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Deze maand in de e-NIEUWS: 

 Opnieuw door TripAdvisor verkozen tot Best Airline in the World 

 Singapore Airlines gaat aan boord verder verduurzamen 

 Changi Airport opnieuw uitgeroepen tot ’s werelds beste luchthaven 

 Changi Airport opent Jewel 
 De Changi Transit Voucher verlengt 
 Singapore Insider: dé gids met het laatste nieuws over Singapore 

  

   

  
 

 

  

Singapore Airlines voor het tweede opeenvolgende jaar 
door TripAdvisor uitgeroepen tot Best Airline in the World 

  

Singapore Airlines is door de gerenomeerde reissite TripAdvisor voor het tweede achtereenvolgende jaar 
uitgeroepen tot beste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Uiteraard zijn wij hier erg trots op omdat reizigers vanuit 
de hele wereld hebben aangegeven dat Singapore Airlines een van hun favoriete maatschappijen is, wanneer zij 
moeten vliegen. 
 
De selectie van de Travellers' Choice Awards 2019 voor luchtvaartmaatschappijen is op basis van de 
beoordelingen van internationale reizigers die focussen op uitstekende service, kwaliteit en value.  

  

  

   

Singapore Airlines gaat aan boord verder verduurzamen  
  

 

 

 

Om verder te verduurzamen heeft Singapore Airlines aan boord de volgende nieuwe initiatieven gelanceerd: 
 

 



Verminderen van voedselverspilling 
In nauwe samenwerking met haar cateraars is Singapore Airlines aan de hand van klantonderzoeken, 
gegevensanalyses en feedback van medewerkers aan het kijken hoe de verspilling van voedsel aan boord verder 
kan worden teruggebracht. Daarnaast zal er verder gebruik worden gemaakt van technologieën om 
consumptiepatronen van passagiers beter te voorspellen. Hierdoor kan Singapore Airlines hoeveelheden van 
bepaalde producten beter inschatten en zo verspilling tot een minimum beperken. 
 
Terugbrengen van plastic door gebruik te maken van duurzame materialen 
Plastic wegwerpartikelen worden vervangen voor alternatieve, duurzame materialen. Zo wil Singapore Airlines in 
september 2019 alle plastic rietjes hebben vervangen voor milieuvriendelijke, papieren rietjes. Op jaarbasis leidt 
dit tot een vermindering van ongeveer 820.000 plastic rietjes. Andere initiatieven zijn het vervangen van alle 
huidige plastic roerstokjes door houten stokjes en het vervangen van het plastic om kinderspeelgoed voor 
recyclebare, papieren verpakking. De menukaarten, papieren zakdoekjes en het toiletpapier worden al gemaakt 
van FSC-gecertificeerd papier. 
 
Duurzame producten voor maaltijden aan boord verder uitbreiden 
Het in 2017 geïntroduceerde 'Van boerderij tot vliegtuig' concept, dat de ecologische duurzaamheid bevordert en 
de lokale boerengemeenschappen ondersteunt, wordt verder uitgebreid. Onder andere met de nieuwe 
samenwerking tussen Singapore Airlines en AeroFarms, 's werelds grootste indoor verticale boerderij. Dit bedrijf 
uit Newark, Verenigde Staten, kweekt haar producten zonder aarde, pesticiden of zonlicht en zal vanaf september 
2019 een aangepaste mix van verse producten aanbieden op de non-stop vluchten tussen Newark en Singapore. 
Andere duurzame producten aan boord zijn onder andere geselecteerde lokaal gekweekte vis die wordt ingekocht 
bij Best Aquaculture Practices (BAP) gecertificeerd visserij-bedrijven. 

  

  

Changi Airport opnieuw uitgeroepen tot ’s werelds beste luchthaven 
  

Singapore Changi Airport, thuisbasis van Singapore Airlines en dochtermaatschappijen SilkAir & Scoot, is door 
SkyTrax voor het zevende jaar op rij uitgeroepen tot beste luchthaven ter wereld.  
  

Changi Airport opent Jewel 
  

 

Op de luchthaven wordt op 17 april JEWEL Changi Airport 
geopend. Dit prestigieuze project 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. Met de opening van JEWEL Changi 
Airport zal de luchthaven van Singapore ook in 2020 een 
grote kans maken om tot ’s werelds beste luchthaven te 
worden herkozen. 

  

   

Ervaar voordeel bij het overstappen in Singapore: de Changi Transit Voucher 
  

 



 

 

Singapore Airlines en SilkAir passagiers die vanuit Europa reizen en overstappen op de luchthaven van Singapore 
kunnen gebruik maken van de Changi Transit Voucher. Deze voucher, aangeboden door Singapore Airlines en 
Changi Airport Group, is geldig voor reizen tot en met 30 september 2019. 
 
De voucher ter waarde van S$20 (zo’n €15) is te verzilveren bij tal van winkels die zich in de transit- en publieke 
ruimtes van Changi Airport bevinden. Daarnaast kunnen de vouchers worden ingewisseld voor toegang tot de 
Ambassador Transit Lounge. 
 
De voucher is 24 uur per dag te verkrijgen bij de ‘iShopChangi Collection Centres’ in het transit gedeelte van 
Terminal 2 en 3. Meer informatie over de Changi Transit Voucher is hier beschikbaar. 
  

 

  

   

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 HSBC Singapore Rugby Sevens en het 
Cocktail Festival en de beste plekken om te eten. 
 
Voor het openen van Singapore Insider, klik hier. 
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