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Deze maand in de e-NIEUWS: 

 Gelukkig Chinees Nieuwjaar! – 2019, het jaar van het Varken 

 Dagelijks met SilkAir naar Cairns 

 Singapore Insider: dé gids met het laatste nieuws over Singapore 

  

   

  
 

 

  

Gong Xi Fa Cai (Gelukkig Chinees Nieuwjaar) 
  

 

Het jaar van het Varken 
 
Het Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival, is het belangrijkste festival voor Chinezen en duurt maar 
liefst 15 dagen. Dit jaar valt Chinees Nieuwjaar op dinsdag 5 februari en volgens de traditionele Chinese jaartelling 
is 2019 het jaar van het Varken. Het nieuwe jaar wordt wereldwijd door Chinezen uitbundig gevierd en gaat 
gepaard met de traditionele leeuwen- en drakendansen en veel knetterend en spectaculair vuurwerk. 
 



Let op: Gedurende deze periode zul je regelmatig geconfronteerd worden met volle vluchten op de routes binnen 

Azië.  

  

   

Dagelijks met SilkAir naar Cairns  
  

 

 

 

Met ingang van 2 juni 2019 vliegt SilkAir, de regionale dochtermaatschappij van Singapore Airlines, dagelijks 
tussen Singapore en de Australische stad Cairns in Queensland. 
 
Op dit moment vliegt SilkAir vijf keer per week naar Cairns, toegangspoort tot de wereldberoemde - en door 
UNESCO beschermde - Great Barrier Reef en Daintree-regenwoud. Om aan de toenemende vraag te voldoen 
wordt het aantal vluchten uitgebreid naar dagelijks. De SilkAir vluchten worden uitgevoerd met Boeing 737 MAX 8 
toestellen, die zijn uitgerust met 12 Business Class en 144 Economy Class stoelen. 
 
Vanuit Singapore bieden Singapore Airlines, SilkAir & Scoot gezamenlijk meer dan 150 wekelijkse vluchten aan 
naar 9 bestemmingen in Australië: Adelaide, Brisbane, Cairns, Canberra, Darwin, Gold Coast, Melbourne, Perth 
en Sydney. 

 

  

  

Singapore Insider: dé gids met het laatste nieuws over Singapore 
  



 

In deze kwartaaluitgave het laatste nieuws uit de 
bruisende metropool Singapore met onder andere een 
overzicht van aankomende evenementen, waaronder de 
Singapore Art Week, Chinees Nieuwjaar & i Light 
Singapore en de beste plekken om te eten. 
 
Voor het openen van Singapore Insider, klik hier. 
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