
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 upp till två dagliga turer till Köpenhamn. Totalt når man �er än 350 destinationer från Linköping City Airport.
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UPPTÄCK VÄRLDEN TILL KAMPANJPRIS 
VÅRENS GLADA NYHETER

Vårens glada nyheter

Nu är det dags. Pack&GO super deals är här igen, och de är  bättre 
än någonsin. Unna dig en härlig resa i vår, flyg från  Linköping 
City Airport. Boka nu och du kan flyga till fantastiska priser mellan   
15 jan och 15 juni 2014.

Se prisexempel från Linköping nedan. Boka och hitta fler resor 
på www.klm.se.

Linköping City Airport önskar alla en god fortsättning på det 
nya året, ett år som bjuder på många glada nyheter. 

I vår blir det ännu smidigare och bekvämare att resa från 
 Linköping City Airport till tusentals destinationer över hela 
världen.

30 mars startar SAS två dagliga turer till Köpenhamn och 
den 1 april utökar KLM trafiken till Amsterdam med en tredje 
tur på vardagar. De nya avgångarna ger utökat antal plat-
ser till både Köpenhamn och Amsterdam vilket skapar fler 
möjligheter för alla resenärer.

Under våren är det dessutom premiär för Linköping City 
 Airports Business Lounge, för dig som reser i affärsklass eller 
har Guldkort hos KLM Flying Blue / SAS Eurobonus.

Träffa oss på Resemässan
Välkomna till Linköping City Airports monter på Resemässan 
i  Norrköping och Linköping. Här kan du prata resor med oss 
och våra samarbetspartners samt delta i tävlingar och vinna 
flyg resor med både KLM och SAS, för 2 personer till valfri 
destination i  Europa. Vi har även en tävling för alla barn. 
Välkomna!

Norrköping: Louis de Geer, lördag 25 januari 2014
Linköping: Konsert & Kongress, lördag 8 februari 2014

Upptäck världen till kampanjpris

New York  4.240:-
Fort Lauderdale  5.280:-
Shanghai  5.040:-
Capetown  5.500:-

Dubai  4.160:-
Panama City  7.410:-
Havana  7.090:-
Rio de Janeiro  6.470:-

Prisexempel med KLM från Linköping City Airport 

Priserna (tur och retur) gäller vid bokningar som görs senast  
4 februari 2014, med utresa innan 15 juni 2014. 
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