
SINGAPORE AIRLINES LANCEERT ’S WERELDS LANGSTE VLUCHT

Singapore Airlines (SIA) heeft ’s werelds langste commerciële vlucht, tussen Singapore en New York, 
gelanceerd.

Op 11 oktober 2018, om 23.37u (lokale tijd), vertrok de eerste nieuwe non-stop vlucht van Singapore naar 
New York vanaf Changi International Airport en arriveerde een dag later, om 05.29u (lokale tijd), op Newark 
Liberty International Airport. De vliegtijd  was 17 uur en 52 minuten.
 
De geheel nieuwe Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range) zal de route aanvankelijk driemaal per week 
uitvoeren, met vertrek vanuit Singapore op maandag, donderdag en zaterdag. Met de aflevering van een 
aanvullend A350-900ULR vliegtuig zal vanaf 18 oktober  de route dagelijks worden gevlogen.
 
Voor het vertrek van de de inauguratievlucht  werden passagiers bij de gate in Singapore verwelkomd  met 
optredens en een ruim aanbod aan eten en drinken. Tevens ontvingen passagiers een exclusieve goodie 
bag met een herdenkingscertificaat en een set SIA-gemerkte Bodum glazen. 

Naast de maaltijdkeuzes van SIA, samengesteld door haar eigen International Culinary Panel van chef-
koks, ervaarden passagiers aan boord van ’s werelds langste vlucht ook een comfortabele en ontspannende 
reis dankzij de speciale Wellness Cuisines die door de chef-koks en voedingsdeskundigen van Canyon 
Ranch - een vooraanstaand bedrijf op het gebied van gezond leven en welzijn - zijn samengesteld.

Ontworpen met het welzijn van de passagiers in het achterhoofd, werden ook slaapstrategieën en specifieke 
interieurverlichting geïntroduceerd om de sfeer in de cabine voor rust en ontspanning verder te bevorderen. 
Het toestel is ontworpen met hogere plafonds, grotere ramen en een extra wide body om jetlag te verminderen 
en om ervoor te zorgen dat passagiers zich bij aankomst ontspannen en goed uitgerust voelen.

Passagiers hebben nog meer controle over hun in-flight entertainment systeem dankzij myKrisWorld, het 
eerste gepersonaliseerde  in-flight entertainment systeem ter wereld, dat inhoudsaanbevelingen doet op 
basis van de voorkeuren en kijkgeschiedenis van de passagier. KrisFlyer-leden kunnen hun voorkeuren 
opslaan, hervatten, afspeellijsten maken en hun voorkeuren op myKrisWorld aanpassen voor volgende 
vluchten. Bovendien hebben KrisFlyer-leden toegang tot 200 extra uren aan entertainment aan boord. Dit 
komt bovenop de al meer dan 1.000 uur aan bestaand entertainment aanbod tijdens de vlucht.  

Passagiers kunnen aan boord van het nieuwe A350-900ULR toestel van Singapore Airlines ook de 
razendsnelle WiFi service ervaren. Uitgerust met de nieuwste satellietmodem van Panasonic Avionics is 
deze service in staat om passagiers sneller internet te bieden. Momenteel beschikken alleen de A350-
900ULR toestellen in de vloot van Singapore Airlines over deze dienst, maar deze zal geleidelijk aan 
worden geïntroduceerd op andere vliegtuigen die ook zijn uitgerust met het internet en de mobiele in-flight 
connectiviteit van Panasonic Avionics.

“Singapore Airlines is trots om ‘s werelds langste commerciële vluchten met de nieuwe A350-900ULR te 
introduceren, maar we zijn nog meer verheugd om het feit dat wij onze passagiers een verbeterde verbinding 
tussen Singapore en de Verenigde Staten kunnen bieden. Dit toont onze toewijding om de behoeften van 
onze klanten centraal te stellen in alles wat we doen,” aldus de heer Goh Choon Phong, CEO van Singapore 
Airlines.

SIA is ‘s werelds eerste klant voor de nieuwe A350-900ULR, met zeven orders bij Airbus. Het vliegtuig wordt 
uitgerust in een twee-klassen indeling, met 67 Business Class stoelen en 94 Premium Economy Class 
stoelen.

Het vliegtuig zal ook worden gebruikt voor nieuwe non-stop vluchten tussen Singapore en Los Angeles, die 
op 2 november 2018 worden gelanceerd. Daarnaast zal het toestel worden ingezet om de vluchten op de 
bestaande Singapore-San Francisco route uit te breiden. Tegen het einde van het jaar heeft SIA wekelijks 
27 non-stop vluchten tussen Singapore en de Verenigde Staten.

Hoge resolutie afbeeldingen van de A350-900ULR van Singapore Airlines kunnen worden gedownload  via: 
https://bit.ly/2rXYbIK. 
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SINGAPORE AIRLINES LAUNCHES WORLD’S LONGEST FLIGHT

Singapore Airlines (SIA) has launched the world’s longest commercial flight, between Singapore and 
NewYork.

The first new non-stop flight between Singapore and New York departed Changi International Airport on 
11 October 2018 at 2337hrs (SIN time) and arrived at Newark Liberty International Airport a day later, at 
0529hrs (US Eastern time). The flight duration was 17 hours 52 minutes. 

Operated by the all-new Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range), the route will initially be served thrice-
weekly, departing Singapore on Monday, Thursday and Saturday. Daily operations will commence from 
18 October after an additional A350-900ULR aircraft enters service.

To commemorate the inaugural flight, customers departing from Singapore were treated to an evening of 
performances and an assortment of food and beverages at a special boarding gate event. Customers also 
received an exclusive goodie bag containing a commemorative certificate and a pair of SIA-branded Bodum 
glasses. 

Customers on the world’s longest flight were treated with a comfortable and relaxing travelling experience 
with special Wellness Cuisines curated by chefs and nutritionists from Canyon Ranch, a leader in healthy 
living and wellness, in addition to SIA’s own meal selections and creations by its International Culinary Panel 
of chefs. 

Designed with the customers’ well-being in mind, sleep strategies and specific cabin lighting settings to 
enhance cabin ambience for rest and relaxation were also introduced. The aircraft is designed with higher 
ceilings, larger windows and an extra wide body to help reduce jetlag and ensure that customers feel well 
rested and relaxed upon arrival.

Customers also have greater control over their in-flight entertainment (IFE) experience with myKrisWorld 
– a world-first IFE personalisation offering that provides content recommendations based on customer 
preferences and viewing history. KrisFlyer members are able to save and resume content, create playlists, 
and customise their preferences on myKrisWorld for subsequent flights. In addition, KrisFlyer members will 
have access to 200 additional hours of in-flight entertainment content. This is on top of the more than 1,000 
hours of existing in-flight entertainment offerings.

Customers can also experience high-speed in-flight WiFi service on Singapore Airlines’ new A350-900ULR 
aircraft. Equipped with Panasonic Avionics’ new satellite modem that operates with its third generation 
satellite network, the service is capable of delivering higher-speed Internet to customers. Currently available 
on A350-900ULR aircraft in Singapore Airlines’ fleet, this service will be progressively introduced on other 
aircraft that are equipped with Panasonic Avionics’ Internet and mobile in-flight connectivity.

“Singapore Airlines is proud to introduce the world’s longest commercial flights with the new A350-900ULR 
and we are even more excited to be providing customers with improved connectivity between Singapore and 
the United States. This demonstrates our commitment to putting our customers’ needs at the forefront of all 
that we do,” said Singapore Airlines’ CEO, Mr Goh Choon Phong.

SIA is the world’s first customer for the new A350-900ULR, with seven firm orders with Airbus. The aircraft 
will be configured in a two-class layout, with 67 Business Class seats and 94 Premium Economy Class 
seats.

The aircraft will also be used for new non-stop flights between Singapore and Los Angeles, which are to be 
launched on 2 November 2018, as well as to increase services on the existing Singapore-San Francisco 
route. By the end of the year, SIA will have 27 non-stop flights per week between Singapore and the United 
States.

High-resolution images of the A350-900ULR in Singapore Airlines’ livery can be downloaded from:  
https://bit.ly/2rXYbIK. 
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