
 
 
 
 
 

  

Frankfurt, 27 oktober, 2017 

Lufthansa – nya destinationer bekräftade för sommaren 
2018  
 

• Santorini, Menorca, Glasgow and Chișinău från Frankfurt 

• Funchal på Madeira nu också från München 

• Sommarens destinationer går att boka redan nu 

 

Lufthansas sommartidtabell för 2018, som nu är bokningsbar, har utökats med fem nya 

destinationer från Europa. Lufthansa kommer att flyga sina semesterresenärer till 

stranddestinationer, upptäcktsresor och städer under årets bästa veckor.  

 

 

Nya destinationer från Frankfurt: 

Från och med den 31 mars, 2018, kommer Lufthansa för första gången att flyga från 

Frankfurt till Thira/Santorini (Grekland) med avgångar varje lördag. Thira, huvudstaden 

på ön Santorini är ansedd som en Greklands vackraste städer. Utsikten från staden, som 

är byggd på kanten av en vulkankrater är speciellt vacker. För många globetrotters är detta 

kanske den vackraste utsikten i världen.  

 

Menorca (Spanien) är ansett som lugnt och vackert i jämförelse med dess färgstarka 

baleariska systerö. Detta lockar många besökare som uppskattar fantastiska stränder, 

romantiska städer och mystiska reliker från förr. Menorca har särskilt mycket att erbjuda 

naturälskare. Från och med den 28 april, 2018 kommer Lufthansa att inkludera Menorca i 

sin tidtabell, med flighter från Frankfurt varje lördag.  

 

Från och med den 26 mars, 2018, erbjuder Lufthansa dagliga flighter mellan Frankfurt och 

Glasgow (Skottland) året runt. Med ungefär 600 000 invånare är Glasgow den största 

staden i Skottland och tredje störst i Storbritannien efter London och Birmingham. Med sin 

ungdomliga kultur attraherar den inte bara konstälskare, utan också resenärer som tycker 

om att upptäcka under sin semester. Glasgow är en perfekt utgångspunkt för att utforska 

resten av Skottland.  

 

Sommartidtabellen med destinationer från Frankfurt avrundas med Chișinău, Moldaviens 

huvudstad, som det kommer att flygas till från Frankfurt året om. Med sina fler än 700 000 

invånare är det landets mest befolkade stad. Det är en stor affärsort, en universitetsstad 

och ett kulturcentrum. Lufthansa kommer för första gången att flyga till metropolen på 

daglig basis från den 25 mars 2018, vilket kommer vara lika intressant för affärsresenärer 

som för turister.  
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Nya destinationer från München:  

Madeira – också känd som blomsterön eller ön med evig vår – ligger ungefär 4 timmar 

bort med direktflyg från München, varifrån flygningar till ön börjar från den 31 mars, 2018. 

Från våren och framåt lyfter Lufthansa varje lördag från den Bayerska metropolen mot 

Funchal (Madeira). På grund av det milda klimat året runt, är ön – som hör till Portugal – 

en inbjudande plats för resenärer som tycker om att vandra. Madeiras många 

naturskyddsområden är ett riktigt underverk för naturälskare. 

 

För mer information och för att boka Lufthansas flygningar, vänligen besök LH.com eller 

kontakta Lufthansas Service Centers på telefonnummer (069) 86 799 799. Resor kan även 

bokas via Lufthansas resebyråpartners och Lufthansas diskar på flygplatserna.  

 

 

De nya destinationerna i korthet: 

 
Frankfurt (FRA) – Thira/Santorini (JTR) 

• Once a week (Saturdays from March 31, 2018)   
• LH1288: FRA 13:25 – 17:25 JTR 
• LH1289: JTR 18:20 – 20:30 FRA 
• Price: from EUR 159 incl. taxes and fees 
• Distance: 2,035 km (1,099 nautical miles) 
• Airbus A320 

 
Frankfurt (FRA) – Menorca (MAH) 

• Once a week (Saturdays from April 28, 2018)   
• LH1482: FRA 15:00 – 17:05 MAH 
• LH1483: MAH 18:05 – 20:10 FRA 
• Price: from EUR 149 incl. taxes and fees 
• Distance: 1,181 km (638 nautical miles) 
• Airbus A319 

 
Frankfurt (FRA) – Glasgow (GLA) 

• Once daily (from March 26, 2018, all year round)   
• LH960: FRA 14:00 – 15:00 GLA 
• LH961: GLA 16:05 – 19:00 FRA 
• Price: from EUR 149 incl. taxes and fees 
• Distance: 1,086 km (587 nautical miles) 
• Airbus A320 
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Frankfurt (FRA) – Chișinău (KIV) 
• Once daily (from March 25, 2018, all year round)   
• LH1474: FRA 09:50 – 13:20 KIV 
• LH1475: KIV 14:30 – 16:10 FRA 
• Price: from EUR 159 incl. taxes and fees 
• Distance: 1,539 km (831 nautical miles) 
• Airbus A319 

 

Munich (MUC) – Funchal (FNC) 

• Once a week (Saturdays from March 31, 2018)   
• LH2654: MUC 08:40 – 12:00 FNC 
• LH2655: FNC 12:55 – 17:55 MUC 
• Price: from EUR 179 incl. taxes and fees 
• Distance: 2,952 km (1,594 nautical miles) 
• Airbus A321 

 
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 
Tel. +49 (0)69 / 696-95215 / -2999 
http://www.lufthansagroup.com/presse 

Follow us on Twitter: @lufthansaNews 
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