
 
 
 
 
 

  

Frankfurt, 11 oktober, 2017 

 

Lufthansa Group erbjuder nya destinationer världen över i 
sin vintertidtabell 
  
Denna vinter breddar Lufthansa Group sitt erbjudande av resor till 288 destinationer i 

106 länder. 

 

Flygbolagen som tillhör Lufthansa Group – Lufthansa, Swiss International Air Lines, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines och Eurowings – kommer att bli ännu attraktivare på 

marknaden denna vinter. Resenärer kommer att kunna fortsätta att njuta av Lufthansas 

höga nivå av service, kvalitet och pålitlighet på Lufthansa Groups många nya turer.  

 

På den kommande vintertidtabellen kommer flygbolagen tillsammans att erbjuda sina 

kunder exakt 24 922 flygningar i veckan världen över. Under vintern 2017/18 kommer de att 

länka samman 288 destinationer i 106 länder. Dessutom kommer det att finnas mer än 

18 000 codesharing flighter med omkring 30 flygbolagspartners som kompletterar 

respektive flygprogram och erbjuder därmed resenärer ett nästan världsöverspännande 

nätverk av flygningar. Vintertidtabellen för respektive flygbolag kommer att träda i kraft 

söndagen den 29 oktober, 2017 och kommer att gälla fram till söndagen den 24 mars, 

2018.  

 

   

De viktigaste av Lufthansa Groups nya rutter:   

 

Lufthansa 

Från den 8 november 2017 kommer Lufthansa att kunna erbjuda flighter mellan Berlin och 

New York (USA) fem gånger i veckan. Varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och lördag 

kommer en Airbus A330-300 att lyfta västerut. För första gången sedan 2001 kommer 

Lufthansa därmed återigen att basera långdistansplan i Tysklands huvudstad.  

 

Genom att återuppta flygningen mellan Düsseldorf och Miami (USA) i vinter svarar 

Lufthansa upp mot den stora efterfrågan som resenärer från Nordrheinn-Västfalen uttryckt. 

Tjänster börjar den 8 november 2017 och flygningarna kommer att avgå tre gånger i veckan 

(måndag, onsdag, fredag).  

 

Beijing (Kina) blir under vintern 2017 en destination som ett nytt A350-900 kommer att flyga 

till från München. Lufthansas resenärer kan därmed för första gången resa till Kinas 

huvudstad i ett av världens mest avancerade och miljövänliga långdistansplan. Flyget 
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kommer att avgå fyra gånger i veckan från München. Dessutom kommer en A350-900 att 

flyga mellan München och Boston (USA), Delhi (Indien) och Bombay (Indien). 

 

Det kommer även att finnas ett brett utbud av flygningar från München till Charlotte (USA), 

Denver (USA) och Tokyo (Japan)  

 

 

Europa – Lufthansa fortsätter att expandera sitt nätverk i vinter  

 

Från slutet av oktober kommer Lufthansa att flyga till många nya vinterdestinationer– 

Pamplona (Spanien), Genua, Bari, Catania (alla i Italien), Kuusamo (Finland), Cluj och 

Timisoara (båda i Rumänien) är nya destinationer från Frankfurt. Det kommer också att gå 

flyg mellan Frankfurt och Santiago de Compostela (Spanien), Reykjavik (Island), Palermo 

(Italien) och Paderborn. 

  

Med Nantes (Frankrike), Glasgow (UK) and Santiago de Compostela (Spanien) innehåller 

nu tidtabellen från München en rad nya attraktiva städer.  

 

Swiss International Air Lines och Edelweiss 

Ytterligare en destination att adderas i vinter till Boeing 777-300ERs nätverk. Swiss 

kommer nu nämligen att flyga detta plan till den brasilianska staden Sao Paolo. När det 

kommer till kortare destinationer kommer Swiss att flyga till Breslau och till Niš i Serbien för 

första gången. Dessutom kommer Swiss att utöka sin tidtabell med flygningar till Berlin och 

Düsseldorf. De kommer även att öka antalet flighter till Moskva. Edelweiss lägger till 

flygningar till bland annat Kanarieöarna och Orlando (Florida) för första gången i vinter.  

 

Austrian Airlines      

Austrian Airlines kommer återigen att presentera en ny långdistansdestination i sin 

vintertidtabell. Från den 25 oktober kommer ett Boeing 757 att flyga resenärer till 

Seychellerna. Nu erbjuder alltså flygbolaget ett vinterschema med fem 

långdistansdestinationer – Mauritius, Maldiverna, Colombo, Havanna och Mahé. I östra 

Europa fortsätter Austrian Airlines att vara marknadsledande bland de västerländska 

flygbolagen. Här erbjuder flygbolaget totalt 34 destinationer i vinter. I Ukraina kommer 

Austrian Airlines att inkludera fyra destinationer – Kiev, Dnipro, Lemberg och Odessa. Fyra 

flighter i veckan kommer att gå direkt från Wien till både Lemberg och Odessa. Med 11 

flygningar i veckan till Kiev, fem till Dnipro och en i veckan från Innsbruck till Kiev kommer 

Austrian Airlines att flyga till Ukraina hela 25 gånger. Austrian Airlines flyger till Bukarest, 

Iasi och Sibiu i Rumänien, vilket gör att tidtabellen nu inkluderar tre destinationer med 41 

flygningar i veckan.  
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Eurowings 

Eurowings fortsätter att utöka sitt långdistansnät i sin vintertidtabell, men deras kunder kan 

även se fram emot nya destinationer på kort- och medeldistans. En höjdpunkt på det nya 

schemat är ytterligare interkontinentala flygningar från Cologne/Bonn till Kapstaden, 

Sydafrikas näst största stad.  

 

Det finns även spännande nyheter från Düsseldorf. Från och med i vinter kommer 

Eurowings att utöka långdistansnätet från den här flygplatsen också. Från Düsseldorf flyger 

nu Eurowings till fyra drömdestinationer i Karibien. Punta Cana i Dominikanska Republiken 

med två flygningar i veckan, Puerto Plana varje torsdag, och Varadero (Kuba) varje fredag. 

Denna kvartett kommer att avslutas med Cancun, Mexiko. Denna tur flygs av Eurowings en 

gång i veckan från 18 december och framåt.  

 

Resenärer kommer även att kunna flyga från Düsseldorf till Zagreb i Kroatien tre gånger i 

veckan, till Marrakesh i Marocko två gånger i veckan, samt till Hurghada i Egypten en gång 

i veckan.  

 

Deras nya bas i München kommer fortsatt att fokusera på expansionen av deras 

flygschema. Här kommer de nya destinationerna att inkludera Fuerteventura, Lanzarote, 

Teneriffa och Gran Canaria, alla tillhörande Kanarieöarna, samt Marrakesh i Marocko och 

Lissabon i Portugal.  

 

Flygbolaget kommer även att flyga till nya destinationer i Storbritannien från Salzburg – fyra 

gånger i veckan till London Stansted och till Birmingham och Manchester två gånger i 

veckan.  

 

Brussels Airlines 

Brussels Airlines välkomnar nu under vintern inte mindre än tio nya soliga destinationer i sin 

tidtabell. Med start den 29 oktober kommer det ledande belgiska flygbolaget att två gånger i 

veckan sammanlänka Bryssels flygplats med Kap Verde och Egyptens Röda havet-zon 

(Hurghada och Marsa Alam) 

 

Brussels Airlines kommer också att lansera erbjudande till Kanarieöarna med flygningar till 

Lanzarote och Fuerteventura samt att frekvensen av de existerande flygningarna till 

Teneriffa och Las Palmas ökar. Från februari kommer Bryssels flygplats också att vara 

länkad med Palma de Mallorca och Almeria. Andra nykomlingar till vintertidtabellen är 

Enfidha (Tunisien) och Agadir (Marocko).  
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Funchal (Madeira) and Bordeaux (Frankrike), är två destinationer som hittills endast har 

funnits i sommartidtabellen kommer nu även att finnas tillgängliga under vintern.  

 
För mer information, vänligen kontakta:  
Andrea Gyllencreutz Romander 
Presskontakt, Burson-Marsteller  
Telefon: +4670-634 15 16 
Mail: andrea.romander@bm.com 

 

 
Deutsche Lufthansa AG 
Media Relations Lufthansa Group 
Thomas Jachnow 
Phone +49 69 696—95215, -2999 
http://www.lufthansagroup.com/media 


