
SAS ÅBNER FLERE RUTER OG ØGER
ANTALLET AF AFGANGE I SOMMER
For at imødekomme den stigende efterspørgsel åbner SAS yderligere 10 nye ruter og øger
antallet af afgange til sommer og efteråret. Fra juni genoptager SAS også trafikken til Tokyo.

Sommeren står lige om hjørnet, og derfor øger SAS endnu engang sine aktiviteter. Det sker ved at
tilbyde de rejsende yderligere 10 europæiske ruter samt ved at øge antallet af afgange til populære
destinationer ved Middelhavet. Blandt andet til destinationer som Alicante, Malaga, Mallorca, Split og
Sicilien. De 10 ekstra ruter kommer oven i de 20 tidligere annoncerede ruter.

SAS fortsætter dermed planlægningen op til en travl sommer. Blandt andet til Italien hvor der vil være op
til syv daglige afgange fra Skandinavien til Milano og flere afgange fra København til Firenze og Napoli.
SAS indsætter også flere indenrigsafgange fra Oslo til Bergen, Stavanger, Trondheim og Ålesund samt
flere afgange fra København til Ålesund. Der kommer også flere sæder og fly mellem Stockholm og
Helsinki.

“Vi er meget glade for at kunne byde passagererne velkommen tilbage, og vi kan se at rejselysten fortsat
er stigende. SAS øger derfor kapaciteten yderligere til sommer og åbner flere ruter og indsætter flere fly
til populære destinationer. Vi glæder os også over, at vi er tilbage i det smukke Tokyo med tre ugentlige
afgange i juni. Sidst men ikke mindst, er vi glade for at lancere vores nye ruter til Newark fra flere
skandinaviske byer” siger Erik Westman, EVP Network and Revenue Management i SAS.

SAS øger fortsat sin tilstedeværelse i USA og begynder at flyve fra Gøteborg og Aalborg til Newark, New
York, med en Airbus A321LR.

Fra og med juni genoptager SAS trafikken til Haneda, Tokyo, tre gange om ugen. Før det vil SAS sende
flere fly til Tokyo i april for at imødekomme den store efterspørgsel omkring påske. Ruten beflyves med
Airbus A350-fly.

I foråret tilføjer SAS endnu en afgang til Shanghai, som giver tre afgange om ugen.

SAS’ flyflåde består af nogle af de mest miljøvenlige fly på markedet med betydeligt lavere
CO2-udledning end tidligere generationer af fly – det ses af både Airbus A350 og A321LR på de lange
ruter og Airbus A320neo på korte ruter, hvor CO2-udledningerne reduceres med mellem 15 % og 30 %.

 Nye ruter i sommerprogrammet:

• Stockholm-Firenze – ny rute med to ugentlige afgange fredag og søndag fra midten af august
• Stockholm-Larnaca – ny rute med ugentlig afgang lørdag fra midten af august
• Oslo-Tenerife – ny rute med ugentlig afgang tirsdag fra slutningen af juni til midten af august
• Oslo-Hamborg – rute med op til to ugentlige afgange genoptages fra påske
• Oslo-Berlin – rute med op til to ugentlige afgange genoptages fra påske
• Stockholm-Prag – ny rute med to ugentlige afgange fredag og søndag fra slutningen af

september
• Bergen-Palma de Mallorca – ny rute med ugentlig afgang lørdag fra midten af juni til midten af

august
• Bergen-Manchester – ruten med to ugentlige afgange mandag og fredag genoptages fra

september
• Trondheim-Split – ny rute med ugentlig afgang lørdag fra slutningen af maj til midten af oktober
• Oslo-Tallinn – ny rute med to ugentlige afgange torsdag og søndag fra midten af august

Flere afgange på flere ruter, f.eks.:

• København, Oslo og Stockholm til Barcelona, Malaga og Palma de Mallorca
• Stockholm til Beirut (med forbehold for officiel godkendelse)
• København til Catania og Palermo
• Oslo til Alicante og Las Palmas



• Bergen og Stavanger til Alicante
• Bergen og Stavanger til Split

For yderligere information kontakt venligst SAS’ presseafdeling på +45 32 32 31 35. 

SAS, Skandinaviens førende flyselskab med knudepunkter i København, Oslo og Stockholm, flyver til destinationer i
Europa, USA og Asien. Inspireret af vores skandinaviske arv og værdier baseret på bæredygtighed, stræber vi i
SAS efter at være drivende inden for bæredygtig luftfart globalt. Vi vil reducere vores samlede CO2-udledning med
25 procent inden 2025 ved at anvende mere bæredygtigt flybrændstof samt vores moderne flåde med
brændstofeffektive fly. Ud over flyvninger tilbyder SAS ground handling services, teknisk vedligeholdelse og luftfragt.
SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og tilbyder sammen med vores partnere et stort antal destinationer
over hele verden.


