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Lentokoneiden sisustukset uusitaan Euroopan lennoille 
British Airways aloittaa edulliset päivämatkat Lontooseen  
 
British Airways lanseeraa edulliset päivämatkahinnat Euroopan eri kohteista Lontooseen. Meno-paluu 
Helsingistä Lontooseen maksaa alkaen 109 euroa matkustettaessa aamun ensimmäisellä ja palattaessa 
viimeisellä lennolla. Lisäksi British Airways uudistaa Euroopan sisäisillä lennoilla operoivien koneiden 
istuimet ja matkustamosisustuksen.  
 
Minilomalle Lontooseen pääsee nyt edullisesti British Airwaysin edullisella päivämatkahinnalla. Meno-
paluulennot Helsingistä Lontoon Heathrow:lle maksavat alkaen 109 euroa (meno-paluu), kun lentää aamun 
ensimmäisellä klo 7:55 Helsingistä lähtevällä lennolla ja palaa klo 18:40 Lontoosta lähtevällä lennolla.  
 
 – Lontoo on nyt helposti saavutettavissa myös budjettimatkailijoille, jotka haluavat hemmotella itseään 
päivän minilomalla. Suorien lentojen ja uuden hinnoittelun ansiosta kuka tahansa voi lähteä nauttimaan 
Lontoon shoppailusta, ihanista ravintoloista tai nähtävyyksistä ilman, että on pakko yöpyä Lontoossa, 
kertoo British Airwaysin Suomen asiakkuusjohtaja Satu Kalajainen.  
 
Päivämatka-hinta on voimassa viikonloppuisin. 
 
Uudet istuimet ja sisustus Euroopan lentoja operoiviin koneisiin 
 
British Airways uudistaa kaikkien Euroopassa operoivien lyhyen matkan lentokoneidensa istuimet ja 
matkustamosisustuksen. Ensimmäisen Airbus-koneen sisustustyö alkaa tällä viikolla ja tavoitteena on saada 
uudet istuimet ja sisustus kaikkiin 95 koneeseen vuoden sisällä. Uusi design jäljittelee British Airwaysin 
lentolaivaston viimeisimpiä tulokkaita, A380- ja Boeing 787 -lentokoneita. 
 
Uusien istuinten innovatiivinen design maksimoi matkustajan tilan ja matkustusmukavuuden. Niskatukea 
voi säätää neljään eri suuntaan ja selkänojan taaksepäin säätö on suunniteltu siten, että se jättää takana 
istuvalle mahdollisimman paljon jalkatilaa.  Tabletin käyttöä lennoilla helpottaa edessä olevan istuimen 
selkänojassa silmien tasolla oleva pidike. Istuimet ovat nahkaa ja värimaailma on tyylikäs hiilenharmaa. 
Linjakkaammat uudet istuimet tuovat lisätilaa matkustamoon ja mahdollistavat lisää istuimia Euro Traveller 
-luokkaan.  
 
Club Europe -luokassa säilyy 2:2-kokoonpano eli keskimmäinen paikka aina vapaana. Istuinten väliin 
keskelle tulee uudet pöytätasot, jotka lisäävät bisnesmatkustajien työskentelytilaa. Juomat, snacksit ja 
henkilökohtaiset tavarat voi sijoittaa keskuspöydälle, jolloin edessä oleva pöytätaso vapautuu 
työskentelyyn tai ruokailuun.  
 
Myös matkustamoiden valaistus uusitaan. LED-valaistus on suunniteltu pitkän matkan koneiden tyyliin ja 
pitää sisällään sinisävyisen valon koneeseen nousun ajaksi, rentouttavan kynttilän valon tunnelmaa luovan 
valaistuksen ruokailun ajaksi ja nousun ja laskun ajaksi rauhallisen valkoisen valon.  
 
Matkustamon muutoksilla on myös merkittävä ympäristövaikutus. Uusittujen istuinten myötä CO²-
päästöjen arvioidaan vähenevän viisi prosenttia per matkustaja per kilometri. Tämä on tärkeä askel British 
Airwaysin tavoitteessa vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2050.  
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