Foto: Ryanair

2021-10-07 11:00 CEST

Ryanair agerar på ökad efterfrågan och
investerar ytterligare på Arlanda adderar ännu en Europalinje och lanserar
flyg till Venedig i vår
Det irländska lågprisbolaget Ryanair ser ännu fler möjligheter i
Stockholmsregionen och utökar tillgängligheten med ytterligare en
Europalinje från Arlanda. Linjen som lanseras i slutet av mars blir det 24:e
tillskottet i linjenätverket från den nya basen som öppnar i månadsskiftet
oktober-november.

Ryanair fortsätter sin expansion i Sverige och på Stockholm Arlanda Airport. I
slutet av månaden öppnar Ryanair en bas med initialt två flygplan och tjugo
nya linjer till Europa. Samtidigt introducerar man inrikestrafik till Göteborg
och Malmö, och i början av december också Skellefteå. Nu adderar de
ytterligare en Europalinje och stärker tillgängligheten till Venedig lagom till
våren. Linjen kompletterar Arlandas övriga destinationsutbud.
Med start den 29 mars 2022 flyger Ryanair Stockholm Arlanda Airport (ARN)
– Venice Marco Polo Airport (VCE) två gånger i veckan på tisdagar och
lördagar.
Biljetter finns till försäljning. För mer information om aktuell trafik på
Stockholm Arlanda Airport: swedavia.se/arlanda.
Det irländska lågprisbolaget Ryanair Holdings plc är idag Europas största
flygbolagskoncern och inkluderar dotterbolagen Buzz, Lauda, Malta Air &
Ryanair. Bolaget har runt 80 baser med förbindelser till ca 250 destinationer i
40 länder med en flotta med 460 flygplan och ytterligare 210 Boeing 737flygplan på beställning. Ryanair har höga hållbarhetsmål och planerar att
driva 12,5 procent av sina flygningar med hållbart flygbränsle år 2030. Mer
information om flygbolaget: ryanair.com.
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/arlanda/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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