
Tag et stop i Singapore på din
rejse Asien, Australien eller

New Zealand.
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Med Singapore Airlines og et stop i Singapore bliver rejsen til
Australien og New Zealand til mere behagelig og komfortabel



En rejse til Asien, Australien eller New Zealand
kan betyder en samlet rejsetid på over 20
timer. Det kan derfor betyde meget for den
samlede rejseoplevelse, hvordan flyrejsen og
især   ventetiden i lufthavnene på vejen
opleves. Vi kigger på hvordan rejsen gøres så
behagelig og komfortabel som muligt ved at
lave transfer eller et stop-over i Singapore
Changi lufthavnen.
Den nok mest behagelige og komfortable måde at rejse fra Norden og til Australien eller New Zealand er
ved at �yve med Singapore Airlines, og rejse via Singapore Changi lufthavnen. Der er 5 primære grunde til
at denne rute er den fortrukne rute blandt mange erfarne rejsende:

 Singapore Airlines tilbyder nok et af de bedste produkter i verden og de �yver direkte til Singapore fra

København

 Den samlede �yvetid via Singapore er den mest optimale

 Det gør den ellers lange tur lettere for børn

 Singapore Changi lufthavnen er både i 2016 og 2017 kåret som verdens bedste lufthavn af Skytrax

 Singapore er en god og nem by at tage en enkelt ovenatning i på enten ud- eller hjemturen

At �yve med Singapore Airlines
Du starter ud med en �yvning direkte fra København og til Singapore med Singapore Airlines. Det er en
�yvetur på lige under 12 timer og du �yver med måske verdens bedste �yselskab. Singapore Airlines er
kendt for deres gode service fra “ The Singapore Girls”  i alle kabiner, men �yver du i Business Class, så
venter der dig en ekstra luksusoplevelse i luften.

Ved at �yve i Business Class med Singapore Airlines, får du et af de største sæder i luften. Du får det
højeste servicenievau, hvor mad og drikke er i topklasse. Du får også en �ad seng, så du ankommer frisk til
Singapore. Du får �yvninger på din rejse til Australien eller New Zealand (og to hjem igen). Så du vil helt
sikkert tænke tilbage på denne tur, hvor �yrejsen er en del af den samlede oplevelse.

https://www.singaporeair.com/en_UK/us/flying-withus/our-story/singapore-girl/


Sådan rejser du komfortabelt og godt med Singarpore Airlines i deres nye Business Class (foto: Singapore Airlines).

Flyver du i den nye Premium Economy, så får du ikke helt det samme som på Business Class, men bedre
udvalg af mad og gratis champagne fra start til slut, end på Economy Class er en del af fordelene. Det
kommer selvfølgelig oveni det større og mere komfortable sæde, som gør rejsen bedre.

Ved at vælge Premium Economy, så får du forsat en god værdi for pengene.

Se vores grundige gennemgang af Premium Economy her
 

Sådan ser Singapore Airlines Premium Economy ud med masser af benplads (foto: Singapore Airlines).

https://insideflyer.dk/tilbyder-singapores-airlines-kunderne-deres-premium-economy/


Fra Singapore og til Auckland i New Zealand er det igen en lang �yvetur på lige under 11 timer.

Sådan ser ruterne ud fra København og Stockholm til destinationerne i Australien og New Zealand.

Det er derfor den mest direkte og optimale rute, da Singapore ligger stort set midtvejs mellem København
og Australien samt New Zealand. Det giver mulighed for at få bedst muligt udnyttet den verdensklasse
service, som Singapore Airlines tilbyder deres kunder.
 



Transfer i Singapore Changi Lufthavnen

At skulle lave transfer i Singapore Changi lufthavnen er ganske nemt og ligetil. Du lander i den, ifølge
Skytrax, bedste lufthavn i verden. Der er et godt udvalg af lounger, spisesteder og shopping. Dertil har
lufthavnen gjort rigtig meget ud af at tilbyde andre faciliteter. Du kan derfor prøve ting som:

 Biografbesøg

 En tur i poolen eller jacuzzien

 “Rest Zones” med mulighed for at slappe af/sove

 Mange legemuligheder for børn

 En tur i sommerfuglshaven

 Der er også transithotel

 Gratis Sightseeing tur i Singapore

 

Tag en tur i poolen eller jacuzzien

 

Der er mange “Rest Zones” rundt i lufthavnen

http://www.worldairportawards.com/awards/world_airport_rating.html
http://www.changiairport.com/en/airport-experience/attractions-and-services/movie-theatre.html
http://www.changiairport.com/en/airport-experience/attractions-and-services/swimming-pool.html
http://www.changiairport.com/en/airport-experience/attractions-and-services/free-to-use-rest-areas.html
http://www.changiairport.com/en/airport-experience/attractions-and-services/children_s-playground.html
http://www.changiairport.com/en/airport-experience/attractions-and-services/butterfly-garden.html
http://www.changiairport.com/en/airport-experience/attractions-and-services/transit-hotels.html
http://www.changiairport.com/en/airport-experience/attractions-and-services/free-singapore-tour.html


 

 

Masser af legemuligheder for børnene

 

Tag på en gårtur igennem Sommerfuglehaven

 

Der er også muligt at benytte transithotellet



   

 

Er du der mere end 5 timer, så er det muligt at tage på en gratis Sightseeing tur til Singapore

Din næste rejse?
Vi kan kun anbefale at din næste rejse går til enten Australien eller New Zealand. Det er to meget
spændende destinationer og du kan læse lidt om Australien  i vores artikler her og om New Zealand her. At
du så rejser med Singapore Airlines gør som sagt hele rejseoplevelsen bedre.

Vi syntes også at du skal udnytte muligheden for at tage et stop-over i Singapore den ene eller begge veje,
så du på den måde får det maksimale ud af rejsen.

Du vil helt sikkert opleve at du ombord på �yet og i lufthavnen får en oplevelse, som er noget nær det
bedste du kan.

Husk også at du kan optjene gode bonuspoint til enten Singapore Airlines eget program KrisFlyer eller til f.
eks. Star Alliance partneren SAS EuroBonus. Point som kan bruges til opgraderinger eller bonusbilletter til
Singapore Airlines First Class.

Du kan bestille dine �ybilletter på Singapore Airlines hjemmeside.

https://insideflyer.dk/rejseintroduktion-australien-new-zealand-cook-oeerne/
https://insideflyer.dk/rejsetips-new-zealand/
https://insideflyer.dk/goto/6/sas
https://insideflyer.dk/singapore-airlines-byder-bonusbilletter-first-class-business-class-koebt-sas-eurobonus-point-velkommen/
http://www.singaporeair.com/en_UK/dk/plan-travel/local-promotions/gateway-2018/?utm_source=insideflyer&utm_medium=refferal&utm_campaign=EUR_REFFERAL_DK_EB_MAR18

