
 

 

QATAR AIRWAYS FLYR VERDENS FØRSTE A350 
TIL FRANKFURT FRA JANUAR 2015 

 
22. oktober 2014 
 
Doha, Qatar – Qatar Airways aller første A350 kommer til å trafikkere Frankfurt. Flyselskapet blir 
det første i verden til å fly det etterlengtede og omtalte flyet fra Airbus.  
 
Det første flyet leveres på slutten av året og kommer deretter til å trafikkere Frankfurt fra midten av 
januar 2015.   
 
Qatar Airways flyr i dag to ganger daglig til Frankfurt fra Doha. Det nye A350-flyet kommer i 
begynnelsen til på trafikkere ruten QR067/068, for deretter også å trafikkere QR069/070. 
 
Qatar Airways A350 har totalt 283 plasser, hvorav 36 plasser i Business Class og 247 plasser i 
Economy Class. Flyselskapet har bestilt 80 stk. A350, hvorav åtte er beregnet av å være i trafikk 
fra slutten av 2015.  
 
– Dette året har virkelig vært "Flåtens år" for Qatar Airways. Vi har fått vise våre passasjerer hvor 
viktig det er med kvalitet og komfort om bord, gjennom å tilby dem den ledende teknologien som 
finnes tilgjengelig i flyindustrien i dag. Vi ser frem til å kunne lansere vårt første A350-fly på ruten 
mellom Doha og Frankfurt, for deretter også å kunne fly dette fantastiske flyet til mange andre 
destinasjoner i vårt omfattende nettverk, sier Akbar Al Baker, Group CEO i Qatar Airways. 
 
Innen utgangen av året vil Qatar Airways fly til 146 destinasjoner. Den 26. oktober åpner ruten til 
Djibouti (Djibouti) og den 4. desember åpner ruten til Asmara (Eritrea). Selskapet flyr i dag til 144 
forretnings- og turistdestinasjoner i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia, Australia, Nord- og Sør-
Amerika. I september ble selskapets første A380 levert, et fly som i dag trafikkerer ruten mellom 
Doha og London Heathrow.  
 
For bilder: 
https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157648868437232/ 
 
 
Om Qatar Airways: 
Qatar Airways ble tildelt tre priser ved den årlige Skytrax World Airline Awards i 2014; verdens beste 
Business Class, verdens beste Business Class Lounge og for tredje år på rad; verdens beste service i 
Midtøsten. Qatar Airways mottok den prestisjefylte utmerkelsen "Airline of the Year" av Skytrax 2011 og 
2012. 
  
Qatar Airways har en bestilling på mer enn 250 fly til en verdi av over 50 milliarder dollar. Blant annet ligger 
det inne bestillinger på Airbus A350, A320 og A380 Super Jumbo, samt Boeing 787 og Boeing 777. Qatar 
Airways er, som det eneste store flyselskapet fra Midtøsten, medlem i oneworld, som gir selskapets kunder 
tilgang til nesten 1 000 flyplasser i mer enn 150 land, med 14 000 daglige avganger. 
  
Ytterligere informasjon: 
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 


