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Singapore 
is poort naar Zuidoost-Azië

“Singapore is waardevol als meerdaagse stopover
naar een van de meer traditionele reisbestemmingen 
in Zuidoost-Azië.” Daar zijn alle deelnemers aan de 
famtrip het over eens. Voor zakenlui is deze stadsstaat 
een steeds belangrijker wordend centrum.
Minder eensgezindheid is er rond de geschiktheid 
van cruiseschip ‘Voyager of the Seas’ voor een 
Belgisch/Europees publiek waarop het gezelschap 
drie nachten verbleef. De reactie van de jongeren 
in het reisgezelschap lagen een eindje weg van die 
van de reisagenten met meer kilometers op de teller. 
In die eerste categorie hoorden we alleen maar lof 
over de combinatie van het Singaporebezoek met de 
geselecteerde cruise. De iets oudere reisagenten van 
hun kant opteerden wat meer etiquette op het schip 
dat per afvaart hoofdzakelijk door duizenden Aziaten 
worden ingepalmd. 

Hoffelijk

Jean-François Deris (Millésime Voyages, Luik) 
neemt zich voor de klanten die hij deze richting 

uitstuurt goed voor te bereiden. “De attitude van 
het overwegend Aziatische publiek dat voor deze 
minicruises warmloopt, stroken niet met onze 
hoff elijkheidbegrippen”, ervaart hij. Voor zijn klanten 
die zoeken naar alternatieve reizen en die naar China, 
Vietnam, Laos en/of Thailand en verder willen, is 
Singapore volgens hem een geschikte tussenstop 
die best enkele dagen kan duren. Zo denkt ook Blanca 
Maria Vivanco Orive (BA BTS Travel, Brussel) er over. 
Zij complimenteert de initiatiefnemers voor deze 
inspirerende famtrip en verwoordt lof voor Singapore 
Airlines. Dankzij de meest moderne voorzieningen 
en een cultureel zowel als ontspannend aanbod is 
Singapore volgens haar mening meer dan geschikt 
voor Mice en individuele reizen. “Een cruise naar Penang 
kan een mooie aanvulling zijn.” Ook Blanca Maria 
vreest dat de soms chaotische Aziatische toestanden 
aan boord haar klanten kunnen afschrikken. Zij ziet 
uitwijkmogelijkheden op schepen met minder animo 
maar die wat langer door de regio kruisen.
Voor Jan Seynnaeve (Thomas Cook, Gent) is Singapore 
een boeiende verrassende bestemming. “Ideaal is de 

combinatie met een cruisevakantie om deze hightech 
stad te gaan verkennen. Dat opent de poort om Azië 
te ontdekken op een hoogst aangename manier.”

Tand van Buddha

Zeven dagen voorafgaand aan de cocktailsessie 
vatten, niet volledig uitgerust van de vliegtuigreis 
tussen Amsterdam Schiphol en luchthaven Changi 
in Singapore, de deelnemers aan de studietrip meer 
dan gemotiveerd de eerste etappe van hun expeditie 
aan. Singapore Airlines zette hen in een net iets 
meer dan twaalf uur durende vlucht veilig en wel 
aan de grond in stadsstaat Singapore die geldt als 
het fi nanciële hart van deze regio en een van de 
meest kosmopolitische steden ter wereld. Voor 
de puike service en de gevarieerde animatie aan 
boord kreeg Jeroen Desaer, die deze maatschappij 
vertegenwoordigt, gelukwensen.
Met een door Singapore Tourist Board begeleid 
bezoek aan de Buddha Tooth Relic tempel en het 
Chinatown Heritage Centre in Chinatown, als een 
van de etnische wijken in Singapore, was de toon 
meteen gezet. Naast Little India is Kampong Glam er 
de derde etnische wijk. Ons gezelschap werd er met 
open armen ontvangen in restaurant Mamanda waar 
ooit nog de sultan op de troon zat.
De stadstoer leidde naar Kampong Glam en verder 
naar de Singapore River voor een vaartocht door 
de tijd op een Bumboat door het oude koloniale 
gedeelte van de stad. 
Singapore is niet alleen de toegangspoort tot 
Zuidoost-Azië door de lucht, maar ook over zee. 
Het aantal cruiseschepen dat er aanlegt in een 
van de twee cruiseterminals – Marina Bay Cruise 
Centre en Harbourfront Centre - neemt elk jaar toe.
Vele (luxe)hotels en uitstekende faciliteiten op het 
vasteland maken Singapore tot ideale bestemming 

In ‘Operation Dagger’ op Ann Siang Hill - een 
van de vijftig beste cocktailbars ter wereld - in 

Singapore nipten 14 cruisespecialisten en MICE-
betrokkenen van hun drankje. Ze ventileerden 

bij deze gelegenheid hun ervaringen na een 
minicruise door de Straat van Malakka en een 

verblijf in Singapore. De groep zette ook voet 
aan wal in Georgetown in Maleisië. Het initiatief 
daartoe werd genomen door Singapore Airlines 

in samenwerking met Singapore Tourism Board, 
de toeristische dienst van Georgetown en Cruise 

Connection.

Tai-chi session in de botanische tuinen van Singapore.

Op de skywalk in Penang, 250 meter boven begane grond.
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Wie, wat, waar?
Deelnemers: Jan Seynnaeve (Thomas Cook, Gent), Jean-Francois Deris (Missésime Voyages, Luik), Gitte 
Lemens (All Travel Consultants, Antwerpen), Julie Therese Van Dun (Xperience TICE, Deinze), Jozefi en Coeme 
(Ten Group, Zaventem), Celine Lytens (Master Tours/Anders dan Anders, Antwerpen), Blanca-Maria Vivanco 
Orive (BA BTS Travel, Brussels), Martine Van den Broeck (Travelplus NV, Antwerpen), Christina Maaike Van 
Damme (ACT-wise, Gent), Corinna Caecilia Zehren (Cruisopolis SA, Luxemburg), Brenda Servranckx (Event 
Masters, Willebroek), Evelyn Gybels (Uniglobe Smart Travel, Gent), Maureen Büschgens en Jill Roeleven (C&O 
Travel BV, Kerkrade, Nederland).
Begeleiders: Frank Muylle (Cruise Connection) en Jeroen Desaer (Singapore Airlines).
Overnachtingshotels: Grand Hyatt en Mandarin Oriental (Singapore).
Bezochte hotels: The Warehouse, ParkRoyal on Pickering
Carrier: Singapore Airlines
Cruiseschip: Voyager of the Seas
Restaurants: Mamanda (Kampong Glam, Singapore), Lau Pa Sat (Singapore), Kookworkshop CulinaryOn, 
Ocean Restaurant (Sentosa), Long Beach (Singapore).
Periode: 3 tot 10 oktober 2018.

Singapore Airlines naar 62 
bestemmingen
Singapore Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij 
van  S ingapore  met  a l s  thu ishaven Changi .  D e 
maatschappij is lid van de luchtvaartalliantie Star Alliance. 
Dochtermaatschappijen zijn SilkAir dat regionale vluchten 
verzorgt en lagekostenluchtvaartmaatschappij Scoot. 
SIA heeft een meerderheidsbelang in Tiger Airways.
Singapore Airlines vliegt naar 62 bestemmingen in 35 landen 
in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Europa. Uit Schiphol 
Amsterdam vliegt Singapore Airlines dagelijks (heen en terug) 
rechtstreeks naar Singapore. In Düsseldorf is de frequentie 4 keer 
per week en in Parijs 10 keer per week.
Uit Zaventem zijn er 55 opties per week voor de verbinding met 
Singapore. De maatschappij maakt zich sterk dat zij haar passagiers 
de kortste verbinding uit Europa met Zuidoost-Azië kan aanbieden.
Speciaal voor de MICE-sector heeft Singapore Airlines o.a. een fl y-
cruiseformule in portefeuille.

Cruise Connection fungeert als brug
Cruise Connection is Internationaal Representative of generaal 
verkoopagent van Royal Caribbean International, Celebrity Cruises 
en Azamara Club Cruises in België en in het groothertogdom 
Luxemburg. De organisatie staat in voor de sales- en 
marketingactiviteiten en voor de logistieke afhandeling van de 
reserveringen in de Belux. Cruise Connection stelt zichzelf voor 
als de ‘brug’ tussen rederij en reisagenten, gespecialiseerde (cruise)
touroperators en klanten in de Belux.

voor het organiseren van evenementen en 
conferenties. Het tropische klimaat is daar volgens 
de meegereisde micespecialisten een extra troef bij.

Op minicruise

Inschepen voor een minicruise naar het Maleisische 
Penang op een van de vele cruiseschepen die in 
Singapore aanleggen, leek de organisatoren van 
de studiereis een goed idee. Daar exploreerde de 
studiegroep de door Unesco beschermde hoofdstad 
Georgetown die als ‘Parel van de Oriënt’ bekend staat.
De rondleiding op de ‘Voyager of the Seas’ was een 
kol� e naar de hand van directeur Frank Muylle van 
Cruise Connection.
Van de om en de bij 300 schepen die op de 
wereldzeeën cruisen, behoren er 25 tot de familie 
van Royal Caribbean International. Elk van die 
schepen draagt een naam die eindigt op ‘of the Seas.’ 
De rederij heeft momenteel twee ‘Iconschepen’ onder 
constructie.
“Wie een eerste keer meevaart op een cruiseschip, geeft 
die ervaring doorgaans een vervolg”, ervaart Muylle. 
De faciliteiten die dergelijke drijvende steden bieden, 
grenzen aan het onvoorstelbare. Mooi meegenomen 
is dat op ongeveer ieder cruiseschip ook mensen met 
een beperking hun draai vinden. O.a. mensen met 
een visuele- of gehoorsbeperking en rolstoelreizigers 
vinden er aangepaste hulpmiddelen en assistentie. 
De MICE-troeven van een cruiseschip zijn 
op de ‘Voyagers’ gul voorhanden en zijn stuk 
voor stuk aanwezig op ons gastvaartuig: een 
ijsbaan, klimmuur, golfbaan, winkels, bars en 
restaurants op de zogeheten Royal Promenade, 
casino, surfsimulator, fitnesscentrum, zwembad, 
sportveld, evenementenruimtes, internationale 
animatie en uiteraard vergader- en seminarie-
uitrusting voor k leine tot grote groepen.
“Een cruiseprogramma kan tot 30% goedkoper zijn 
dan een vergelijkbaar evenement aan wal” accentueert 
Frank Muylle. Uit een investeringsprogramma van ruim 
900 miljoen USD dat Royal Caribbean Cruise Lines
de volgende vier jaar in de renovatie van haar schepen 
voorziet, kan afgeleid worden dat de cruissector nog 
lang niet uitgeteld is.

Gateway

Deze vaststelling klinkt als muziek in de oren van 
Singapore Airlines waarvan Business Development 
Executive Jeroen Desaer getuigt dat de maatschappij 
haar benijdenswaardige reputatie blijft bevestigen.
De thuishaven van SIA presenteert zich met 420 
hotels en 67.000 gastenbedden – over twee jaar zijn 
er dat zelfs 3.000 meer – met alle denkbare meeting- 
en congresmogelijkheden tot aantrekkelijke MICE-
bestemming. Waarmee Singapore zichzelf aanprijst 
als gateway naar de 25.000 eilanden in Zuidoost-Azië.
Changi Airport  verwerkt wekeli jks 7.200 
Vliegtuigbewegingen of één per 80 seconden.

Verpozen in Gardens by the Bay in een woud van metalen lichtgevende bomen.

Op de ‘diploma-uitreiking’ na een kooksessie als teambuilding 
bij CulinaryOn. De lunch was van eigen kookkunst.




