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DIREKTLINJE FRÅN LINKÖPING TILL PRAG
RÄKNA MED LINKÖPING CITY AIRPORT
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en riktig trevlig
resesommar!

flyg

En plats för möten
Det har varit en hektisk vår med många
aktiviteter. Vår ölprovning i samarbete
med Skoda Sverige, Engströms Bil,
Czech Airlines och de Klomp blev en stor
succé. Närmare 130 gäster njöt av gott
öl, en charktallrik och information från
våra samarbetspartners.
Vi välkomnade även Östsvenska Handelskammaren som höll sitt årsmöte här
och som även i samarbete med BusinessSweden har arrangerat frukostseminarier
i gate 1.
Vårens två kurser för flygrädda var
fullbokade och vi återkommer efter
sommaren med fler kurser.
Vi är på god väg att bli den mötesplats som vi vill vara. Det är till oss man
kommer, inte bara för att resa iväg ut
i världen, utan även för att lyssna på
intressanta föreläsningar eller helt enkelt
bara ha en trevlig kväll och nätverka
med nya människor.
Nu ser vi fram emot Czech Airlines turer
till Prag med start den 6 juli.

Räkna med Linköping City Airport
reser från Linköping. Du kan till exempel
hitta resor t/r till Europa från 1 500 kr,
USA från 4 000 kr och Asien (Dubai)
från 3 400 kr. Det enda som behövs är
lite framförhållning vid bokning. Du kan
också spara in på extrakostnader med
KLM och SAS, det finns inga dolda kostnader vid biljettköpet.
Att flyga från Linköping kan inte bara
spara dig pengar utan även tid. Du slipper långa, kostsamma resor till någon
annan flygplats.
Så nästa gång du ska ut och resa,
räkna med Linköping!

Under våren 2015 genomfördes en
undersökning som visar att närmare 90
procent av alla Linköpingsbor känner
till att man kan flyga internationellt från
Linköping City Airport. Det är vi mycket
glada för. Men kännedomen är inte lika
stor när det gäller prisbilden.
Många känner till att KLM trafikerar från
flygplatsen, något färre är det som vet
om att även SAS erbjuder flygningar ut i
världen via K
 öpenhamn. Exempelvis finns
fantastiska förbindelser till bl.a. Tyskland,
Storbritannien och Norge.
Undersökningen visar även att endast
20 procent känner till hur prisvärt man

Självklart ska jag ut och resa på min
sommarsemester! Det blir en tur med
min döttrar till USA med SAS samt en
resa med yngsta dottern till Skottland,

PRISVÄRDA RESOR
TILL HELA VÄRLDEN
MED SAS OCH KLM!

också det med SAS. Sedan lockar
Aruba på höstlovet dit KLM flyger med
smidig a
 nslutning och bra priser från
Linköping…Vill ni resa från Linköping
under höstlovet rekommenderar jag att
ni bokar redan nu.

Paris
från 1 681 kr
Prag		
från 1 800 kr
London
från 1 936 kr
Rom		
från 1 948 kr
Dubai
från 3 460 kr
New York
från 3 974 kr

Jag vill avsluta med att tacka för ert
förtroende och lojalitet! Glad Sommar!

Camilla Lejon
VD, Linköping City Airport

Prisexempel: t/r inkl. skatter.

Ny sommarlinje direkt till Prag
I sommar är det ett perfekt läge
för dig som vill besöka Tjeckiens
vackra huvudstad Prag, eftersom
du kan flyga direkt från Linköping.
Från 6 juli till 28 augusti kommer flygbolaget Czech Airlines att trafikera Linköping–
Prag på fredagar och måndagar.
Flygplanet, en ATR 42, kommer gå i en

slinga från Prag–Växjö–Linköping–Prag.
Avgång från Linköping 15.10 med ankomst
till Prag 17.40.
– Det är mycket roligt att kunna erbjuda
regionen en direktlinje till vackra Prag från
i Linköping i sommar. Dessutom ett nytt
spännande koncept där Smaland Airport
(Växjö) och Linköping City A
 irport delar
på en linje. Vi ser fram emot att utveckla det

samarbetet framöver, säger Camilla Lejon,
VD, Linköping City Airport.
Czech Airlines tillhör den globala
flygbolagsalliansen SkyTeam, samma
som KLM. Boka hos din resebyrå eller
på www.czechairlines.se.

Kurs för flygrädda
Den 12 oktober är det återigen dags för vår populära kurs för flygrädda med pilot Magnus B
 äcklund
och psykolog Olle Wadström.
Magnus föreläser om flygning och Olle berättar om vad som
skapar flygrädsla och hur man botar den. Under kursen kommer du öka din kunskap om flygning samt lära dig hur och
varför fobier utvecklas och botas.
Datum: 12 oktober 2015

Olle Wadström

Tid: kl. 17.30–21.00
Plats: Gate 1, Linköping City Airport
Pris: 995 kronor inkl. moms (fika ingår)

Magnus Bäcklund

Anmälan: camilla.lejon@linkopingcityairport.se

R E S E H E LG

-Kom
närmare din drömresa

Är du nyfiken på vår Business Lounge?

Träffa oss på Ingelsta Shopping

1juli – 14 augusti kan du som reser med KLM besöka vår
lounge, i mån av plats, oavsett vilken biljett du reser med eller
om du är guldmedlem i Flying Blue eller inte.
Kostnad: 100 kr för vuxen, 50 kr för barn. Vid morgon
flighten finns det smörgås, kaffebröd, kaffe/te och juice. På
eftermiddagen finns det kaffe/te, läsk, kaffebröd, snacks,
godis, vin och öl. Välkommen!

Välkommen till vår monter vid Ingelsta Shoppings resehelg i
Norrköping den 3-4 oktober. Här kan du prata resor med oss
och våra samarbetspartners.

Resehelg pÅ
INGELSTA Shopping
3-4 oktober 2015

Hoppas att vi ses!

PS Event arrangerar tillsammans med Ingelsta Shopping den 3-4
oktober 2015 ”Resehelg”, två spektakulära dagar med fokus på
resor och upplevelser. Ingelsta är ett av Norrköpings största
shoppingcenter med massor av butiker för både stora och små!

Detta
är ett unikt
tillfälle att få synas bland 12 000-14 000
Linköping City Airport är idag regionens ledande reguljärflygplats. Flygbolag som trafikerar
flygplatsen
är KLM
besökare
per
dag
och visa upp vad just Ni kan erbjuda. Antalet
med upp till tre dagliga turer till Amsterdam och SAS med två dagliga turer till Köpenhamn. Totalt når man över
montrar är begränsat så hör av Er till oss så fort som möjligt för
tusen destinationer över hela världen från Linköping City Airport.
garantera just Er plats!
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