
SAS øker antallet flyvninger til USA i
takt med høyere etterspørsel
Som en direkte følge av at USA nå åpner opp for at flere får innreise, stiger etterspørselen etter
reiser kraftig. SAS oppdaterer nå trafikkprogrammet og øker antallet flyvninger til og fra USA.

Antall bestillinger av flyreiser med SAS til USA i jule- og nyttårsperioden har økt kraftig. SAS tilbyr opptil 100
flyvninger per uke over jul og nyttår mellom Skandinavia og USA.

– Det er utrolig gledelig at vi nå kan øke antallet flyvninger og tilby de reisende muligheten til endelig å reise til den
andre siden av Atlanteren for å oppleve USA og treffe slekt og venner, sier Karl Sandlund, kommersiell direktør i
SAS.

Fra 8. november gjenopptok SAS ruten til Miami fra Stockholm, mens den starter 10. november fra København og
fra Oslo 11. november. Det innebærer at SAS vil ha daglige flyvninger i vinter fra Skandinavia til Miami.

SAS øker også antallet avganger til New York og flyr fra og med november totalt to ganger daglig fra København,
Oslo og Stockholm.

SAS flyr daglig til Chicago fra København og starter opp flyvninger fra Stockholm til Chicago fra midten av
desember.

Fra København øker SAS antallet avganger til Los Angeles, San Francisco og Washington DC i perioden rundt jul
og nyttår.

SAS flyr til USA med nye moderne fly fra Airbus med drivstoffeffektive motorer. De nye flyene har 15–30 prosent
lavere drivstofforbruk sammenlignet med flyene de erstatter. De nye, topp moderne flyene tilbyr SAS’ kunder en mer
behagelig, hyggelig og bærekraftig måte å reise på.

SAS’ ruter og frekvenser til USA fram til etter nyttår
København New York 7 avganger i uken
København Chicago 7 avganger i uker
København Los Angeles Opp til 7 avganger i uken
København San Francisco Opp til 5 avganger i uken
København Washington D.C. Opp til 5 avganger i uken
København Miami Opp til 4 avganger i uken
Oslo New York 2 avganger i uken
Oslo Miami 1 avgang i uken
Stockholm New York 5 avganger i uken
Stockholm Miami Opp til 4 avganger i uken
Stockholm Chicago Opp til 3 avganger i uken

 

 

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

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 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.


