Her flyver SAS i julen
SAS genoptager en række ruter i forbindelse med juletrafikken for at imødekomme
efterspørgslen efter rejser til, fra og i Skandinavien.
Fra midten af december til midten af januar flyver SAS på alle selskabets indenrigsruter i
Norge, Sverige og i Danmark undtagen Billund. SAS fortsætter sine ruter mellem de
skandinaviske hovedstæder og genåbner flere ruter til Europa. Ruterne til New York, Chicago,
San Fransisco, Washington og Shanghai fortsætter.
SAS vil i alt tilbyde 129 ruter til 82 destinationer, inklusive storbyer som Berlin, London, Paris,
Rom og Athen.
Fra Danmark genoptager SAS flere direkte ruter og vil totalt tilbyde 44 ruter til Skandinavien,
Europa og USA i jule- og nyttårsperioden.
Trafikprogrammet er reduceret i forhold til et normalt år, og der vil være færre billetter til salg
end sædvanligt. SAS opfordrer kunderne til at planlægge deres rejse i god tid, så de er sikre
på at få billetter til den afgang, de ønsker. SAS gør opmærksom på, at trafikprogrammet kan
ændres, hvis der indføres rejserestriktioner, som tilsiger, at ruter bør aflyses.
Læs mere om SAS' trafikprogram her
Sikkerhed for vores rejsende og medarbejdere er SAS højeste prioritet, og det er sikkert at
rejse med fly - også med hensyn til at begrænse smitte. SAS har indført en række tiltag for at
sikre, at rejsen opleves som sikker for de rejsende. Blandt andet er der indført rutiner for øget
rengøring om bord, nye boardingrutiner og obligatoriske brug af mundbind under hele rejsen.
Forskning har vist, at sandsynligheden for smitte ombord på et fly er mikroskopisk, bl.a. fordi
den tørre luft ombord filtreres hvert tredje minut.
Læs mere om sikker rejse med SAS
Fleksibilitet er vigtig for rejsende, især i disse vanskelige tider, hvor rejser er mere
udfordrende. SAS har derfor indført mere fleksible muligheder for ombookning. Kunder kan
annullere deres rejse op til 72 timer før afgang og modtage en SAS Travel Voucher, der er
gyldig som betaling for alle SAS-destinationer. Dette tilbud gælder for alle internationale
rejser. SAS tilbyder også gratis ombookning for alle internationale flyvninger op til 72 timer
før afgang. Desuden har vi 24 timers fortrydelsesret for billetter booket direkte på SAS’
website, i SAS App eller via SAS kundeservice.
Læs mere om SAS Flexible Booking

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem
Skandinavien. Vi forbinder vores tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125
destinationer i Europa, USA og Asien.
Ansporet af vores skandinaviske arv og bæredygtige værdier vil SAS i 2030 reducere den samlede CO2udledning med 25 procent og operere med biobrændstof svarende til det samlede forbrug på SAS’
skandinaviske indenrigstrafik.
Udover flyvirksomhed tilbyder SAS ground handling, teknisk vedligeholdelse og fragttjenester. SAS er en
af grundlæggerne af Star Alliance™ og sammen partnerselskaber tilbydes næsten 19.000 daglige
afgange til mere end 1.300 destinationer verden over.
For yderligere information kontakt venligst SAS’ presseafdeling på +45 32 32 31 35.

