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KLM startar tredje turen i februari

Ny direktlinje Linköping–Riga i maj
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AIRPORT NEWS

Vilket år vi haft 2015! Mycket har hänt, både roligt och 
lite tråkigt. På den positiva sidan måste vi börja med 

KLMs fortsatta tillväxt på Linköping City Airport. Strax innan 
nyår meddelande man att den tredje turen som normalt 
startar i början av april återkommer redan den 15 febru-
ari. Detta besked var efterlängtat av våra affärsresenärer! 
Sommarens satsning av Czech Airlines med direktflyg till 
Prag blev också en succé och återkommer därför sommaren 
2016. Tyvärr valde SAS att dra in lunchturen från och med 
slutet av oktober då antalet passagerare på den turen var 
för få. Vi ser dock en riktigt fin tillväxt avseende antalet pas-
sagerare på morgonturen under senhösten och hoppas att 
återfå lunchavgången när SAS ser att den positiva utveck-
lingen håller i sig. 

Det var en titt i backspegeln. När det gäller 2016 så hän-
der det mycket spännande. Förutom skidresor till både Åre 
och Andorra så ser vi fram att välkomna RAF-AVIA som ny  

operatör på flygplatsen. Man planerar för trafik till Riga 
från Linköping från och med maj. Tidtabell och mer informa-
tion kommer nu i början av året. Våra populära kurser för 
flygrädda återkommer också och vi planerar även för flera 
spännande och intressanta event hos oss. En nyhet är också 
att trafikassistenterna som ni möter vid varje resa från oss 
nu från årsskiftet är en del av Linköping City Airport! De var 
tidigare inhyrda från Coor Service Management. Det tycker 
vi är väldigt roligt!

Vi hoppas naturligtvis på en fortsatt god tillväxt avseende 
antal passagerare! Att ännu fler upptäcker hur smidigt det är 
att resa till olika delar av världen från Linköping. Att ett byte 
på Kastrup eller Schiphol fak-
tiskt är betydligt smidigare och 
enklare än att åka till Arlanda! 
För utan er passagerare skul-
le vi inte ha någon trafik på  
Linköping City Airport, svåra-
re än så är det inte.  

Varmt välkomna till oss!

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 en daglig tur till Köpenhamn. Det lettiska flygbolaget RAF-AVIA börjar att trafikera Linköping–Riga i maj 2016, och Czech Airlines trafikerar sträckan 
Linköping–Prag under sommaren. Totalt når man över tusen destinationer över hela världen från Linköping City Airport.

Med ett händelserikt år i backspegeln

KLM startar den tredje turen igen den 15 februari. 
Det glädjande beskedet beror på hög efterfrågan, och 
innebär fler platser på flyget till Amsterdam. KLM erbju-
der mycket bra förbindelser till alla hörn av världen, 
speciellt Nord- och Sydamerika. Du kan boka din resa 
redan nu på klm.se. 

Tredje turen med KLM tillbaka i februari

Camilla Lejon
VD, Linköping City Airport

Upptäck möjligheterna med SAS 
Flyg från Linköping City Airport och besök Europa över dagen
 
Tack vare SAS utmärkta förbindelser från Linköping till övriga Europa, har  
du stora möjligheter att ta vara på dagen. Ta SAS morgonflight och nå din  
destination lagom till förmiddagsfikat.

London  08.45
Oslo  09.20
Warszawa  09.20

Hannover 09.25
Bryssel  09.50
Berlin  09.55

Paris  10.15
Genève  10.25
Milano  10.30

EXEMPEL PÅ ANKOMSTTIDER 

Vi hoppas att ännu fler upptäcker hur smidigt 
det är att resa till olika delar av världen från 
Linköping. Att ett byte på Kastrup eller Schip-
hol faktiskt är betydligt smidigare och enklare 
än att åka till Arlanda!” 

LEDARE /

Ny linje till Riga från 
Linköping City Airport
Linköping City Airport har skrivit avtal med det lettiska 
flygbolaget RAF-AVIA om att trafikera Linköping–Riga från 
och med maj 2016. 

– Den nya linjen till Riga kommer komplettera våra utmärkta 
linjer till Amsterdam och Köpenhamn genom att öppna upp 
Baltikum, Ryssland och Ukraina för våra resenärer. Inled-
ningsvis kommer linjen vara point-point, men anpassas så 
man lätt kan åka vidare från Riga International Airport till 
sin destination, säger Camilla Lejon, VD på Linköping City 
Airport AB. 

RAF-AVIA är baserat i Riga och flyger idag frakt men kom-
mer nu börja med passagerartrafik. Linjen från Linköping 
kommer trafikeras med en SAAB-340.

Tidtabell och möjlighet att boka kommer inom kort. Håll 
koll på linköpingcityairport.se eller gilla oss på Facebook 
för att ta del av senaste nytt.

Förra årets succé är tillbaka! Flyg direkt från  
Linköping City Airport till sommarsköna Prag med 
Czech Airlines mellan den 7 juli – 28 augusti. Flyg-
planet, en ATR 42, kommer gå i en slinga från 
Prag–Växjö–Linköping–Prag. 

– Det är mycket roligt att vi även denna sommar kan erbjuda 
regionen en direktlinje till Prag. Det spännande konceptet 
där Smaland Airport (Växjö) och Linköping City Airport 
delar på en linje har visat sig fungera mycket bra. Vi ser 
fram emot att utveckla samarbetet framöver, säger Camilla 
Lejon, VD, Linköping City Airport.

Czech Airlines tillhör den globala flygbolagsalliansen Sky-
Team, samma som KLM. Boka hos din resebyrå eller på webben;  
www.czechairlines.se.

 

Direktflyg till Prag i sommar

www.linkopingcityairport.se

Flyg direkt från Linköping till 
underbar skidåkning i Pyrenéerna 
Snösäkra Andorra lockar med 210 km pist, 300 
soldagar per år och taxfree zon. Med andra ord 
– ett perfekt resmål för skidsemestern. 

Quality Travel anordnar resor med direktflyg 
från Linköping City Airport. Det finns fortfarande 
platser med avresa söndag vecka 8 och 9 för 
skidåkning i Andorra under vecka 9 och 10.

Boka din resa på www.qtravel.se eller via  
telefon: 0470 34 97 10.

Lingmerths resebyrå anordnar skidresor till Åre med direkt-
flyg från Linköping i mars 2016. Ett tillfälle för konferens/
styrelse/gruppresor eller en skidsemester med familjen. 

Åre erbjuder fantastiska skidupplevelser för alla. Utöver pis-
ter i världsklass har Åre ett mysigt centrum med trevliga 
butiker, caféer, restauranger och barer. Därtill erbjuds hög-
klassigt boende i en härlig miljö samt många äventyrliga 
aktiviteter. Vad sägs om att åka zipline på Åreskutan, Air-
board nedför pisten, hundspann, skotersafari eller gå på 
snöskovandring med gastronomiska upplevelser? 

Lingmerths resebyrå erbjuder konferens- och leisurepaket, 
både för weekend och kortvecka. 

Avgångar: 10-13/3, 13-17/3 samt 17-20/3 2016. 
För mer information och bokning, besök 
lingmerths.se eller kontakta projekt-
ledaren Patric Grip på Lingmerths 
Resebyrå, tel. 010-122 68 66.

Skidresor till Åre med direktflyg från Linköping

TIDTABELL KLM 
Amsterdam

TIDTABELL CZECH AIRLINES
Prag

TIDTABELL SAS
Köpenhamn

LPI - CPH   06.00     07.05   Må-Lö
 

CPH - LPI 22.50     23.55   Må-Fr, Sö

AVG. ANK.

Boka på www.klm.se eller hos din resebyrå. 
Gäller från 15 februari. 
Med reservation för ändringar.

Boka på www.czechairlines.se 
eller hos din resebyrå. 
Gäller 7 juli – 28 augusti 2016. 
Med reservation för ändringar.

Boka på www.sas.se eller hos din resebyrå.  
Med reservation för ändringar.

LPI - PRG   14.55     17.15   To, Sö
 

PRG - LPI 11.15     14.25   To, Sö

AVG. ANK.

LPI - AMS    06.15     08.05   Må-Sö
    11.45     13.30   Må-Fr
   17.20    19.10   Må-Fr, Sö
 
AMS - LPI  09.30    11.15   Må-Fr
   15.05    16.50   Må-Sö
   20.45    22.30   Må-Fr, Sö

AVG. ANK.


