
HIT FLYR SAS I SOMMER
SAS gjenåpner nå flere titalls direkteruter til utlandet i juli. Dagens endringer i 
regjeringens reiseråd gir økt etterspørsel etter flyreiser, og i sommerens 
trafikkprogram blir det mulig å reise direkte fra Norge til blant Nice, Athen og 
Reykjavik, i tillegg til norske favoritter som Alicante, Malaga og Chania. 

Stadig flere land åpner opp for innreise denne sommeren, i takt med flere vaksinerte og færre 
smittede av Covid-19. SAS har flere ganger utsatt gjenåpningen av sommerrutene på grunn 
av norske reiseråd og restriksjoner, men nå gjenåpnes mange direkteruter til utlandet. Totalt 
tilbyr SAS nær 180 ruter til 100 destinasjoner og det er stor etterspørsel etter reiser til 
varmere strøk. 
 
- Dagens melding fra regjeringen er gledelig. Det er mange som ønsker å oppleve verden igjen 
og nå blir det rift om billettene. Ønsker du å reise, kan du trygt bestille fleksible billetter 
allerede nå. Da er det enkelt å endre dersom det skulle oppstå justeringer i reiseplanene, sier 
konserndirektør i SAS, Kjetil Håbjørg.  
 
Til tross for at mange land nå letter på sine innreiserestriksjoner, krever de fleste landene 
fortsatt ulike typer innreisetillatelser og negativt testresultat. Det er viktig å være godt 
forberedt i god tid før du ankommer flyplassen. For å gjøre det enklere dem som reiser, har 
SAS utviklet en ny digital plattform, SAS Travel Ready Center. 
 
Nye innsjekkingsrutiner på grunn av korona 
Gjennom SAS Travel Ready Center kan du forberede alt online før du drar hjemmefra. På 
nettsiden får den som skal reise en oversikt over hvilke restriksjoner som gjelder på 
destinasjonen. Du kan laste opp nødvendig dokumentasjon og får den verifisert av SAS. 
Deretter kan du laste ned ditt elektroniske boardingkort og gå direkte til selvbetjent innsjekk.  
 
Trygge reiser med SAS 
Flytransport er trygt, og det siste året har SAS innført en rekke tiltak og rutiner for på ulike 
måter å sikre komfortable og trygge reiser under den pågående pandemien. Les mer om 
initiativene våre på SAS Safe Travel. 
 
Mer fleksible alternativer 
Fleksibilitet er viktig for våre gjester, spesielt nå hvor reising er mer utfordrende enn vanlig. 
SAS har derfor introdusert mer fleksible ombookingsalternativer for å gjøre det enklere for 
våre kunder. Reisende kan uten gebyr endre sine billetter opptil 72 timer før avgang. For 
innenriksreiser tilbyr SAS ombooking uten avgift frem til en time før avgang for SAS Go Flex-
billett. SAS Plus-billetter er både ombookings- og refunderbar. Det gjelder både 
innenriksreiser og internasjonale reiser. Videre tilbyr SAS 24-timers åpent kjøp om kunden 
har booket reisen gjennom SAS. Les mer om SAS Flexible Booking 
   

SAS, Skandinavias ledende flyselskap med knutepunkt i Oslo, København og Stockholm, flyr til 
destinasjoner i Europa, USA og Asia. Inspirert av vår skandinaviske arv og bærekraftige verdier, vil SAS ta 
et globalt lederskap for en mer bærekraftig luftfart. Vi skal redusere de totale CO2-utslippene med 25 

https://www.sas.no/safe-travel/?utm_source=sasgroup.net&utm_medium=pressrelease
https://www.sas.no/safe-travel/?utm_source=sasgroup.net&utm_medium=pressrelease
https://www.sas.no/flexible-booking/?utm_source=sasgroup.net&utm_medium=pressrelease


prosent innen 2025, ved å bruke mer bærekraftig flydrivstoff og vår moderne flåte med drivstoffeffektive 
fly. I tillegg til flytransport tilbyr SAS bakketjenester, teknisk vedlikehold og flyfrakt. SAS er en av 
grunnleggerne av Star Alliance™ og kan med samarbeidende flyselskap tilby et stort antall reisemål over 
hele verden. 

For ytterligere informasjon, kontakt SAS pressevakt: +47 64 81 88 00 

• Bergen-Alicante 
• Bergen-København 
• Bergen-Stavanger 
• Bergen-Stockholm 
• Bergen-Trondheim 
• Bodø-Tromsø 
• Oslo-Alicante 
• Oslo-Amsterdam 
• Oslo-Athen 
• Oslo-Bergen 
• Oslo-Bardufoss 
• Oslo-Bodø 
• Oslo-Brussel 
• Oslo-Chania 
• Oslo-Dublin 
• Oslo-Düsseldorf 
• Oslo-Edinburgh 
• Oslo-Evenes 
• Oslo-Faro 
• Oslo-Frankfurt 
• Oslo-Haugesund 
• Oslo-Kirkenes 
• Oslo-Kristiansand 
• Oslo-Kristiansund 
• Oslo-Kyiv 
• Oslo-København 
• Oslo-Lakselv 
• Oslo-Las Palmas 
• Oslo-London 
• Oslo-Longyearbyen 
• Oslo-Malaga 
• Oslo-Manchester 
• Oslo-Milano 
• Oslo-Molde 
• Oslo-New York 
• Oslo-Nice 



• Oslo-Olbia 
• Oslo-Palanga 
• Oslo-Palma de Mallorca 
• Oslo-Paris 
• Oslo-Pula 
• Oslo-Reykjavik 
• Oslo-Roma 
• Oslo-Split 
• Oslo-Stavanger 
• Oslo-Stockholm 
• Oslo-Tromsø 
• Oslo-Trondheim 
• Oslo-Zürich 
• Stavanger Aberdeen 
• Stavanger-Alicante 
• Stavanger-København 
• Stavanger-Trondheim 
• Trondheim-Alicante 
• Trondheim-Bodø 
• Trondheim-København 
• Trondheim-Tromsø 
• Tromsø-Longyearbyen 

 


