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TUI återstartar chartertrafiken från Umeå
med resor till Kreta
Den sista augusti börjar återigen en av Sveriges största researrangörer, TUI,
att erbjuda charterresor direkt från Umeå Airport. Första destination att
lanseras under hösten är Kreta, följt av resor till Kanarieöarna.
Den 31 augusti lanserar TUI återigen charterresor direkt från Umeå Airport.
Den första charterlinjen och flygtrafiken utrikes på närmare 1,5 år går
till Kreta, Grekland. Inför höstlovet utökar TUI utbudet med veckovisa
direktavgångar till Kanarieöarna, Spanien. Samtidigt återstartar också Ving
sina charterresor från Umeå till Gran Canaria.

Även om resandet fortfarande är kraftigt präglat av pandemin har efterfrågan
på flygresor ökat, både i form av reguljärflyg och charterresor. Under
sommaren hade samtliga Swedavias flygplatser en stor uppgång i trafik och
passagerarantal jämfört med föregående månader. Under juli flög fler än 28
000 resenärer inrikes från Umeå Airport, ungefär hälften av antalet resenärer
jämfört med samma månad 2019, före pandemin.
- Vi är naturligtvis väldigt glada att man ser en ökad efterfrågan och början
till en återhämtning för flyget. Att TUI återvänder till vår flygplats och
erbjuder våra resenärer att resa utomlands med direktflyg inför hösten är
viktigt för återhämtningen i regionen, säger Bengt-Ove Lindgren,
flygplatschef Umeå Airport.
- För resor inom Europa skapar EU:s digitala covidbevis förutsättningar för ett
förenklat resande då rutinerna för kontroll kan samordnas ytterligare.
Vi uppmanar dock våra resenärer att hålla sig uppdaterade om inresereglerna
på sin destination och följa de rekommendationer som gäller för ett säkert
resande, avslutar Bengt-Ove Lindgren.
Med start den 31 augusti erbjuder TUI avgångar med direktflyg Umeå Airport
– Kreta, Grekland en gång i veckan på tisdagar.
Med start den 29 oktober erbjuder TUI och Ving avgångar med direktflyg
Umeå Airport till Gran Canaria, Kanarieöarna, Spanien en gång i veckan på
fredagar.
Biljetter finns till försäljning. För mer information om aktuell trafik på Umeå
Airport: www.swedavia.se/umea. För bokning och mer information om
researrangören: www.tui.se och www.ving.se.
Swedavia följer ansvariga myndigheters råd och rekommendationer kring
covid-19 och utöver det följer vi ett internationellt regelverk för
flygbranschen. För information om de åtgärder som Swedavia infört för ett
tryggt resande se exempelvis: www.swedavia.se/umea/infor-din-resa.
Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga
av de tio flygplatserna nådde målet noll fossila koldioxidutsläpp från egen
verksamhet vid utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja
övergången till biobränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle

som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025.
För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01
00 eller press@swedavia.se.

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 omsatte under 2020 cirka 2,5
miljarder kronor och har närmare 2 600 medarbetare.

Kontaktpersoner
Swedavias presstjänst
Presskontakt
press@swedavia.se
010-109 01 00

