
SAS öppnar upp fler linjer till sommaren
SAS fortsätter att öppna upp linjer i takt med att efterfrågan på resor ökar och återupptar sju nya
direktlinjer från Stockholm och Göteborg. Från Arlanda flyger SAS till Aten i Grekland, Milano i Italien,
Split i Kroatien, Alanya i Turkiet, Beirut i Libanon och Sankt Petersburg i Ryssland. Från Landvetter i
Göteborg startar SAS direktflygningar till populära Palma, i Spanien.

Allt fler länder öppnar upp för inresor till sommaren i takt med att antalet vaccineringar mot COVID-19
ökar och smittotalen minskar. Det möjliggör resor till populära semestermål, men även resor till
destinationer i regioner dit många i Sverige har en anknytning till.Trots att många länder nu lättar på sina
inreserestriktioner kräver de flesta länder fortsatt olika typer av rese- och testintyg i samband med
resan. För att göra det enklare för resenärerna att resa har SAS tagit fram en ny digital tjänst, SAS
Travel Ready Center.

I SAS Travel Ready Center hittar resenärerna information om vilka typer av restriktioner och dokument
som krävs för vald destination. För att undvika köer och trängsel på flygplatsen rekommenderar SAS att
resenärerna använder tjänsten för att bli resklar på ett smidigt sätt. I centret laddar resenärerna upp och
får sina dokument verifierade och slipper därmed manuell incheckning och dokumentkontroll på
flygplatsen. Resenärerna är resklara redan innan de anländer till flygplatsen. I den digitala tjänsten
kommer det även att finnas information om inresebegränsningar och lokala rekommendationer för
utvalda destinationer.

Läs mer om SAS trafikprogram och SAS Travel Ready Center på sas.se.

SAS återupptar följande direktrutter från Sverige under juni:

Arlanda Milano 2 juni
Arlanda Aten 3 juni
Arlanda Split 5 juni
Arlanda Alanya 12 juni
Arlanda Beirut 15 juni
Arlanda Sankt Petersburg 17 juni
Landvetter Palma 5 juni

Flexiblare alternativ

Flexibilitet är viktigt för resenärer, särskilt nu när resandet är mer utmanande än vanligt. SAS Plus-biljett
är både omboknings- och återbetalbar. Vidare har SAS infört fler flexibla ombokningsalternativ för att
göra det enklare för våra resenärer. Resenärer kan avboka internationella resor upp till 72 timmar före
avgång och få en SAS Travel Voucher, som gäller som betalning på alla SAS-destinationer. För
inrikesresor i Sverige, Norge eller Danmark erbjuder SAS ombokning utan avgift fram till en timme innan
avgång för SAS Go Flex-biljett. SAS erbjuder 24-timmars öppet köp om resenärerna har bokat resan
genom SAS. Läs mer om SAS Flexibel Bokning.

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 säkra trygga flygresor. Läs mer om våra
åtgärder på SAS Safe Travel.

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.
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