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Ny direktlinje från Köpenhamn till Åre
Östersund Airport med easyJet
easyJet fortsätter att satsa på Jämtland Härjedalen och adderar kommande
vinter en direktlinje mellan Köpenhamn Kastrup och Åre Östersund Airport.
Förra årets nyhet med direktflyg från London blev en succé och bokningarna
från Storbritannien inför kommande vinter är redan igång. Och nu blir det
alltså lättare även för danska gäster att ta del av regionens vinterupplevelser.

easyJets fokus på skiddestinationer inom transferavstånd är bakgrunden till
etableringen av både direkttrafikeringen från London Gatwick och nyheten

Köpenhamn Kastrup till Åre Östersund Airport.
- För vår bransch är det avgörande att våra gäster kan ta sig till oss på ett
smidigt sätt. Det känns därför oerhört bra att vårt lyckade samarbete med
easyJet utvecklas vidare. Vi ser en stor potential på den danska marknaden
vilket vi lyckats visa för easyJet som nu utökar med Köpenhamn. Danskarna är
inte bara frekventa Sverigeresenärer de är också genuint intresserade av
vinteraktiviteter och inte minst skidåkning, säger Karin Gydemo Grahnlöf,
projektchef Jämtland Härjedalen Turism.
Rutten CPH-OSD kommer att trafikeras med en A319 på lördagar under
december till april med trafikstart den 16 december. Det går att boka biljetter
från och med idag, 11 juli, på easyJet.com
- Utökningen av trafik med easyJet är ett kvitto på den fantastiska
samarbetsförmåga vi har i den här regionen när möjligheter dyker upp. Att få
till två nyetableringar av den här digniteten under loppet av ett år är en
enorm framgång. Vi på flygplatsen ser fram emot att få vinka in plan från
både Storbritannien och Danmark till vintern, säger Susanne Norman
flygplatschef Åre Östersund Airport.
För mer information:
Karin Gydemo Grahnlöf, Jämtland Härjedalen Turism: karin.g.grahnlof@jht.se
alt +46 70 605 37 67
Susanne Norman, Åre Östersund Airport: susanne.norman@swedavia.se alt
+46 10 109 56 01
Andy Cockburn, easyJet: andy.cockburn@easyjet.com

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela
Sverige.
Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta
resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias
affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga

klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har
2 800 medarbetare.
About easyJet:
easyJet is Europe’s leading airline offering a unique and winning combination of
the best route network connecting Europe's primary airports, with great value
fares and friendly service.
easyJet flies on more of Europe’s most popular routes than any other airline.
easyJet carries over 70 million passengers annually, of which more than a fifth are
travelling on business. easyJet flies over 255 aircraft on more than 820 routes to
over 130 airports across 31 countries. More than 300 million Europeans live
within one hour's drive of an easyJet airport.
easyJet aims to be a good corporate citizen, employing people on local contracts
in seven countries across Europe in full compliance with national laws and
recognising their trade unions. The airline supports a number of local charities
and also has a corporate partnership with UNICEF which has raised over £7m for
the most vulnerable children since it was established in 2012.
The airline takes sustainability seriously. easyJet invests in the latest technology,
operates efficiently and fills most of its seats which means that an easyJet
passenger's carbon footprint is 22% less than a passenger on a traditional airline,
flying the same aircraft on the same route.
Innovation is in easyJet’s DNA – from our launch 20 years ago when we changed
the way people fly to the present day where we lead the industry in digital, web,
engineering and operational innovations to make travel more easy and affordable
for our passengers.
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