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Deze maand in de e-NIEUWS: 

 Singapore Airlines komende twee jaar titelsponsor van de FORMULA 1 SINGAPORE 
GRAND PRIX 

 Met de Airbus A350-900 naar Christchurch 

 Non-stop Singapore - Fiji dankzij codeshare vluchten met Fiji Airways 

  

  
 

 

 

Singapore Airlines ook komende twee jaar titelsponsor van de 
FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 

  

 

Singapore Airlines blijft tot 2019 de titelsponsor van de FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX. Het was in 2014 
dat de luchtvaartmaatschappij voor het eerst tekende als titelsponsor, aanvankelijk voor twee jaar. Het 
sponsorschap werd vervolgens verlengd voor de races van 2016 en 2017 en na het succes van deze voorgaande 
edities heeft Singapore Airlines besloten om ook voor de komende 2 jaar titelsponsor te blijven. 
 
De nachtrace is het hoogtepunt op de sportkalender van Singapore en dit jaar zal het evenement – de FORMULA 
1 2018 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX – van 14 tot en met 16 september plaatsvinden op 
het bekende Marina Bay Street Circuit.    
 
Niet alleen staat Singapore tijdens de F1 race in het teken van snelheid, maar gedurende het formule 1 weekend 
vinden er tal van concerten plaats rond het circuit. Wilt u weten welke grote artiesten dit jaar zullen optreden, hou 
dan de site singaporegp.sg goed in de gaten. 

  

  

  

http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9MzAwNDM2MTtsaW5raWQ9MTU3MTc1


Singapore Airlines zet Airbus A350-900 in op Christchurch route 
  

Aankomend winterseizoen zet Singapore Airlines haar Airbus A350-900 in op de route tussen Singapore en 
Christchurch. Aan boord van dit succesvolle tweemotorige vliegtuig kunnen passagiers niet alleen genieten van 
het comfort in de Business Class en Economy Class, maar met de komst van dit type toestel wordt tevens Premium 
Economy Class op de route geïntroduceerd. 
  

 

Vanuit diverse Europese steden, waaronder Amsterdam, Düsseldorf en Parijs, 
biedt Singapore Airlines vluchten in Premium Economy Class – in een aparte 
cabine - aan, wat betekent dat passagiers nu de gehele reis naar Christchurch in 
Premium Economy Class kunnen reizen. Gezien de lange reisduur kan dit net het 
verschil maken. Zo biedt Singapore Airlines haar passagiers in deze reisklasse 
een riante seat pitch van 96,5 cm, wat 15 cm meer is dan in Economy Class. De 
lederen stoelen kunnen 20 cm achterover leunen en beschikken over een 
complete ondersteuning voor zowel de onderbenen als de voeten. 

Daarnaast kunnen passagiers, naast de drie hoofdgerechten aan boord, voor 
vertrek een keuze maken uit 8 Premium Economy Book the Cook maaltijden. De 
maaltijden worden vergezeld van een glas champagne - gedurende de hele 
vlucht verkrijgbaar - of met één van de met zorg geselecteerde wijnen. Bovendien 
krijgen zij voorrang bij het inchecken en bij het boarden, is de bagagevrijdom 35kg 
en ligt de bagage bij aankomst eerder op de band. 

  

  

  

Non-stop Singapore en Fiji dankzij codeshare vluchten met Fiji Airways 
  

 

 
Singapore Airlines, SilkAir en Fiji Airways hebben een codeshare overeenkomst getekend waardoor het voor 
passagiers makkelijker wordt om vanaf Singapore naar Fiji te reizen. 
 
Volgens de overeenkomst krijgen onder andere Singapore Airlines en SilkAir passagiers nu toegang tot de non-
stop vluchten van Fiji Airways tussen Singapore en Nadi. Tevens kunnen passagiers reizen op codeshare vluchten 
tussen Nadi en de drie binnenlandse bestemmingen Labasa, Savusavu en Suva, de Fijiaanse hoofdstad. De 
vluchten tussen Singapore en Nadi worden gevlogen met een Airbus A330 met aan boord een Business Class en 
Economy Class. 
  
Fiji bestaat uit meer dan 300 eilanden en met haar witte zandstranden en helderblauwe water is dit tropische 
eilandenrijk midden in de Stille Zuidzee de ideale bestemming voor een huwelijksreis. Echter, Fiji heeft ook de 
avontuurlijker ingestelde reiziger genoeg te bieden. Naast bijvoorbeeld de rijke flora en fauna boven water, vraagt 
de indrukwekkende onderwaterwereld met haar vele koraaltuinen en vissoorten om ontdekt te worden.  
 
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. 
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