
Ändringar i tidtabeller kan ske. Se www.linkopingcityairport.se för aktuella tider.

Från och med den 19 september kommer Blåklintsbuss att  
trafikera linjen Mjölby Fjärrbussterminal, Scandic Linköping 
Väst, Mjärdevi Science Park, Stora Torget, Fjärrbussterminalen 
och Scandic Linköping City till Linköping City Airport. Samt-
liga avgångar och ankomster kommer trafikeras alla dagar i 
veckan. Pris från/till Mjölby 100 kr och inom Linköping 60 kr.

– Vi är mycket glada över att nu kunna erbjuda en flygbuss 

till vår flygplats. Det är ett vanligt förekommande önskemål 
från våra resenärer som vi nu kan tillfredsställa, säger Camilla 
Lejon, VD på Linköping City Airport AB.

Aktuell tidtabell finns på www.linkopingcityairport.se
Boka din flygbuss på www.blaklintsbuss.se

FLYGBUSSLINJE TILL LINKÖPING CITY AIRPORT

DIREKTFLYG FRÅN LINKÖPING 
TILL PYRENÉERNA I VINTER
Snösäkra Andorra lockar med 210 km pist, 300 soldagar 
per år och taxfree zon. Med andra ord – ett perfekt resmål 
för skidsemestern. Quality Travel arrangerar två resor med  
direktflyg från Linköping som trafikeras av BRA, i samband 
med sportlovet (vecka 8) samt vecka 12. 

Boka din resa på www.qtravel.se eller tel. 0470 34 97 10.

Premiär!

» KLM erbjuder nu fyra nya destinationer – Miami,  
Colombo, Teheran och Windhoek. 

» KLM har nu sju nya Boeing 787 Dreamliners i trafik 
 världen över och alla är döpta efter blomnamn, t ex 
 Mimosa och Hibiscus.

» Den 12 september firade KLM Cityhopper, som trafike-
rar Linköping, 50-års jubileum! Det helägda dotterbolaget 
till KLM opererar 300 flighter per dag till 58 europeiska 
 destinationer.  Det betyder över 100 000 flighter per år 
med fler än 7 milj passagerare.

Planera och boka din resa på klm.se.

SENASTE NYTT FRÅN KLM

SNABBA & SMIDIGA FÖRBINDELSER MED SAS
SAS erbjuder dagliga flygningar från Linköping till Köpen-
hamn, med mycket bra förbindelser vidare ut i världen.  
Du når exempelvis Tyskland, Storbritannien och Norge lagom 
till förmiddagskaffet. När du reser till London – lämna Linköping 
med morgonflyget och anländ till Heathrow 08.45. Stanna 

hela dagen och lämna London tidig kväll för hemkomst till 
Linköping vid midnatt (fredagar och söndagar 22.00).

Planera och boka din resa på www.sas.se.

Få ut så mycket som möjligt av din resa!


