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Deze maand in de e-NIEUWS: 

 Singapore Airlines neemt ‘s werelds eerste Boeing 787-10 in ontvangst 
 Singapore Airlines door TripAdvisor uitgeroepen tot ‘Best Airline in the world’ 

  

  
 

Singapore Airlines neemt ‘s werelds eerste Boeing 787-10 in ontvangst 

Eind maart heeft Singapore Airlines als 's werelds eerste luchtvaartmaatschappij de nieuwste vliegtuigvariant van 
Boeing in haar vloot opgenomen: de Boeing 787-10. Dit toestel is met haar lengte van 68 meter de langste versie 
van de Boeing Dreamliner serie. In totaal heeft Singapore Airlines 49 toestellen van dit type besteld die worden 
ingezet voor vluchten tot acht uur. Vanaf mei 2018 worden Osaka en Perth de eerste bestemmingen voor dit 
nieuwe vliegtuig. Met de komst van het nieuwe toestel – die wordt uitgevoerd met 36 Business Class en 301 
Economy Class stoelen - kunnen passagiers uitkijken naar zelf in te stellen lichtvoorkeuren met grote elektronisch 
dimbare ramen, schonere lucht aan boord en een stillere en ontspannere vlucht. 

 

Met het in ontvangst nemen van de nieuwe Boeing 787-10 lanceerde 
Singapore Airlines tevens haar nieuwe regionale cabineproducten. De 
nieuwe Business Class stoelen zijn 66 cm breed en staan in vliegrichting 
geplaatst. Dankzij de 1-2-1 zigzagconfiguratie heeft elke passagier direct 
toegang tot het gangpad. 
 
Bovendien kan de Business Class stoel omgezet worden naar een fully-flat 
bed van 193 cm zodat passagiers in meer comfort kunnen uitrusten, zelfs op 
de kortste vluchten. Daarnaast beschikt elke stoel over een persoonlijke HD 
touchscreen beeldscherm van 46 cm. 
 
De nieuwe Economy Class stoelen staan opgesteld in een 3-3-3 
configuratie. Elke stoel beschikt over een ergonomisch ontworpen 
contourrugleuning plus een persoonlijke HD touchscreen beeldscherm van 
29,5 cm. De rugleuning biedt meer comfort dankzij de hoofdsteun die in 6 
standen is te verstellen, met inklapbare wings voor meer ondersteuning van 
de nek. 

 
Alle passagiers aan boord van de nieuwe 787-10 toestellen hebben nog meer controle over hun in-flight 
entertainment (IFE) systeem via myKrisWorld, die als eerste in de wereld gepersonaliseerde IFE mogelijk maakt. 
Kenmerken van myKrisWorld bevatten aanbevelingen voor het entertainment aanbod op basis van voorkeuren en 
kijkgeschiedenis van de passagier. KrisFlyer-leden kunnen voor volgende vluchten bladwijzers maken en de 
inhoud hervatten, net als hun voorkeuren aanpassen en opslaan. De nieuwe 787-10 toestellen worden ook 
uitgerust met in-flight WiFi. 
  

  
 



  

Singapore Airlines door TripAdvisor uitgeroepen tot ‘Best Airline in the world’ 
  

Dit jaar is Singapore Airlines door TripAdvisor uitgeroepen tot ‘Best Airline in the World 2018’. De winnaars werden 
geselecteerd op basis van reviews van internationale reizigers. Gedurende een periode van 12 maanden 
beoordeelden zij luchtvaartmaatschappijen op basis van uitstekende service, kwaliteit en waardering. 
 
Naast het winnen van de ‘Best Airline in the World’ award, mocht Singapore Airlines dit jaar ook de volgende 
zeven awards in ontvangst nemen: 

 Best Airline – Asia 
 Best International First Class – World 
 Best Economy Class – World 
 Best International First Class – Asia 
 Best Economy Class – Asia 
 Travellers’ Choice Business Class – Asia 
 Travellers’ Choice Premium Economy Class – Asia 

 

  

   
 

   

 

  

Evert van de Beekstraat 26 • NL-1118 CL Schiphol • Tel: +31 20 5488888  •  
AMS_Reservations@singaporeair.com.sg 

singaporeair.com 

 

mailto:AMS_Reservations@singaporeair.com.sg
http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9Mjk3Njg0NTtsaW5raWQ9MTU1ODU1/
http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9Mjk3Njg0NTtsaW5raWQ9MTU1Nzk1
http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9Mjk3Njg0NTtsaW5raWQ9MTU1ODA1
http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9Mjk3Njg0NTtsaW5raWQ9MTU1ODE1
http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9Mjk3Njg0NTtsaW5raWQ9MTU1ODI1
http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9Mjk3Njg0NTtsaW5raWQ9MTU1ODM1
http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9Mjk3Njg0NTtsaW5raWQ9MTU1ODQ1

