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Deze maand in de e-NIEUWS: 

 Max Verstappen knap tweede in Singapore Grand Prix 2018 

 De A350-900 Medium Haul debuteert op de Singapore – Adelaide route 

 Changi Transit Programme: voordelig overstappen op Changi Airport 
 Wellington nummer één bestemming van Nieuw-Zeeland 

  
 

 

 

Max Verstappen knap tweede in Singapore Grand Prix 2018 
  

 

Tijdens de Singapore Airlines Singapore Grand Prix, die dit jaar op 16 september jl. werd gereden, is Max 
Verstappen erg knap als tweede gefinisht. Winnaar op het Marina Bay Street Circuit was - net als vorig jaar - 
Lewis Hamilton, die met deze overwinning alweer voor de vierde keer in Singapore als eerste over de streep 
kwam. 
 
Dit jaarlijkse sportevenement, waar Singapore Airlines al sinds 2014 titelsponsor van is, betekende drie dagen 
feest in Singapore. Door de gehele stad waren er feesten, concerten en evenementen georganiseerd maar 
uiteindelijk draaide het allemaal om één ding: de spectaculaire straatrace die 's avonds op het Marina Bay circuit 
werd gereden. 

  

  

  



Singapore Airlines laat haar 
A350-900 Medium Haul toestel debuteren op de Singapore – Adelaide route 

  

Naast de A350-900 Long Haul en de Ultra Long Range gaat Singapore Airlines een nieuw type A350-900 toestel 
aan haar vloot toevoegen: de Medium Haul. Met ingang van 17 december 2018 wordt dit vliegtuig type dagelijks 
ingezet op de route tussen Singapore – Adelaide. 
  

 

De nieuwe A350-900 Medium Haul beschikt over een Business Class en 
een Economy Class en beide reisklassen worden uitgerust met de nieuwste 
regionale cabine producten die Singapore Airlines onlangs heeft 
geïntroduceerd. De 40 Business Class stoelen staan in een 1-2-1 opstelling 
en bieden elke passagier direct toegang tot het gangpad. De stoelen in 
Economy Class staan opgesteld in een 3-3-3 configuratie. 
 
myKrisWorld  is het nieuwe, gepersonaliseerde inflight entertainment 
systeem van Singapore Airlines en biedt passagiers in alle reisklassen nog 
meer entertainment plezier. Zo kunnen zij voor vertrek al via de 
SingaporeAir mobiele app een afspeellijst samenstellen en deze, eenmaal 
aan boord van het toestel, direct overzetten naar myKrisWorld. Daarnaast 
ontvangen passagiers aanbevelingen op basis van hun voorkeuren en 
kijkgeschiedenis. KrisFlyer leden kunnen nog eens gebruik maken van de 
mogelijkheid om hun niet afgekeken film, TV serie, enz. op te slaan, om het 
vervolgens op de volgende vlucht te hervatten. 

  

  

  

Ervaar in Singapore voordeel bij het overstappen met het Changi Transit Programme 
  

Singapore Airlines en SilkAir passagiers die vanuit Europa reizen en overstappen op de luchthaven van Singapore 
kunnen gebruik maken van het Changi Transit Programme (CTP). Dit wordt aangeboden door Singapore Airlines 
en Changi Airport Group. Als onderdeel van dit programma komen overstappende passagiers tot en met 31 maart 
2019 in aanmerking voor een voucher. 
  

 

De voucher ter waarde van S$20 (zo’n EUR12,50) is te verzilveren bij tal van 
winkels die zich in de transit- en publieke ruimtes van Changi Airport bevinden. 
Daarnaast kunnen de vouchers worden ingewisseld voor toegang tot de 
Ambassador Transit Lounge. 
 
De voucher is 24 uur per dag te verkrijgen bij de ‘iShopChangi Collection 
Centres’ in het transit gedeelte van Terminal 2 en 3. 
 
Meer informatie is beschikbaar via deze link. 

  

  

  

Wellington door Lonely Planet uitgeroepen tot 
nummer één bestemming van Nieuw-Zeeland 

  

http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9MzE1MTI3NDtsaW5raWQ9MTYyNDY1


 

 
Bij steden in Nieuw-Zeeland wordt vaak meteen aan Auckland en Christchurch gedacht en niet aan de hoofdstad 
Wellington. Sterker nog, Auckland wordt nog wel eens aangezien als hoofdstad, maar daar gaat nu verandering 
in komen. Het relatief onbekende Wellington is namelijk door Lonely Planet uitgeroepen tot de beste bestemming 
van Nieuw-Zeeland en omschreven als "een van de coolste kleine hoofdsteden ter wereld". 
 
Wellington is een bruisende indie stad, vol kunst en cultuur. Van eersteklas filmtalent tot aan een geraffineerde 
ambachtelijke bierscene en van hippe koffietenten tot aan uitstekende restaurants. En dit alles in een mooie 
omgeving en in een relaxte sfeer waar Nieuw Zeeland bekend om staat. 
 
Vanuit Singapore biedt Singapore Airlines vier vluchten per week aan naar Wellington, uitgevoerd met een 
Boeing777-200 in een Business Class en Economy Class configuratie. 
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