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Jungfrufärd med Air Leaps första ATR 72
Idag, söndag den 2 augusti, tar Air Leap sin första ATR 72 i drift efter
månader av förberedelser. Flygplanet har även blivit försedd med
flygbolagets nya målning och kommer nu att trafikera destinationer från
Visby och Bromma.
- Detta är en historisk dag för oss! Att få vara med och ta fram den nya layouten
och nu se det verkliga resultatet känns fantastiskt. Tanken med layouten är att
den skall vara stilren med en touch av lekfullhet och glimten i ögat. Likt vår
slogan - Safe, On Time & with a Smile. Att nu snart få se vårt nya flygplan landa
på min älsklings ö Gotland gör denna dag komplett, säger Emelie Ahlin,
Marknadschef Air Leap.

Flygplanet kommer utgå från Visby till destinationerna: Bromma, Arlanda och
Landvetter. Men flygplanet kommer även att gästspela på våra övriga
destinationer från Bromma.
Den första flygningen kommer att genomföras av Flygchef David Sundberg
tillsammans med kaptenerna Åke Larsson och Per Hassing i cockpit och Carla
Roqueta Urriza, Ulrik Gellberg och Ulrika Norberg i kabinen.
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Namn: SE-MDA
Årsmodell: 2008
Antal passagerare: 72
Marschfart: 280 knop eller 510 km/h
Räckvidd: 1,500 km

ATR 72 är en av de mest miljövänliga flygplanstyperna på marknaden.
Modellen tillverkas i Toulouse, Frankrike och har sedan lansering utmärkt sig
genom att vara en rymlig och bekvämt regionalflygplan.
Vi hoppas att få välkomna dig ombord på vårt nya flaggskepp.

Air Leap är ett ungt svenskt regionalt flygbolag med destinationer i Sverige,
Norge och Finland. Vår verksamhet är en mix av upphandlad och kommersiell
trafik både för privat och affärsresenärer men även för samhällsbärande
funktioner. Vår flexibilitet och snabbhet gör att vi kan ta oss an linjer där vi
ser att det finns en möjlighet att erbjuda marknaden ännu fler möjligheter. Vi
är lika mycket landsbygd som storstad, lika mycket inland som kust. Bra
kommunikationer skapar fotfäste för fler och bättre affärer och ger människor
möjlighet att se och uppleva fantastiska platser.
Vi är Nordens flygbolag, vi krymper Norden och ger människor möjligheter till
möten och upplevelser.
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