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KLM utökar trafiken från Linköping
Direktflyg till Pyrenéerna med BRA i vinter
Flyg direkt till Prag med Czech Airlines
Linköping–Miami med SAS via Köpenhamn
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Sommarhälsning från Linköping City Airport

Ä

ntligen… ljumma ljusa sommarkvällar, doft av liljekon-

Nu måste vi bevisa att det är rätt beslut av KLM så boka på!

valj och snart semester... Det har varit en intensiv vinter

Vi fick även i dagarna besked att det blir flyg till Andorra

och vår för oss på flygplatsen. Många aktiviteter på flyg-

igen nästa vinter.

platsen och även deltagande på resemässor och föredrag

Utvecklingen avseende antalet passagerare ser fortsatt

runt om i regionen. Det är en förmån för mig att få träffa

positiv ut. Vi vet att vi måste förtjäna din lojalitet som resenär

näringslivet i regionen och höra vilken stor betydelse vi har

så jag lovar att vi även fortsättningsvis ska göra vårt allra

för deras verksamhet och utvecklingspotential. Att vi verk-

bästa för att göra din resa så effektiv och bra som möjligt.

ligen är porten mot världen och porten mot Östergötland.

Oavsett om du ska göra din viktigaste affärsresa någonsin,
besöka London över helgen med din käresta eller åka på

Vi vet att vi måste förtjäna din lojalitet som
resenär så jag lovar att vi även fortsättningsvis ska göra vårt allra bästa för att göra din
resa så effektiv och bra som möjligt.”
När vi fick besked av KLM att man ökar kapaciteten från

golfresa med dina kompisar till Portugal. Oavsett vilken typ
av resenär du är, är du viktig för oss.
Trevlig sommar!
/Camilla & teamet på
Linköping City Airport

Linköping genom att permanenta den 3 avgången (lunch)
under hela året förutom juli/augusti, var det fantastiska
nyheter. Detta är något vi arbetat för under en längre tid
och responsen från våra resenärer har varit oerhört positiv.

Camilla Lejon
VD, Linköping City Airport

Rekord för KLM och nu satsar man
ytterligare på Linköping City Airport
Under april månad reste närmare 13 000 resenärer med KLM
från/till Linköping City Airport, aldrig har så många flugit
med KLM under en och samma månad. Nu satsar KLM vidare
i Östergötland när den tredje turen blir permanent.
Den tredje turen, som avgår från Amsterdam till Linköping
09.30 och från Linköping till Amsterdam 11.45, kommer
nu att gå vardagar året runt (ej juli/augusti). Det innebär
ett tillskott på drygt 15 000 flygstolar per år.
– Vi är oerhört glada över detta. Det innebär att näringslivet i Östergötland även under vinterhalvåret får ett mycket

effektiv resande, framför allt när man reser långväga till
USA och Asien från Linköping, säger Camilla Lejon, VD på
Linköping City Airport.
– Fantastiskt roligt och mycket bra för regionen att KLM
stärker sin närvaro i Linköping ytterligare. Lunchavgången
ger ökad flexibilitet för företagen i regionen och jag är
övertygad om att den kommer få bra beläggning. Jag tror
det finns en fortsatt stor tillväxtpotential för resandet från
Linköping City Airport, säger Rickard Wallman, koncernchef på Fergas AB.

Flyg direkt från Linköping City Airport till sommarsköna
Prag med Czech Airlines från den 7 juli – 28 augusti.
Boka hos din resebyrå eller på www.czechairlines.com

Direktflyg från Linköping
till Pyrenéernas pister
Vi upprepar succén – även i vinter kommer man att kunna
flyga direkt till underbar skidåkning i Pyrenéerna från
Linköping City Airport!
Quality Travel, som representerar Andorra i Sverige,
kommer att erbjuda två avgångar i samband med sportlovet
(vecka 8) och vecka 12. Linjen kommer att trafikeras av BRA
med en Avro RJ-85 som tar 85 passagerare.
– Efter fjolårets succé så känns det riktigt bra att kunna
erbjuda skidflyg från Linköping även nästa vinter. De
resenärer som flög till Andorra nu i vinter var oerhört nöjda,
säger Camilla Lejon, VD på Linköping City Airport.
Mer information och bokning via www.qtravel.se.
Quality Travel representerar Andorra i Sverige och har över 20 års
erfarenhet av Andorra arrangemang. Andorra erbjuder över 210 km
snösäkra pister och 300 soldagar/år. Pistnära hotell med hög standard
på boende och mat som tilltalar den skandinaviska marknaden.

Linköping – Miami med SAS via Köpenhamn från den 28 september
Med start 28 sep erbjuder SAS direktflyg i vinterprogrammet från Köpenhamn till Miami 3 dagar i veckan.
I sommarprogrammet ändras det så att det istället går 4 direktflyg i veckan. Ta morgonflyget med SAS
från Linköping och landa i Miami 13.50.

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. Czech Airlines trafikerar sträckan Linköping–Prag under sommaren. Totalt når man över tusen destinationer över hela
världen från Linköping City Airport.

