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SPANAIR 
 
Spanair on katalonialainen lentoyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Barcelonassa. Yhtiön suuromistajana on ryhmä katalonialaisia 
liikemiehiä, jotka ostivat Spanairin vuonna 2009. Tällä hetkellä SAS omistaa yhtiöstä 11 prosenttia. Vuodesta 2009 lähtien yhtiö 
on elävöittänyt Barcelonan lentokenttää, keskittämällä sinne toimintojaan, ja avaamalla 17 uutta reittiä Eurooppaan ja 
Afrikkaan. Yhteistyössä Star Alliancen kanssa Spanair lentää Barcelonasta suoria lentoja yhteensä 64 kohteeseen. Tämän 
lisäksi yhtiö lentää Madridista 38 eri kohteeseen. Yhtiö työllistää yli 2700 henkilöä ja vuonna 2010 yhtiön tekemä voitto oli 608 
miljoonaa euroa. Perustamisvuodestaan 1986 lähtien Spanair on kuljettanut yli 130 miljoonaa ihmistä.  
 

AVAINLUKUJA POHJOISMAISTA* 
 

 
Pohjoismaiset 
lentomatkaajat 
Barcelonaan** 

Spanairin  
markkinaosuus, 
Barcelonan lennot 

Pohjoismaiset 
lentomatkaajat 
Espanjaan** 

Spanairin 
markkinaosuus, 
Espanjan lennot 

Tanska 432,315 47.5% 1,492,391 13.8% 

Ruotsi 279,525 71.8% 1,123,721 17.9% 

Suomi*** 74,338 21% 493,468 3% 

 
* Spanair lentää 59 % kaikista Pohjoismaiden ja Espanjan välillä lennettävistä lennoista, ollen näin suoraan samoja reittejä 
operoivista yhdeksästä lentoyhtiöstä selvä markkinajohtaja. 
** Lähde: Spanish Airports Authority (AENA). 
*** Spanair aloitti Barcelona-Helsinki -reitin liikennöimisen marraskuussa 2010. 
 

SPANAIR JA POHJOISMAIDEN ALUE 
 
Pohjoismaiden alue on yksi Spanairin tärkeimmistä markkina-alueista ja muodostaa 10 % yhtiön maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta. Spanairilla on omat verkkosivustot ruotsalaisille ja tanskalaisille asiakkaille, jonka lisäksi lentoyhtiöllä on 
alueellinen myyntitoimisto Kööpenhaminassa. 
 

TANSKA  
www.spanair.dk 

RUOTSI 
www.spanair.se 

PÄÄSIVUSTO 
www.spanair.com 

Spanairin alueellisen myyntitoimiston yhteystiedot: 
Sähköposti: sales@flyspanair.eu 
Puhelinnumero: +45 88306645 

Nämä yhteystiedot kattavat seuraavat Pohjoismaat: Tanska, Ruotsi, Suomi ja Norja 

 

 
Spanair on tiiviisti yhteydessä Kataloniassa ja Espanjassa sijaitseviin pohjoismaisiin yrityksiin sekä matkailun 
edistämiskeskuksiin. Näin yhtiö pyrkii edistämään turismia ja liiketoimiensa kehitystä kahdessa kansainvälisessä 
keskuksessaan, Barcelonassa ja Madridissa. 
 

SPANAIRIN REITIT JA LENTOTIHEYDET 
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Spanair lentää Kanarian saarille, Baleaareille, useisiin Espanjan mantereella sijaitseviin kaupunkeihin, Gambiaan, Maliin, 
Algeriaan, Marokkoon, Saksaan, Israeliin, Italiaan, Ranskaan, Kroatiaan, Serbiaan ja Maltalle: 

 

 
 

 

SPANAIR JA STAR ALLIANCE 
 
Spanair on Star Alliancen jäsen. Star Alliance on ensimmäinen aidosti globaali lentoyhtiöallianssi, jolla on maailmanlaajuinen 
verkosto, tunnettuus ja saumaton kansainvälinen palvelu. Spanair pystyy tarjoamaan enemmän ja useammin suoria lentoja 
Barcelonasta yhteistyössä laajan Star Alliance -verkostonsa kanssa kuin mikään muu lentoyhtiöverkosto. Verkoston jäsenet 
lentävät yli 21 200 lentoa päivässä 1 185 lentokentälle 185 maahan, ja tarjoavat ainutlaatuisen matkustuskokemuksen 
lähtöselvityksestä määränpäähän saakka, sisältäen pääsyn yli 900 VIP-oleskelutilaan. Lisäksi kaikki Premiun-luokan 
matkustajat saavat lisäetuja kaikilta verkoston lentoyhtiöiltä, mukaan lukien priority-lähtöselvityksen, lisämatkatavaroiden 
sallimisen sekä lukuisia muita etuja. 
 

TUOTTEET JA PALVELUT 
 
Spanairilla matkustajat voivat lentää kahdessa luokassa: 

 

  

 
- Spanairin edullisin luokka 
- Matkatavarat: yksi 23kg matkalaukku 
- Lähtöselvitys mobiilisti 
- Käsimatkatavarat: 10kg (50 x 40 x25 

cm) 

 
- Käsimatkatavarat: kaksi 10 kilon 

matkalaukkua (50 x 40 x25 cm) 
- Matkatavarat: 40 kg  
- Lähtöselvitys mobiilisti tai kentällä 
- Rajoittamaton oikeus vaihtaa 
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LISÄPAKETTI (”COMFORT” 39€) 

- Lähtöselvitys kentällä 
- Ensimmäisten joukossa koneeseen 
- Parhaat istuinpaikat lennolla 
- Lennonaikainen tarjoilu 
- Sanomalehdet 
- Henkilökohtainen opastus 
- Osoitetut istumapaikat 

 

lentopäivää ja lennon lähtöaikaa 
- Täysi takaisinmaksu ilman 

peruutusmaksun veloitusta 
- Ensimmäisten joukossa koneeseen 
- Pääsy VIP-oleskelutiloihin: tarjoilu, 

internet, työskentely- ja lepotilat 
- Lennonaikainen tarjoilu 
- Sanomalehdet 
- Henkilökohtainen opastus 
- Parhaat istuinpaikat lennolla 
- Vapaa keskipaikka (paitsi Y-luokassa) 
- Matkatavarat ensimmäisten joukossa 
 


