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Ny lågkostnadsetablering på Landvetter –
isländska PLAY startar ny direktlinje till
Reykjavik
Det nya isländska lågprisbolaget PLAY etablerar sig för första gången på den
svenska marknaden med en direktlinje från Göteborg Landvetter Airport till
den isländska huvudstaden Reykjavik.
Det nystartade isländska lågkostnadsbolaget började flyga sommaren 2021
och linjen mellan Göteborg och Reykjavik blir den första linjen som PLAY
startar i Sverige. Rutten lanseras den 20 maj 2022 och kommer att trafikeras

två gånger per vecka under sommaren.
Sträckan trafikerades av en annan operatör fram till 2018 och var en populär
linje. Drygt 80 procent av de resande mellan Göteborg och Reykjavik är
privatresenärer med en relativt stor andel som besöker släkt och vänner. Ca
65 procent av resenärerna är svenskar och 35 procent islänningar.
- Vi välkomnar vår nya kund och den utökade tillgängligheten till och från
Sverige och Göteborg Landvetter Airport. Att ett nystartat flygbolag som
PLAY ser möjligheter och väljer att etablera sig i Göteborg är verkligen
glädjande och visar hur attraktiv regionen är, säger Anna Strömwall,
Flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.
Från den 20 maj 2022 trafikerar PLAY Göteborg Landvetter Airport (GOT) –
Keflavik International Airport (KEF) två gånger i veckan med flygplanstypen
Airbus A321Neo.
Biljetter finns nu till försäljning. PLAY är ett nytt lågprisflygbolag som flyger
mellan Island och Europa. PLAY är baserat på Reykjaviks Keflavík
International Airport och startade sin verksamhet i juni 2021. PLAYs
nuvarande flotta bestående av tre A321neo ansluter passagerare till tio
destinationer i Europa. Nästa vår planerar PLAY att addera nya flygplan till
flottan och erbjuda billiga och effektiva transatlantiska flygningar för den
skandinaviska marknaden till Nordamerika. För mer information: flyplay.com
För mer information om aktuella destinationer:
swedavia.se/landvetter/destinationer.
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: swedavia.se/landvetter/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.
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