 

(2015 to 2016). 

Fort Canning Centre will be repurposed as a gallery to tell the rich history of Fort Canning Hill and the 

beginnings of Singapore, with flexible spaces for programmes as well as dining and lifestyle offerings. 

Fort Canning Centre akan dirancang semula sebagai sebuah galeri untuk menerangkan kekayaan sejarah 

Fort Canning Hill dan permulaan Singapura, dengan ruang yang fleksibel untuk menampung pelbagai  

program dan  tawaran makan dan gaya hidup. 

福康宁中心将重新策展成一个美术馆，展示福康宁山和新加坡开埠以来丰富的人文历史。我们也将留出足够空间便于提供各种节目，
以及多种餐饮和消闲选择。

ஃப ோர்ட் பேனிங் நிடலயம் ேடலக் ேோட்ேிக் கூைமோே  யன் டுத்தப் டும். அதன்மூலம் ஃப ோர்ட் பேனிங் மடல, ேிங்ேப்பூோின்

ஆரம் ம், ஆேியவற்றின் வளடமயோன வரலோறு அடனவருக்கும் எடுத்துடரக்ேப் டும். பமலும்ஆங்ேோங்பே, நிேழ்ச்ேிேள்

நைத்துவதற்ேோன, உணவருந்துவதற்ேோன, மற்றும் வோழ்க்டே ோணி  ோிசுேளுக்ேோன இைங்ேளும் இருக்கும். 

重新策展福康宁中心 Merancang semula Fort 

Canning Centre
ஃப ோர்ட் பேனிங் நிடலயத்டத பவவறோரு

பநோக்ேத்திற்ேோே  யன் டுத்துதல்

Fort Canning Centre

Repurposing Fort Canning Centre



Re-establishing Connectivity

Fort Canning Centre will feature multi-concept lifestyle dining 

experiences.

The building’s galleries will hold exhibitions to bring to life 

different aspects of the history of Fort Canning Park and 

surroundings. From June through September 2019 it will also be 

the venue for the Singapore Bicentennial main show.

Lifestyle Options

The connectivity between Fort Canning Centre, Fort Canning 

Green, Cox Terrace and Fort Gate will be re-established by 
reinstating the original set of central staircases in the building. 

Galleries and Flexible Spaces

我们将在这座美术馆里举办各种展览，从各层面展示福康宁公园及其周边的历史。

Galeri-galeri di dalam bangunan akan menjadi tempat pameran untuk 

menghidupkan berbagai sejarah Fort Canning Park dan kawasan 

sekitarnya.

இக்ேட்டிைத்தில் உள்ள ேோட்ேிக்கூைங்ேளில் ேண்ேோட்ேிேள் நைத்தப் டும். இதன்

மூலம் ஃப ோர்ட் பேனிங் பூங்ேோ மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறம் குறித்த  ல்பவறு

அம்ேங்ேள் வ ோதுமக்ேளுக்குத் வதோியவரும்.

我们将建筑中央建台阶，把福康宁中心、福康宁绿地、高士台和堡垒之门连接起来。

Hubungan laluan di antara Fort Canning Centre, Fort Canning Green, 

Cox Terrace dan Fort Gate akan diwujudkan semula dengan 

mengembalikan set asal tangga utama di dalam bangunan. 

ஃப ோர்ட் பேனிங் நிடலயம், ஃப ோர்ட் பேனிங் ேிோீன், ேோக்ஸ் வைரஸ் மற்றும்

ஃப ோர்ட் பேட்ஆேியவற்றுக்கு இடைபய இருந்த இடணப்புேள், ேட்ைைத்தில்

உள்ள மத்திய மோடிப் டிேடள மீண்டும் நிறுவுவதன் மூலம் மீண்டும்

நிர்மோணிக்ேப் டும். 

福康宁中心将推出各种风味美食的用餐体验。

Fort Canning Centre akan menampilkan pengalaman makan gaya 

hidup pelbagai konsep.

ஃப ோர்ட் பேனிங் நிடலயத்தில்  ல்பவறு வோழ்க்டேப்  ோணிடயச் பேர்ந்த உணவு

உண்ணும்அனு வங்ேடளப் வ ற்று மேிழலோம். 

Image © Jack at Wikipedia

Fort Canning Centre

Repurposing Fort Canning Centre

重新策展福康宁中心 Merancang semula Fort 

Canning Centre
ஃப ோர்ட் பேனிங் நிடலயத்டத பவவறோரு

பநோக்ேத்திற்ேோே  யன் டுத்துதல்



Bencoolen Street

Wider sidewalks make it delightful to 

cycle, walk and linger

Civic District

More space for events in front of 

Victoria Theatre and Concert Hall

Queen Street

Removal of on-street car parks create 

more space for people and events

The pedestrianisation of Armenian 

Street is part of URA’s plans to 

improve connectivity between the 

Civic District, Bras Basah Bugis

and Fort Canning Park.

Photo by NAFA

FORT CANNING 
PARK

BRAS BASAH BUGIS

CIVIC DISTRICT

Waterloo St EIP
(est. completion 

2021)

Bencoolen St Phase 2
(est. completion 2026)

Bencoolen St Phase 1 
(completed 2017)

Queen St EIP (completed 2014) 

Completed

Upcoming works

New park

LEGEND

连接艺术与文化区 Menghubungkan presint seni 

dan budaya kami
நமது ேடல மற்றும் ேலோச்ேோர

வட்ைோரங்ேடளஇடணத்தல்

亚米尼亚街改成步行街是市区重建局改进
市政区、勿拉士峇沙武吉士和福康宁公
园一带连接性计划的一部分。

Laluan pejalan kaki Armenian 

Street merupakan sebahagian 

daripada rancangan URA bagi 

meningkatkan hubungan di 

antara Daerah Sivik, Bras Basah 

Bugis dan Fort Canning Park.

முக்ேிய இைங்ேடள இடணத்தல் மற்றும்

வீதி வோழ்க்டேடய பமம் டுத்துதல். 

அர்மீனியன்ஸ்ட்ோீட்டை

 ோதேோோிேளுக்பேற்றதோே மோற்றும்

திட்ைம், ேிவிக் மோவட்ைம், ப்ரோஸ்  ோேோ, 

பூேிஸ் மற்றும் ஃப ோர்ட் பேனிங்

பூங்ேோவின் இடணப்புத்தன்டமடய

பமம் டுத்துவதற்ேோன URA-வின்

திட்ைத்தின் ஒரு  குதியோகும். 

Connecting Our 
Arts and Cultural Precincts
Stitching Key Nodes & Enhancing Street Life



Getting to 
Fort Canning Park

Fort Canning Park is accessible by five MRT lines: Circle, Downtown, East West, North East and North 

South. NParks is working closely with other government agencies and surrounding developments to improve 

access and connectivity to Fort Canning Park.

NParks bekerjasama rapat dengan agensi-agensi kerajaan lain dan pembangunan di kawasan sekitar bagi 
meningkatkan akses dan hubungan laluan ke Fort Canning Park.

ஃப ோர்ட் பேனிங்ேிற்கு எளிதில் வேல்வடத பமம் டுத்துவதற்ேோே பதேிய பூங்ேோக் ேழேம் மற்ற அரேோங்ே நிறுவனங்ேபளோடும், 

சுற்றியுள்ள பமம் ோடுேபளோடும் வநருங்ேிப்  ணியோற்றிக் வேோண்டிருக்ேிறது. 

国家公园局正与其它政府机构及福康宁公园周围建筑有关部门紧密联系，提升该区的易达性和连接性。

前往福康宁公园 Melawati Fort Canning Park ஃப ோர்ட் பேனிங்ேிற்கு

வேல்லுதல்

Clarke Quay Station 
North East Line NE5

10 minutes by foot

Fort Canning Station
Downtown Line DT20

5 minutes by foot
Covered Escalator



Events and Activities

Fort Canning Park offers a variety of venues for 

performing arts and cultural events such as 

Shakespeare in the Park, Ballet Under The Stars, 

and Films at the Fort series. Plans are afoot to 

bring in a year-long calendar of exciting 

performances, exhibitions, carnivals and lifestyle 

markets that will further enhance its potential as 

a key event destination in Singapore

Archaeology 

Outreach and Education

Arkeologi வதோல்லியல்

考古

Rancangan sedang berjalan untuk membawa 
lebih banyak acara dan aktiviti, misalnya 
pameran yang akan meningkatkan potensinya 
sebagai destinasi acara utama.

நிேழ்ச்ேிேள் நைத்துவதற்ேோன ஒரு முக்ேிய இைமோே

இவ்விைத்டத மோற்றும் விதமோே, ேண்ேோட்ேிேள் ப ோன்ற

நிேழ்ச்ேிேடளயும் நைவடிக்டேேடளயும் பமற்வேோள்ள

முயற்ேிேள் எடுக்ேப் ட்டு வருேிறது. 

计划带入更多活动，提升其作为主要活动场地的潜力。

History Trail

Jejak Sejarah வரலோற்றுத் தைம்

古迹

Art

Seni ேடல

艺术 Culture

Budaya ேலோச்ேோரம்

文化 Nature

Alam semula jadi இயற்டே

自然

Jubilee Park
Size 1.2 ha
Capacity 5,000 pax

Fort Canning Green
Size 1.15 ha
Capacity 7,000 pax

Fort Gate
Size 0.6 ha
Capacity 2,500 pax

Foothills
Size 0.2 ha
Capacity 1,000 pax

Raffles Terrace
Size 0.3 ha
Capacity 1,500 pax

Event venues in Fort Canning Park

活动
Acara-acara dan 

aktiviti-aktiviti
நிேழ்ச்ேிேள் மற்றும் நைவடிக்டேேள்

外展和教育 Pendekatan dan pendidikan ேமூே எட்டுதல் மற்றும் ேல்வி



Curating Events, 
Outreach Programmes 

and Education
Tell us what you like most about Fort Canning Park

请告诉我们您最喜欢福康宁公园
的哪些方面

Beritahu kami apa yang paling 

anda minat tentang Fort 

Canning Park

ஃப ோர்ட் பேனிங் பூங்ேோவில் உங்ேடள

மிேவும் ேவர்ந்தஅம்ேம் எது என்று

எங்ேளிைம்கூறுங்ேள்

Performances Family Time Play Friends Gathering Quiet 

contemplation

Gentle Exercise Nature and History 

appreciation

表演 家庭时间 玩乐 朋友聚会 静思 慢步骤体操 自然和历史欣赏

Persembahan Masa bersama 

Keluarga

Bermain Kawan-kawan 

berkumpul

Sudut sunyi untuk 

renungan 

Senaman Lembut Penghargaan 

terhadap alam 

semula jadi dan 

sejarah

 டைப்புேள் குடும் மோே பநரம்

வேலவிடுதல்
விடளயோட்டு நண் ர்ேள்

ஒன்றுகூைல்

அடமதியோே

ேிந்திப் து

வமன்டமயோன

உைற் யிற்ேி

இயற்டே மற்றும்

வரலோற்டற

 ோரோட்டுதல்



Volunteer with us!
Join us to participate in these volunteers activities

与我们一起参与这些志愿活动
Mari bersama kami untuk 

mengambil bahagian dalam 

aktiviti-aktiviti sukarela ini

வதோண்டூழிய நைவடிக்டேேளில்

 ங்பேற்ே எங்ேளுைன்இடணந்திடுங்ேள்

Gardening work/

General park 

maintenance

Visitor 

Services/ Ambassadors

Guided Walks and 

Workshops
Archaeology 

Research

Outreach 

Programmes
Other

Areas of

Contribution

园艺/一般性公园
维护

游客服务/大使 外展计划 导览和研讨会 考古研究 其它领域（请注明）

Berkebun/Penyelenggara

an taman 

Perkhidmatan 

Pelawat/Duta

Program  

Pendekatan 

Masyarakat

Bengkel dan 

Lawatan Berpandu

Penyelidikan 

Arkeologi

Bidang 

Sumbangan Lain

பதோட்ை பவடல / 

வ ோது பூங்ேோ

 ரோமோிப்பு

வருடேயோளர்

பேடவேள் / 

தூதர்ேள்

ேமூே எட்டுதல்

நிேழ்ச்ேிேள்

வழிேோட்டுதபலோடு

கூடிய நடை மற்றும்

 ட்ைடறேள்

வதோல்லியல்

ஆரோய்ச்ேி

மற்றப்  ிோிவுேளில்

 ங்ேளிப்பு


