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Singapore Airlines wenst u 
prettige kerstdagen en een gelukkig 2019! 

 

  

   

Singapore Airlines wint opnieuw de ‘Long Haul Airline Offline’ award  



Tijdens het jaarlijkse Travel Magazine Travel Awards in het Hilton Hotel in Antwerpen op 16 november is 
Singapore Airlines voor de achtste keer uitgeroepen tot de beste ‘Long Haul Airline Offline’ van België. 

 

 

Via deze eNieuwsbrief maken wij graag van de gelegenheid gebruik om een 
ieder van u te bedanken voor het vertrouwen dat u ons de afgelopen jaren 
heeft gegeven en wij zijn u erg dankbaar dat wij deze award opnieuw in 
ontvangst hebben mogen nemen. 
 
De ‘Long Haul Airline Offline’ award wordt gesponsord door het Hilton Hotel 
in Antwerp. Op de foto Sales & Communications Manager Benelux, de heer 
Kardien de Werker (links) samen met de heer Bart Vancampenhout, 
Director of Sales van het Hilton Hotel in Antwerpen (copyright foto: © 
Maîtrise). 

 

  

   

Nieuws over de SIA Group in 2019  

In 2019 wordt er binnen de Singapore Airlines Group hard gewerkt aan het upgraden van de cabine producten 
van SilkAir. De regionale dochtermaatschappij van Singapore Airlines ondergaat een belangrijk 
investeringsprogramma dat zorgt voor een betere consistentie van producten en diensten in het full-service 
netwerk van de SIA Group, wat uiteindelijk zal resulteren in de samenvoeging van SilkAir met Singapore Airlines. 
 
Onderdeel van het programma is dat de Business Class van SilkAir wordt uitgerust met nieuwe lie-flat stoelen en 
alle stoelen in de Business Class en Economy Class worden voorzien van persoonlijke in-flight entertainment 
systemen. 

 

  

  

Singapore Airlines introduceert de Airbus A350 Medium Haul op Adelaide 
  

 

 
Op 17 december jl. is het allereerste A350-900 Medium Haul toestel van Singapore Airlines vanuit Singapore 
vertrokken om vervolgens op 18 december in de Australische stad Adelaide te arriveren. De Medium Haul is na 
de A350-900 Long Haul en de Ultra Long Range alweer het derde A350-900 vliegtuigtype in de vloot van Singapore 
Airlines. 
 
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 263 stoelen in Economy Class staan opgesteld in een 3-3-3 configuratie. 
 
Brisbane wordt vanaf 7 januari 2019 de tweede bestemming waarop Singapore Airlines haar A350-900 Medium 



Haul toestel gaat inzetten. 
  

  

  

Nieuws over Changi Airport en Singapore in 2019 
  

 

Opening JEWEL 
In 2019 zal JEWEL Changi Airport voor het publiek worden geopend. Dit 
prestigieuze project op de luchthaven van Singapore is een indrukwekkend 
ontwerp van glas en staal van architect Moshe Safdie, die ook de iconische 
Marina Bay Sands heeft ontworpen. 
 
JEWEL Changi Airport beslaat een vloeroppervlakte van 134.000 m², 
verdeeld over 10 verdiepingen waarvan er vijf boven- en 5 ondergronds zijn 
en biedt ondermeer verschillende tuinen, ’s werelds grootste indoor waterval, 
een hotel en 300 winkels en eetgelegenheden. 

 

Opening Raffles Hotel 
Na een jarenlange verbouwing zal het Raffles Hotel in Singapore haar deuren 
in 2019 weer openen. Dit wereldberoemde hotel opende haar deuren voor 
het eerst in 1887 en heeft inmiddels wereldberoemde gasten en leden van 
verschillende koninklijke huizen mogen verwelkomen. 
 
Bovendien was het in het Raffles Hotel, om precies te zijn in 1915 in de Long 
Bar, dat barkeeper Ngiam Tong Boon de allereerste Singapore Sling schonk. 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van deze wereldberoemde cocktail, 
klik dan hier. 

  

  

Neem tijdens de Vakantiebeurs plaats in een F1 wagen en race door Singapore 

 

Net als voorgaande edities is Singapore Airlines, samen met de Singapore 
Tourism Board, ook in 2019 weer aanwezig op de Vakantiebeurs. En deze 
editie hebben wij iets spectaculairs in de stand: twee F1 race simulators! 
Singapore Airlines is namelijk al sinds 2014 titelsponsor van de Singapore 
Grand Prix, de populaire straatrace die 's avonds op het Marina Bay circuit 
wordt gereden. 
 
Heeft u altijd al over het beroemde Marina Bay circuit willen racen? Dan is dit 
uw kans. Kom van 10 t/m 13 januari a.s. naar onze stand (nummer B078 / 
Hal 12) in de Jaarbeurs Utrecht en misschien zet u wel de snelste tijd over 
drie ronden neer!  
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