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airberlinin ensimmäinen nonstop-lento Berliinistä Madridiin sai 
onnistuneen aloituksen   
 

- Ainoa nonstop-yhteys Berliinin Tegelin lentoasemalta Madridiin  

- Jatkolennot Berliinistä yhdistävät Madridin Kööpenhaminaan, Tukholmaan, Göteborgiin, 

Osloon ja Helsinkiin 

 

airberlinin ensilento Berliinin Tegelin lentoasemalta Madridiin sai onnistuneen aloituksen, kun 
yli 130 matkustajaa ja median edustajaa juhlivat D-ABMG -koneella lennettävää ensimmäistä 
lentoa Madridiin airberlinin ja Berliner Flughafen GmbH:n kutsumina 25. helmikuuta.  
 
airberlin tulee lentämään reitin päivittäin Boeing 737-800 -koneella vahvistaen uudella 
nonstop-lennollaan sekä asemaansa Saksan pääkaupungissa että läsnäoloaan yhdellä 
Espanjan tuottoisimmista markkinoista.  
 
”airberlin on ainoa lentoyhtiö, joka lentää välilaskutta ja päivittäin Madridista Berliinin Tegelin 
lentoasemalle. Uusi yhteytemme osoittaa, että aiomme vastaisuudessakin investoida 
strategisesti tärkeisiin Espanjan markkinoihin. Viime vuonna noin yhdeksän miljoonaa 
matkustajaa lensi airberlinillä Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä Espanjaan. Olemme siis 
vakuuttuneita siitä, että uutta, molempia pääkaupunkeja yhdistävää nonstop-reittiämme tulevat 
käyttämään sekä liike- että lomamatkailijat. Uusi reittimme noudattaa myös 
verkostostrategiaamme: uuden reitin saumaton liittäminen Berliinin keskuslentoaseman 
aikatauluun tarjoaa ulkomaisille matkustajille erinomaiset jatkomahdollisuudet airberlinin 
reittiverkostoon Pohjois- ja Itä-Euroopassa“, kertoo Otto Gergye, Senior Vice President 
Scheduled Services airberlin.  
 
”Olemme todella iloisia, että airberlin yhdistää Saksan ja Espanjan pääkaupungit uudella 
Berliini–Madrid -reitillään. Loma- ja liikematkojen kysyntä on uskomattoman suuri molempien 
pääkaupunkien välillä ja kysyntä kasvaa koko ajan. airberlinin tarjoama uusi lento on juuri 
oikea vastaus tähän kysyntään. Tämän lisäksi lentoyhtiö edistää entistä intensiivisemmin 
Saksan ja Espanjan keskinäisiä suhteita, jotka ovat jo ennestään läheiset“, Espanjan Berliinin 
suurlähettiläs Juan Pablo Cargía Bordoy y Corozo kertoo.      
 
”Iloitsemme siitä, että airberlin on aloittanut välilaskuttoman yhteyden Berliinin ja Madridin 
välillä. Päivittäinen yhteys Espanjan pääkaupunkiin kiinnostaa yhtä lailla sekä liike- että 
lomamatkailijoita. airberlinin keskuslentoaseman Tegelin kautta avautuu mielenkiintoisia 
jatkolentomahdollisuuksia Pohjois- ja Itä-Eurooppaan myös espanjasta saapuville 
matkustajille”, toteaa Flughafen Berlin Brandenburg GmbH:n markkinointi- ja PR-päällikkö Till 
Bunse.  
 
Välilaskuton lento nousee päivittäin Tegelin kentältä klo 8.50 ja laskeutuu klo 12.00 Madridiin 
Barajasin kentälle. Paluulento Madridista lähtee klo 13.15 ja laskeutuu Berliiniin klo 16.15. 
Optimoitujen nousu- ja laskuaikojen ansiosta airberlinillä on helppo jatkaa 16 eurooppalaiseen 
kohteeseen Madirdista saavuttaessa. Kohteisiin lennetään Berliinin kautta. Näin matkustajat 
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voivat esimerkiksi lentää kuusi kertaa viikossa Madridista Tukholmaan Berliinin kautta. Myös 
muut pohjoismaiset metropolit kuten Kööpenhamina, Göteborg, Helsinki ja Oslo ovat Berliinin 
kautta hyvin saavutettavissa optimoitujen jatkoyhteyksien ansiosta.  
 
airberlin toimii Madridin lentokentällä uudenaikaisessa oneworldin terminaalissa nro 4, jota 
käyttävät myös oneworld-allianssiin kuuluvat lentoyhtiöt Iberia ja British Airways.  
 
Meno- ja paluulennot Madridista voidaan varata internetistä osoitteesta airberlin.com, kellon 
ympäri Service Center -palvelukeskuksesta numerosta 030 / 3434 3434 
(paikallispuheluhintaan) tai matkatoimistosta.  
 

airberlin on yksi Euroopan johtavista lentoyhtiöistä, ja se lentää 150 kohteeseen 40 maassa. Saksan toiseksi 
suurin lentoyhtiö lennätti vuonna 2012 yli 33 miljoonaa matkustajaa. Etihad Airwaysin, joka omistaa 29,21 
prosenttia airberlinistä, kanssa solmitun kumppanuussopimuksen ansiosta ja ja oneworld

®
 -allianssin jäsenyyden 

myötä airberlinillä on maailmanlaajuinen reittiverkosto käytettävissään. Palvelustaan palkittu lentoyhtiö tarjoaa 
lentoja ympäri maailman 14 lentoyhtiön kanssa  yhteisillä lentonumeroilla. Yhtiön lentolaivaston keski-iän ollessa 
viisi vuotta kalusto on yksi nuorimmista ja ekotehokkaimmista Euroopassa.  
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