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Deze maand in de e-NIEUWS: 

 ’s Werelds langste commerciële vlucht gelanceerd 

 Singapore Airlines opgenomen in de jaarlijkse lijst van TIME Magazine’s Genius 
Companies 

  

  
 

 

Singapore Airlines heeft ’s werelds langste commerciële vlucht gelanceerd 
  

 

Op 11 oktober jl. heeft Singapore Airlines met de geheel nieuwe Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range) ’s 
werelds langste commerciële vlucht, tussen Singapore en New York City, gelanceerd. De vliegtijd  was 17 uur en 
52 minuten. 
 
De Airbus A350-900ULR verbindt Singapore dagelijks met New York. Voor een comfortabele en ontspannen 
vlucht zullen passagiers naast de maaltijdkeuzes van Singapore Airlines - samengesteld door haar eigen 
International Culinary Panel van chef-koks – ook Wellness Cuisines maaltijden geserveerd krijgen. Deze zijn 
samengesteld door de chef-koks en voedingsdeskundigen van Canyon Ranch, een vooraanstaand bedrijf op het 
gebied van gezond leven en welzijn. Meer info over Canyon Ranch vindt u hier. 
 
Daarnaast bieden Singapore Airlines en Canyon Ranch passagiers ook wetenschappelijke onderzochte 
‘slaapstrategieën’ en is er aan boord specifieke interieurverlichting geïntroduceerd om de sfeer in de cabine voor 
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rust en ontspanning verder te bevorderen. Voor het verminderen van de jetlag is het toestel met hogere plafonds, 
grotere ramen en een extra wide body ontworpen. 
 
De Airbus A350-900ULR is uitgerust met 67 Business Class en 94 Premium Economy Class stoelen en zal vanaf 
2 november 2018 ook worden ingezet op de nieuwe non-stop vluchten tussen Singapore en Los Angeles. 
Bovendien zal dit toestel worden ingezet om de vluchten op de bestaande Singapore-San Francisco route uit te 
breiden. Tegen het einde van het jaar heeft Singapore Airlines wekelijks 27 non-stop vluchten tussen Singapore 
en de Verenigde Staten. 
 
Wilt u kans maken op een schaalmodel van de Airbus A350? Vertel ons dan hoeveel Airbus A350ULR toestellen 
Singapore Airlines in totaal heeft besteld, inclusief de reeds afgeleverde vliegtuigen. Stuur uw inzending voor 
woensdag 7 november a.s. naar e-mail adres: AMS_sales@singaporeair.com.sg onder vermelding van ‘langste 
commerciële vlucht’. 

  

  

Singapore Airlines opgenomen in de jaarlijkse lijst van 
TIME Magazine’s Genius Companies 

  

Singapore Airlines is een toonaangevende maatschappij die voorop loopt in de ontwikkelingen binnen de 
luchtvaart. Zo heeft Singapore Airlines in 2018 bijvoorbeeld als eerste luchtvaartmaatschappij de nieuwe 
Boeing787-10, de langste variant van de Dreamliner, en bovengenoemde Airbus A350-900ULR in ontvangst 
mogen nemen. Het nieuwe A350-900 Medium Haul toestel wordt met ingang van 17 december 2018 aan de vloot 
toegevoegd. Van investeringen in moderne toestellen tot aan een onophoudelijke focus op de klant, Singapore 
Airlines wil de onbetwiste marktleider van de luchtvaart worden. 
  

 

Dat dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt wel uit het feit dat Singapore 
Airlines is opgenomen in de jaarlijkse lijst van TIME Magazine’s Genius 
Companies. Deze lijst bestaat uit 50 bedrijven van over de hele wereld die 
volgens TIME op basis van sleutelfactoren als originaliteit, invloed, succes 
en ambitie de ‘toekomst gaan uitvinden’ en het komende jaar goed in de 
gaten moeten worden gehouden. Andere bekende bedrijven die op de lijst 
staan zijn onder andere Airbnb, Amazon, Apple, Disney, Merck, Netflix, Nike 
en SpaceX. 
 
De gehele top 50 vind je hier, maar via deze link kom je direct op de 
Singapore Airlines pagina. 
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