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TILLFÄLLIG OMLÄGGNING AV FLYGTRAFIKEN
KURS FÖR FLYGRÄDDA ÄR TILLBAKA I HÖST

Banarbete påverkar dig som reser till/från
Linköping City Airport i sommar
Under veckorna 28–33 (7 juli–17 augusti) kommer landningsbanan
vid Linköping City Airport att få ny asfaltsbeläggning. Under den
perioden kommer KLM att starta och landa på Norrköping Flygplats.
Incheckning sker som vanligt på Linköping City Airport men för dig
som resenär innebär det att du behöver komma lite tidigare.

När du kommer tillbaka från din resa och landar i Norrköping, hämtar
du ut ditt bagage och sedan står bussen och väntar för transport till
Linköping. Om du bor i Norrköping med omnejd, kommer det finnas
möjlighet att checka in på Norrköping Flygplats då vi kommer ha viss
personal på plats även där.

Istället för incheckning senast 40 min före avgång gäller nu senast 65
minuter före avgång. När du checkat in och passerat säkerhetskontrollen kommer en bekväm buss (med wifi) att köra direkt till det väntande
planet i Norrköping.

Så det du som passagerare behöver tänka på – kom tidigare än
vanligt om du ska resa mellan vecka 28–33. Under dessa veckor
gör SAS sommaruppehåll och startar igen 18 augusti då banan i
Linköping är klar att användas.

Paketresor med flyg från Linköping
Nu kan du resa från Linköping City Airport när du väljer paketresa
hos Ving, Sembo eller Airtours. Kombinera valfrihet och trygghet –
välj resmål, hotell, avresedag, reslängd och upplevelser efter egna
önskemål. Du flyger sedan smidigt och bekvämt från Linköping. Resor
bokas hos respektive arrangör.
Ving erbjuder destinationer såsom Aruba, Dominikanska Republiken,
Malaysia, USA och även europeiska resmål.
Sembo erbjuder ett flexibelt resealternativ med fler än 50 000 hotell,
lägenheter och hus i 136 länder att välja mellan.
Airtours har ett brett utbud av sol- och badresor samtidigt som man är
marknadsledande i Sverige inom cityresor.

Rädd att flyga?

Återträff – för dig som
deltagit i vår kurs för flygrädda

Vår populära heldagskurs för flygrädda med pilot
Magnus Bäcklund och psykolog Olle Wadström är
tillbaka i höst.

Vi börjar kvällen med lite mingel, äter en
wrap och dricker ett glas vin. Sedan tar
två välbekanta ansikten över, psykolog
Olle Wadström och pilot Magnus
Bäcklund. Det blir en repetition av
kursens innehåll och sedan är ordet fritt
för frågor och diskussion. Välkommen!

Var femte svensk känner någon form av obehag vid flygning.
En del är så rädda att de helt enkelt undviker att flyga. Vi
arrangerar en heldagskurs där Magnus Bäcklund föreläser
om flygning och Olle Wadström berättar om vad som skapar
flygrädsla och hur man botar den. Under kursen kommer du
öka din kunskap om flygning och lära dig hur och varför
fobier utvecklas och botas.

Magnus Bäcklund

Datum: Tisdagen den 21 oktober
Tid: kl. 18.00–21.00
Plats: Gate1, Linköping City Airport
Anmälan: camilla.lejon@linkopingcityairport.se,
senast den 4 oktober.

Datum: Söndag den 12 oktober
Tid: kl. 9.00–17.00

Pris: 495 kronor (inkl. moms)
inkl. lättare måltid med vin.

Plats: Gate 1, Linköping City Airport
Pris: 2 000 kronor inkl. moms (fm fika, lunch och em fika ingår)
Olle Wadström

Anmälan: camilla.lejon@linkopingcityairport.se

OBS! Begränsat antal platser, först till
kvarn gäller.

Den blomstertid nu kommer…
Nu börjar vi nog alla längta efter sol och bad
och efterlängtad ledighet. Antalet affärsresenärer
minskar under sommarmånaderna till förmån för
semesterresenärer som tillbringar sin lediga tid
ute i Europa och världen. Eftersom både Ving,
Sembo och Airtours erbjuder paketresor där du
kan flyga från Linköping City Airport med SAS
eller KLM, finns stora möjligheter att hitta just din
drömresa.
Vilken vår vi har haft! Aldrig har så många rest
från/till Linköping City Airport! Antalet resenärer

som reser med KLM har ökat med över 10%
under de första 5 månaderna. SAS har under
de 2,5 månader som man flugit från Linköping
transporterat fler resenärer till Köpenhamn än
vad som totalt reste till Köpenhamn under 2013!
Vi är dock ödmjuka och tackar för det förtroende
som ni resenärer visar oss – vi kommer fortsätta
att göra allt för att ni ska välja Linköping City
Airport som er flygplats även i framtiden.
Glad sommar!

Camilla Lejon
VD, Linköping City Airport

Linköping City Airport är idag regionens ledande reguljärflygplats. Flygbolag som trafikerar flygplatsen är KLM med upp till tre dagliga turer till Amsterdam och SAS med två
dagliga turer till Köpenhamn. Totalt når man över tusen destinationer över hela världen från Linköping City Airport.

