
SAS ÖPPNAR NY LINJE TILL NEW
YORK JFK
Den 9 februari lanserar SAS sin nya linje mellan Kastrup i Köpenhamn och John F. Kennedy
International Airport i New York. Den nya linjen ger SAS kunder möjlighet att enkelt resa från och
till både västra och östra sidan av New York då SAS även fortsätter att erbjuda avgångar från
Skandinavien till Newark.

Med lanseringen av direktflyg till JFK i New York från Köpenhamn kommer SAS att kunna erbjuda sina
kunder täta avgångar till denna bekväma och effektiva flygplats med enkel tillgång till och från New York
samt många anslutningsflyg att välja mellan.

Till en början har JFK-linjen fem avgångar per vecka från Köpenhamn, och ökar sedan med dagliga
avgångar för sommarschemat. SAS kommer att flyga till terminal 7 på JFK.

"Vi är väldigt glada över lanseringen av vår nya linje till JFK. SAS erbjuder en solid produkt till Newark
Airport från Skandinavien och genom att lägga till JFK från Köpenhamn kommer vi att stärka New York-
erbjudandet till våra kunder. USA är en strategisk marknad för SAS, och vi kommer att fortsätta öppna
nya linjer och destinationer närhelst rätt tillfälle ges”, säger Erik Westman, EVP & CCO, Network and
Revenue management.

Destinationerna i USA fortsätter att skapa efterfrågan på fler och täta avgångar. SAS kommer att erbjuda
cirka 130 avgångar per vecka på totalt 12 linjer i vinter.

Avgångar till och från JFK:
Vinter 2022
Måndag, torsdag, fredag, lördag, söndag
CPH-JFK: 18:25 - 21:30
JFK-CPH: 23:00 - 12:55

Sommar 2023
Dagligen
CPH-JFK: 19:20 - 22:00
JFK-CPH: 23:55 - 13:45

För mer information och för att boka din resa gå hit: sas.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
SAS pressjour, +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.

http://www.sas.se/

