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Deze maand in de e-NIEUWS: 

 Slechts € 1 voor één nacht in Singapore met de Great Singapore Airlines Getaway 
promotie 

 Uitbreiding Singapore Airlines naar Japan 

 Speciale maaltijden op ’s werelds langste commerciële vlucht 

  

  
 

 

 

 

Slechts € 1 voor één nacht in Singapore 

Onlangs heeft Singapore Airlines haar Great Singapore Airlines Getaway promotie gelanceerd, waarbij passagiers 
tijdens de verkoopperiode in combinatie met een Singapore Airlines ticket één overnachting in Singapore kunnen 
boeken vanaf slechts € 1 per persoon (op basis van een tweepersoonskamer). Deze Singapore Stopover Holiday 
aanbieding is te boeken tot en met 2 oktober 2018. 
 
Daarnaast zijn er nu speciale tarieven vanuit Amsterdam naar verschillende bestemmingen in Zuidoost-Azië, 
Australië en Nieuw-Zeeland. De tarieven voor reizen in Business Class, Premium Economy Class en Economy 
Class zijn geldig voor verkoop tot en met 11 september 2018 en de reisperiode is van 1 november 2018 tot en met 
30 september 2019. 
 
Voor verdere informatie omtrent onze Great Singapore Airlines Getaway promotie verwijzen wij u graag naar uw 
reisagent. 

  

  

  



Uitbreiding Singapore Airlines naar Japan 
  

Om aan de groeiende vraag tussen Singapore en Japan te voldoen, gaat Singapore Airlines met ingang van 28 
december 2018 een vierde dagelijkse vlucht naar Tokyo’s Haneda Airport uitvoeren. De extra dagelijkse vlucht 
wordt uitgevoerd met een Boeing 777-300ER, waarmee de capaciteit op de route met meer dan 1.800 stoelen per 
week wordt uitgebreid. Samen met de twee dagelijkse vluchten naar Narita Airport komt het aantal dagelijkse 
vluchten tussen Singapore en Tokyo nu op zes. 
  

 

Een andere aanvulling in het Japanse routenetwerk van Singapore Airlines 
is dat de 5-sterren luchtvaartmaatschappij haar Airbus A380 van 28 oktober 
2018 tot en met 30 maart 2019 dagelijks gaat inzetten op Osaka. 
 
Naast Osaka en Tokyo vliegt Singapore Airlines ook dagelijks naar Fukuoka 
en Nagoya en dochtermaatschappijen SilkAir en Scoot vliegen drie en vier 
keer per week vanuit Singapore naar respectievelijk Hiroshima en Sapporo. 

  

  

  

Singapore Airlines komt met speciale maaltijden 
op ’s werelds langste commerciële vlucht 

  

 

Vanaf 11 oktober a.s. zet Singapore Airlines haar nieuwe Airbus A350-900ULR (ultra-long-range) in op de non-
stop vluchten tussen Singapore en New York (Newark Liberty International Airport). Met een afstand van maar 
liefst 16.700 km en een reistijd van 18 uur en 45 minuten tussen beide steden wordt dit de langste commerciële 
vlucht ter wereld. Gezien de lange reistijd zullen passagiers weinig lichaamsbeweging hebben en daarom heeft 
Singapore Airlines, in samenwerking met het Amerikaanse wellnessmerk Canyon Ranch, voedzame en 
hydraterende maaltijden ontwikkeld. Deze speciale maaltijden komen als aanvulling op de gebruikelijke maaltijden 
die aan boord zullen worden geserveerd. 
 
Daarnaast bieden Singapore Airlines en Canyon Ranch passagiers op de ultralange vluchten ook 
wetenschappelijk onderzochte ‘slaapstrategieën’. Dit, in combinatie met speciale instellingen van de 
cabineverlichting, om de slaap aan boord te bevorderen. Tevens kunnen passagiers via KrisWorld, het veel 
bekroonde inflight entertainmentsysteem van Singapore Airlines, speciale oefeningen doen om gedurende de 
vlucht zo fit mogelijk te blijven. Deze oefeningen worden geleid door fysiologen van Canyon Ranch. 
 
Singapore Airlines zal bovenstaande ook introduceren op haar rechtstreekse vluchten vanuit Singapore naar San 



Francisco en Los Angeles. 
 
De nieuwe A350-900ULR is voorzien van slechts 67 Business Class stoelen en 94 Premium Economy Class 
stoelen.  
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