
SAS TILBYR FLERE RUTER OG
AVGANGER I SOMMER
For å imøtekomme den økende etterspørselen etter reiser legger SAS til ytterligere 10 ruter og
flere avganger denne sommeren og høsten. Fra og med juni gjenopptar SAS også trafikken til
Tokyo. 

Sommeren er like rundt hjørnet, og SAS fortsetter å oppskalere ved å tilby kundene ytterligere 10
europeiske ruter samt flere avganger til populære middelhavsdestinasjoner som Alicante, Malaga,
Mallorca, Split og Sicilia. Disse destinasjonene kommer i tillegg til 20 nye, tidligere annonserte ruter.

SAS fortsetter å forberede seg på en travel sommer til Italia, med opptil syv daglige flyvninger fra
Skandinavia til Milano og flere flyvninger fra København til Firenze og Napoli. SAS legger til flere
innenriksflyvninger fra Oslo til Bergen, Stavanger, Trondheim og Ålesund, samt flere flyvninger fra
København til Ålesund. Flere seter og flyvninger tilbys også mellom Stockholm og Helsingfors.

«Det er en stor glede for oss å ønske passasjerene velkommen tilbake og se at reiselysten stadig øker.
SAS utvider kapasiteten i sommer ved å legge flere ruter og flere flyvninger til populære destinasjoner.
Vi er også glade for å kunne returnere til vakre Tokyo med tre ukentlige flyvninger i juni, og å lansere de
nye rutene våre til Newark», sier driftsdirektør Erik Westman, EVP Network and Revenue Management.

SAS øker satsingen på USA og starter opp flyvninger fra Gøteborg og Aalborg til Newark, New York med
en Airbus A321LR.

Fra og med juni gjenopptar SAS trafikken til Haneda i Tokyo tre ganger i uken. Før dette kommer SAS
også til å ha flere flyvninger til Tokyo i april for å imøtekomme den høye etterspørselen ved påsketider.
Ruten skal betjenes av Airbus A350-fly. 

Til våren legger SAS til en ny avgang til Shanghai, noe som gir tre avganger i uken.

SAS' flyflåte består av noen av de mest miljøvennlige flyene på markedet, med betydelig lavere utslipp
og mindre støy enn tidligere generasjoners fly – som demonstrert av Airbus A350 og A321LR på
langdistanseruter, og Airbus A320neo på korte distanser, hvor utslippene er redusert med mellom 15 %
og 30 %. 

Nye ruter som er lagt til i sommerens trafikkprogram:

• Stockholm-Firenze – nye flyvninger to ganger i uken, fredag og søndag, fra midten av august
• Stockholm-Larnaka – ny ukentlig flyvning på lørdager fra midten av august
• Oslo-Tenerife – ny ukentlig flyvning på tirsdager fra slutten av juni til midten av august
• Oslo-Hamburg – flyvninger opptil to ganger i uken gjenopptas fra påske
• Oslo-Berlin – flyvninger opptil fem ganger i uken gjenopptas fra påske
• Oslo-Praha – nye flyvninger to ganger i uken, torsdag og søndag, fra slutten av september
• Bergen-Palma de Mallorca – ny ukentlig flyvning på lørdager fra midten av juni til midten av

august
• Bergen-Manchester – flyvninger to ganger i uken gjenopptas på mandager og fredager fra

september
• Trondheim-Split – ny ukentlig flyvning på lørdager fra slutten av mai til midten av oktober
• Oslo-Tallinn – nye flyvninger to ganger i uken, torsdag og søndag, fra midten av august

Flere flyvninger lagt til på en rekke ruter, slik som:

• København, Oslo og Stockholm til Barcelona, Malaga og Palma de Mallorca
• Stockholm til Beirut (med forbehold om myndighetsgodkjenning)
• København til Catania og Palermo
• Oslo til Alicante og Las Palmas
• Bergen og Stavanger til Alicante



• Bergen og Stavanger til Split

For ytterligere informasjon, vennligst 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.


