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Vueling utökar på Arlanda och Landvetter
– lanserar två nya direktlinjer från Sverige
till Paris
Det spanska lågprisbolaget Vueling kompletterar linjeutbudet mellan Sverige
och Frankrike och lanserar två nya direktlinjer från Stockholm Arlanda och
Göteborg Landvetter till den franska huvudstaden i november.
Spanska Vueling Airlines, som är en del av International Airlines Group (IAG),
utökar linjeutbudet på Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter med
ytterligare en linje och lanserar direkttrafik till Paris Orly Airport. De nya

linjerna kommer att komplettera det befintliga utbudet från Sverige och göra
den franska huvudstaden ännu mer lättillgänglig.
Från Stockholm Arlanda kan man i dagsläget flyga till Paris-Charles de Gaulle
och från den 21 oktober också till Paris Orly.
Från Göteborg Landvetter kan man i dagsläget flyga direkt till Paris-Charles
de Gaulle, och den nya linjen till Paris Orly erbjuder nu de västsvenska
resenärerna ett lågkostnads alternativ.
Flygplatsen Paris-Orly ligger i södra Paris, med endast knappt 20 km avstånd
till centrala Paris. Paris är en av svenskarnas absoluta favoritresmål och
trafiken har haft en stabil tillväxt under flera år före pandemin från både
Stockholm och Göteborg.
Majoriteteten av resenärerna var då turister som stannade i Paris, men en
betydande andel transfererade och reste vidare. Det bor omkring 30 000
utlandssvenskar i staden med omnejd. En stor del av resenärerna var
internationella resenärer, icke bosatta i Sverige. Både Stockholm och
Göteborg är populära turistdestinationer för franska besökare.
Den 3 november startar den nya direktlinjen Stockholm Arlanda Airport (ARN)
– Paris Orly Airport (ORY), med tre avgångar i veckan på måndagar, onsdagar
och lördagar med flygplanstypen A321.
Den 5 november startar den nya direktlinjen Göteborg Landvetter Airport
(GOT) – Paris Orly Airport (ORY). Tidtabellen erbjuder goda möjligheter till
weekendresor med två avgångar i veckan på måndagar och fredagar med
flygplanstypen A321.
Vueling Airlines har varit verksamt i Sverige sedan 2012 och erbjuder för
närvarande daglig non-stop service till Barcelona från Arlanda, och två
veckovisa avgångar från Landvetter. För biljetter och mer information:
vueling.com
För mer information om aktuell trafik på Arlanda:
swedavia.se/arlanda/destinationer/ och Landvetter:
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/arlanda/infor-din-resa.
Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga
av Swedavias tio flygplatser ska år 2020 ha noll fossila koldioxidutsläpp från
egen verksamhet. 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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