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 Resultaten Singapore Airlines over de eerste 6 maanden 

 Non-stop naar Seattle 

  

   

  
 

 

  

Resultaten Singapore Airlines Group over de eerste 6 maanden 

De Singapore Airlines Group heeft over het eerste half jaar van het financiële boekjaar 2018/19 een operationele 
winst behaald van S$426 miljoen, een daling van S$336 miljoen (-44.1%) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Deze 
daling was grotendeels toe te schrijven aan de stijging in brandstofkosten. 
 
Het volledige overzicht van de financiële resultaten vind je hier. 

  

   

Singapore Airlines non-stop naar Seattle 
  

 

 

 

Vanaf 3 september 2019 gaat Singapore Airlines na Houston, Los Angeles, New York en San Francisco, een 
vijfde bestemming in de Verenigde Staten aan haar netwerk toevoegen: Seattle. 
 
Seattle is één van de snelst groeiende steden in de VS en beschikt over een sterke en diverse economie. Niet 
alleen hebben een groot aantal Amerikaanse bedrijven hier hun hoofdkantoor gevestigd, maar de stad is ook 
populair onder start-up bedrijven. Bovendien heeft Seattle met haar schitterende bossen & parken en levendige 
culturele scène ook de vakantieganger genoeg te bieden. De stad is de perfecte toegangspoort voor cruisereizen 

 

http://tracking.e-assistent.nl/cmVjaXBpZW50aWQ9MzIxNjEwMztsaW5raWQ9MTY1Mjk1


naar Alaska en de Canadese stad Vancouver ligt op nog geen 2 ½ uur rijden. 
 
Singapore Airlines lanceert een rechtstreekse verbinding tussen Singapore en Seattle, waarmee Seattle - na Los 
Angeles, New York en San Francisco - de vierde Amerikaanse stad in het netwerk wordt die non-stop vanuit 
Singapore wordt aangevlogen. Vanuit Europa biedt Singapore Airlines nog eens dagelijkse vluchten aan tussen 
Frankfurt en New York en de stad Houston (Texas) wordt vijf keer per week vanuit Manchester aangevlogen. 
 
De non-stop vluchten tussen Singapore en Seattle worden aanvankelijk drie keer per week uitgevoerd, maar met 
ingang van oktober 2019 wordt dit uitgebreid naar vier keer per week. De vluchten worden uitgevoerd met 
moderne Airbus A350-900 toestellen die zijn uitgerust met 42 Business Class, 24 Premium Economy Class en 
187 Economy Class stoelen. 
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