
SINGAPORE AIRLINES EN SILKAIR  
BIEDEN CODESHARE VLUCHTEN AAN MET FIJI AIRWAYS

Vandaag hebben Singapore Airlines, SilkAir en Fiji Airways aangekondigd dat zij een codeshare 
overeenkomst hebben getekend, zodat het voor passagiers makkelijker wordt om vanaf 10 bestemmingen 
in Azië en Europa, via Singapore, naar Fiji te reizen.

Volgens de overeenkomst krijgen Singapore Airlines en SilkAir passagiers toegang tot de non-stop 
vluchten van Fiji Airways tussen Singapore en Nadi, inclusief de derde wekelijkse vlucht die zij op 4 april 
jl. hebben gelanceerd. Tevens kunnen passagiers reizen op codeshare vluchten tussen Nadi en de drie 
binnenlandse bestemmingen Labasa, Savusavu en Suva, de Fijiaanse hoofdstad.

Passagiers van Fiji Airways krijgen daarentegen toegang tot de door Singapore Airlines en SilkAir 
uitgevoerde vluchten naar China, Duitsland, Japan, Thailand, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk.

“Wij zijn heel blij met de overeenkomst met Fiji Airways waarmee wij de prachtige bestemming Fiji aan het 
codeshare netwerk van Singapore Airlines en SilkAir kunnen toevoegen. Dit is opnieuw een voorbeeld 
van hoe wij voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om onze passagiers meer reisopties te bieden,” 
aldus de heer Tan Kai Ping, Senior Vice President Marketing Planning van Singapore Airlines.

De heer Andre Viljoen, Managing Director & CEO van Fiji Airways, voegt hieraan toe: “Wij zijn verheugd 
met de ondertekening van deze overeenkomst, die ons in staat stelt om gebruik te maken van het 
indrukwekkende wereldwijde distributienetwerken van Singapore Airlines en SilkAir. Tevens vergroot dit 
onze aanwezigheid in Azië en Europa aanzienlijk, met een aantal steden die voor het eerst in het Fiji 
Airways-netwerk verschijnen.

“Wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze codeshare overeenkomst meer internationale reizigers 
in staat zal stellen om de schoonheid van Fiji en omliggende regio te ervaren “, aldus de heer Viljoen.

De codeshare vluchten zijn onder voorbehoud van regeringsgoedkeuringen. Tickets worden geleidelijk 
aan beschikbaar gesteld voor verkoop via de verschillende boekingskanalen na bovenstaande 
goedkeuringen.

Singapore Airlines Benelux biedt haar passagiers al een retour tarief aan vanaf €1.125, waarbij zij vanaf 
Amsterdam in de Economy Class naar Fiji kunnen vliegen, met een overstap in Singapore.
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SINGAPORE AIRLINES AND SILKAIR TO CODESHARE WITH FIJI AIRWAYS

Singapore Airlines, SilkAir and Fiji Airways have today announced the signing of a codeshare agreement 
that will provide more convenient connections for customers travelling to Fiji from 10 destinations in Asia 
and Europe through the Singapore hub.  

Under the agreement, Singapore Airlines and SilkAir customers can access Fiji Airways’ non-stop flights 
between Singapore and Nadi, including the airline’s third weekly seasonal service that was launched on 4 
April 2018. Customers can also travel on codeshare flights between Nadi and three domestic destinations, 
including the Fijian capital Suva, Labasa, and Savusavu.

In turn, Fiji Airways customers will be able to access Singapore Airlines and SilkAir-operated flights to 
destinations in, China, Germany, Japan, South Korea, Thailand and the United Kingdom.

Mr Tan Kai Ping, Singapore Airlines Senior Vice President Marketing Planning said: “We are delighted 
with the new agreement with Fiji Airways, which will add the beautiful destination of Fiji to the Singapore 
Airlines and SilkAir codeshare network. This is another example of how we are continuously looking to 
expand our reach to provide our customers more travel options.” 

Mr Andre Viljoen, Fiji Airways’ Managing Director and CEO added: “We’re pleased to sign this codeshare 
agreement with Singapore Airlines and SilkAir, which leverages the airline group’s impressive global 
distribution network and significantly grows our footprint across Asia and Europe, with some of these 
cities appearing on the Fiji Airways network for the very first time. 

“We are confident that this codeshare agreement will allow more international travellers to experience the 
beauty of Fiji and the wider South Pacific region,” said Mr Viljoen. 

The codeshare flights are subject to regulatory approvals. Tickets will be progressively made available for 
sale through the various booking channels following the approvals.

Singapore Airlines Benelux offers its passengers an Economy Class return fare from Amsterdam to Fiji, 
via Singapore, from only €1,125.

For further information, please contact: 
Kardien de Werker
Sales & Communications Manager Benelux
Tel: +31 20 5488820
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