
 

 

 
 
 
 
 

 
QATAR AIRWAYS VINNER PRIS FÖR BÄSTA INTERKONTINENTALA 

FLYGBOLAG PÅ SVENSKA GRAND TRAVEL AWARD 
 

Det femstjärniga flygbolaget vinner för tredje året i rad 
 
 
Stockholm, 14 februari 2013 
 
För tredje året i rad vann i går kväll Qatar Airways priset för bästa interkontinentala flygbolag på Grand 
Travel Award, som hölls på Grand Hotel i Stockholm. Prisutdelningen arrangeras av branschtidningen 
Travel News och är den mest prestigefyllda ceremonin i den svenska resebranschen.  
 
Qatar Airways är det enda femstjärniga flygbolag som flyger från Stockholm. Passagerarantalet har ökat 
stadigt sedan linjen mellan Stockholm och Qatar Airways hubb Doha (Qatars huvudstad) öppnades 
2007. De dagliga flygningarna trafikeras med en Airbus A330 widebody, och erbjuder den absolut bästa 
servicen i luften. Förra året utnämndes Qatar Airways dessutom till världens bästa flygbolag av 
passagerare i hela världen i Skytrax årliga passagerarundersökning, den mest prestigefyllda i sitt slag i 
världen. 
 
– Qatar Airways framgångar på Grand Travel Award är ett fantastiskt erkännande från svenska 
resebranchen och vi är mycket tacksamma för deras förtroende, säger Akbar Al Baker, CEO för Qatar 
Airways. 
 
– Qatar Airways arbetar ständigt med att leverera utmärkt service, vilket är det viktigaste för dagens 
affärsresenärer och turister. Dessutom arbetar vi hängivet med att alltid kunna erbjuda dem ett 
expanderande globalt nätverk med utmärkta anslutningar, fortsätter han. 
 
Linjer till Köpenhamn och Oslo öppnades 2010 och 2011, båda erbjuder idag dagliga avgångar.  
 
– På Qatar Airways vill vi dedicera detta pris till alla våra lojala partners och passagerare som har givit 
oss sitt stöd under åren, säger Günter Saurwein, Country Manager Scandinavia, Finland & Baltic States 
på Qatar Airways.   
 
Grand Travel Award baseras på ett svarsformulär besvarat av 1200 representanter från resebranschen i 
Sverige. De nominerade bolagen är rankade efter kriterierna support & service, produktkvalitet & 
produktutveckling samt marknadsaktiviteter & reklam.  
 
 
Om Qatar Airways 
Det femstjärniga flygbolaget Qatar Airways är rankat som världens bästa flygbolag enligt Skytrax World Airline 
Award 2011 och 2012. Bolaget är även utsett till Bästa Flygbolag Interkontinentalt på svenska Grand Travel Award 
2011, 2012 och 2013. 
 
Qatar Airways har beställt mer än 250 flygplan till ett värde av över 50 miljarder US-dollar. Bland annat ligger 
beställningar på Airbus A350, A320 och A380 super jumbo samt Boeing 787 och Boeing 777. I oktober blev 
flygbolaget, som det första av de stora Mellanösternbolagen, inbjudet att bli medlemmar i en global flygallians, 
oneworldgroup. För mer information, se www.qatarairways.com.  
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För mer information: 
Günter Saurwein, Country Manager Scandinavia Finland & Baltic States, Qatar Airways, Tel: 08 402 00 98 
Lotta Berglin, Comma PR, Projektledare Qatar Airways, Tel: 073 408 99 36 
IngemarÅkesson, Comma PR, Senior Advisor Qatar Airways, Tel: 070 898 33 69 
E-post: qrmedia@qatarairways.com.qa 
Webbsida:www.qatarairways.com 
 
 


