SAS öppnar ny linje från Luleå till London
SAS öppnar en efterlängtad säsongslinje med direktflyg från Luleå till London, Heathrow, med
start den 17 december 2021 och med en tidtabell som sträcker sig fram till den 21 mars 2022.
Linjen kommer att trafikeras två gånger i veckan, på måndagar och fredagar, och kommer att
vara den enda direktförbindelsen mellan Luleå och Storbritannien.
Luleå och Swedish Lapland lockar resenärer med många exklusiva hotell och aktiviteter som
passar London-marknaden. Tidtabellen är även perfekt för weekendresor till London från Luleå
och kommer att minska avståndet mellan Norrland och en av världens mest besökta
huvudstäder och viktigaste affärsområden.
– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda en linje med en attraktiv tidtabell som förbinder
Luleå och övriga Norrland med London. Intresset för norra Skandinavien växer ständigt
eftersom resenärerna letar efter nya och mer naturnära upplevelser. Flera researrangörer och
resebyråer har visat intresse för den nya linjen. London är också den största europeiska
marknaden för många företag i norra Sverige och den nya linjen kommer att bidra till tillväxt för
regionens näringsliv, säger Theres Briger, försäljningschef på SAS.
Linjen kommer att trafikeras med moderna bränslesnåla Airbus 320 flygplan som reducerar
klimatpåverkande utsläpp.
SAS Hållbarhetsarbete
SAS arbetar hårt för att ställa om till ett mer hållbart resande och utöver att modernisera flottan
strävar SAS efter att ersätta traditionella flygbränslen med mer hållbara alternativ för att sänka
koldioxidutsläppen ytterligare. SAS har som målsättning att minska utsläppen med 25 procent
fram till 2025, i jämförelse med 2005 års nivå.
Trygga resor med SAS
Flyg är ett tryggt sätt att resa på i pandemin eftersom luften ombord är ogynnsam för smitta.
Det senaste året har SAS infört en rad åtgärder och rutiner för att ytterligare skapa säkra
flygresor.
Läs mer om våra åtgärder på SAS Safe Travel.
Flexiblare alternativ
Flexibilitet är viktigt för resenärer, särskilt nu när resandet är mer utmanande än vanligt. SAS
har därför infört flexiblare ombokningsalternativ för att göra det enklare för våra resenärer. För
inrikesresor i Sverige, Norge eller Danmark erbjuder SAS ombokning utan avgift fram till en
timme innan avgång för SAS Go Flex-biljett.
Läs mer om SAS Flexibel Bokning.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i
Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara
världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att
använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten,
erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och
tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.

