
SAS ERBJUDER FLER LINJER OCH
AVGÅNGAR UNDER SOMMAREN
För att möta en ökande efterfrågan på resor lägger SAS till ytterligare 10 linjer och ökar antalet
avgångar för den kommande sommaren och hösten. SAS återupptar även trafiken till Tokyo med
start i juni.

Sommaren väntar runt hörnet och SAS fortsätter skala upp och erbjuder ytterligare 10 europeiska linjer
och ökar antal avgångar till populära Medelhavsdestinationer som Alicante, Malaga, Mallorca, Split och
Sicilien. Dessa destinationer tillkommer utöver de 20 nya linjer som presenterats tidigare.

SAS förbereder sig för en intensiv Italien-sommar med upp till sju dagliga avgångar från Skandinavien till
Milano och ytterligare flygningar från Köpenhamn till Florens och Neapel. SAS adderar ytterligare
inrikesflygningar från Oslo till Bergen, Stavanger, Trondheim och Ålesund samt ytterligare flygningar från
Köpenhamn till Ålesund. Fler säten och flygningar erbjuds även mellan Stockholm och Helsingfors.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna våra passagerare tillbaka igen och över att reslusten
fortsätter öka. SAS ökar kapaciteten i sommar och adderar fler linjer och ytterligare avgångar till
populära destinationer. Vi gläder oss också över att återvända till vackra Tokyo med tre flygningar varje
vecka i juni och över att lansera våra nya linjer till Newark, säger Erik Westman, EVP Network &
Revenue Management.

SAS fortsätter öka närvaron i USA och börjar flyga från Göteborg och Ålborg till Newark, New York med
en Airbus A321LR.

Från juni återupptar SAS trafiken till Haneda, Tokyo tre gånger i veckan. Dessförinnan kommer SAS
erbjuda flera flygningar till Tokyo i april för att möta den stora efterfrågan runt påsk. Linjen kommer att
trafikeras med Airbus A350-plan.

Under våren lägger SAS till ytterligare en avgång till Shanghai, vilket ger tre avgångar i veckan.  

SAS flygplansflotta består av några marknadens mest miljövänliga flygplan med avsevärt lägre utsläpp
och mindre buller än tidigare flygplansgenerationer, något som visats av Airbus A350 och A321LR på
långdistanslinjer, och av Airbus A320neo på kortdistansflygningar där utsläppen reducerats med mellan
15 och 30 procent.

Nya linjer adderade till sommarens trafikprogram:

• Stockholm-Florens – ny linje med två avgångar i veckan, fredag och söndag, från mitten av
augusti

• Stockholm-Larnaca – ny linje med avgång varje lördag, från mitten av augusti
• Oslo-Teneriffa – ny linje med avgång varje tisdag, från slutet av juni till mitten av augusti
• Oslo-Hamburg – upp till två avgångar i veckan återupptas från påsk
• Oslo- Berlin – upp till fem avgångar i veckan återupptas från påsk
• Oslo-Prag – ny linje med två avgångar i veckan, torsdag och söndag, från slutet av

september
• Bergen-Palma de Mallorca – ny linje med avgång varje lördag från mitten av juni till mitten

av augusti
• Bergen-Manchester – två avgångar i veckan, måndag och fredag, återupptas från

september
• Trondheim-Split – ny linje med avgång varje lördag från slutet av maj till mitten av oktober
• Oslo-Tallinn – ny linje med två avgångar i veckan, torsdag och söndag, från mitten av

augusti

Fler avgångar adderas på ett antal linjer, exempelvis:

• Köpenhamn, Oslo och Stockholm till Barcelona, Malaga och Palma de Mallorca
• Stockholm till Beirut (föremål för myndighetsgodkännande)
• Köpenhamn till Catania och Palermo
• Oslo till Alicante och Las Palmas



• Bergen och Stavanger till Alicante
• Bergen och Stavanger till Split

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 en drivande
kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med netto-noll-utsläpp. 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.


