
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QATAR AIRWAYS FEIRER ETT ÅR I NORGE 
 

Flyselskapet øker kapasiteten på flyruten Oslo – Doha fra 1. januar 
 
5. oktober 2012 

Oslo, Norge - For ett år siden landet Qatar Airways for første gang på norsk jord og oppgraderte dermed 
tilstedeværelsen i det skandinaviske markedet, selskapet opererer allerede til Stockholm og København. 
 
Flyselskapet ble for kort siden kåret til Airline of the Year, for andre år på rad, i ratingbyrået Skytrax årlige 
flypassasjerundersøkelse. Qatar Airways operasjon til Oslo ble innledet i en periode med sterk europeisk 
tilvekst for flyselskapet og 25 % av selskapets internasjonale ruter opererer til destinasjoner i Europa. 

Etter oppstarten av ruten Oslo - Doha har veksten i antall passasjerer vært meget positiv og resultere i at 
de fem ukentlige avganger nå øker til daglige avganger fra 1. januar 2013. Denne kapasitetsøkningen fra 
Oslo til Doha medfører at antallet flyseter som tilbys går opp fra 1300 til 1820 per uke.  

Selskapet opererer med Airbus A330 på Oslo – Doha ruten, denne flytypen har 24 seter på Business 
Class og 236 seter på Economy Class. Flyfrakt er også en viktig inntektskilde og selskapet vil kunne tilby 
opptil 28 tonn kapasitet hver dag fra Oslo. 
 
Det er individuelle TV-skjermer til hvert sete (både på Business og Economy Class) med opptil 700 ulike 
valgmuligheter for film og musikk.  

Qatar Airways Nordensjef, Günter Saurwein, forteller: "Virksomheten i Norge har vokst ekstremt fort på 
kort tid, og er på linje med Qatar Airways mål om å øke frekvensen på nåværende linjer og tilby flere 
valgmuligheter og økt fleksibilitet. Vi vil benytte anledningen til å takke passasjerene og våre 
forretningsforbindelser for støtte og lojalitet og for at de viser at de setter pris på våre femstjerners 
tjenester og produkter." 

Flyselskapet, som er rangert med fem stjerner av Skytrax, fortsetter med å fornye sitt utvalg av service og 
servering som tilbys ombord. Nylig presenterte selskapet nye og oppgraderte menyer for passasjerene på 
First- og Business Class. Menyene er utarbeidet eksklusivt av noen av verdens mest berømte Michelin-
kokker; Nobu fra Japan, Ramzi fra Libanon, Aikens fra Storbritannia og Bhatia fra India. 

Qatar Airways har vokst kraftig siden selskapet startet opp for 15 år siden, og har i dag en moderne flåte 
som består av 111 fly som trafikkerer 118 viktige forretnings- og feriedestinasjoner i Europa, Midtøsten, 
Afrika, Asia og Stillehavsområdet, Nord-Amerika og Sør-Amerika. 

Siden i begynnelsen av 2012 har Qatar Airways lansert flyvninger til Baku (Aserbajdsjan), Tbilisi 
(Georgia), Kigali (Rwanda), Zagreb (Kroatia), Erbil (Irak), Baghdad (Irak), Perth (Australia) Kilimanjaro 
(Tanzania), og nå sist Yangon i Myanmar. 

I løpet av de kommende månedene kommer Qatar Airways til å introdusere nye flyruter til blant annet 
Maputo, Mosambik (31. oktober), Beograd, Serbia (20. november), Warszawa, Polen (5. desember), 
Gassim, Saudi-Arabia (7. januar) og Chicago, USA (10. april 2013). 



 
 

 
 
 
 
Om Qatar Airways 
Qatar Airways er rangert som verdens beste flyselskap av Skytrax World Airline Award 2011 og 2012. Qatar Airways 
fortsetter å satse stort i Skandinavia. Fra 1.januar 2013 lanserer det femstjerners flyselskapet daglige avganger fra 
Oslo. 
 
I løpet av 2013 kommer selskapet til å ha en flyflåte på 120 fly og et globalt rutenettverk på 120 destinasjoner. Qatar 
Airways har fler enn 250 fly i bestilling, til en verdi av mer enn 50 milliarder USD. Airbus A350, A320 og A380, samt 
Boeing 787 og Boeing 777 er flytypene Qatar Airways har i bestilling.   
 
 

DU FINNER BILDER PÅ FØLGENDE NETTADRESSE:	  	  
URL: ftp://ftp.qatarairways.com.qa 

Brukernavn: qrcomms 
Passord: O4Au2006 

 

 
 
Ytterligere informasjon: 
Günter Saurwein, Country Manager Scandinavia Finland & Baltic States, Qatar Airways, tlf.: +46 8 402 00 98 
Lotta Berglin, Comma PR, prosjektleder Qatar Airways, tlf.: +46 73 408 99 36 
Ingemar Åkesson, Comma PR, Senior Advisor Qatar Airways, tlf.: +46 70 898 33 69 
E-post: qrmedia@qatarairways.com.qa  
Hjemmeside: www.qatarairways.com 
 
 

 


