
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QATAR AIRWAYS FEJRER TRE ÅR I  
DANMARK 

 
Særlig fødselsdagskampagne til destinationer i Mellemøsten 

 
 

2. april 2013 

København, DANMARK – For tre år siden landede Qatar Airways for første gang i København -
selskabets anden destination i Skandinavien. Det fejrer vi med en særlig fødselsdagskampagne 
til destinationerne Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, Muscat og Riyadh i Mellemøsten. Billetterne 
sælges mellem den 2. og 4. april, og rejsen kan gennemføres mellem den 4. april og 30. 
november. 

Ved lanceringen af København – Doha er efterspørgslen steget stødt, så de fire ugentlige 
afgange hurtigt blev udvidet til daglige afgange samt et wide-body-fly allerede nogle måneder 
efter lanceringen.  

En wide-body Airbus A330 betjener nu København – Doha med 24 sæder i Business Class og 
op til 236 sæder i Economy Class. 
 
Flyet har tv-skærme i stoleryggene på alle klasser og passagererne tilbydes interaktiv 
underholdning om bord, inklusive 700 audio og videotitler on demand. 

Qatar Airways Country Manager Nordics, Günter Saurwein siger: "Vi har oplevet en fantastisk 
vækst på kort tid på ruten mellem København og Doha. I forbindelse med vores tre år på 
destinationen, vil vi benytte lejligheden til at takke vores passagerer for støtten, loyaliteten og 
anerkendelsen af vores prisvindende femstjernede in-flight-service og produkt." 
 
Qatar Airways tilbyder også afgange fra Doha til Stockholm og Oslo. Alle skandinaviske ruter 
har daglige afgange. 
 
Som Qatars nationale flyselskab har Qatar Airways oplevet en hurtig vækst på kun 16 år og 
flyver med en moderne flåde på 121 fly til 125 vigtige destinationer i Europa, Mellemøsten, 
Afrika, Asien og Nord- og Sydamerika. 
 
I den kommende tid udvider Qatar Airways til bl.a. Chicago, USA (10. april), og Salalah, Oman 
(22. maj), Chengdu (september).  
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
Om Qatar Airways	  	  
Det femstjernede flyselskab Qatar Airways er af Skytrax World Airline Award kåret til verdens bedste flyselskab i 
2011 og 2012.  
 
Qatar Airways har bestilt mere end 250 fly til en værdi af mere end 50 milliarder US-dollar. Blandt andet ligger der 
bestillinger på Airbus A350, A320 og A380 super jumbo samt Boeing 787 og Boeing 777. I oktober blev  
Qatar Airways som det første store mellemøstlige flyselskab tilbudt medlemskab af den globale flyalliance oneworld. 
Se flere oplysninger på www.qatarairways.com.  
 
 

BILLEDER KAN DOWNLOADES FRA DENNE ADRESSE:	  
URL: ftp://ftp.qatarairways.com.qa 

Brugernavn: qrcomms 
Adgangskode: O4Au2006 

 

 
For yderligere oplysninger: 
Günter Saurwein, Country Manager Scandinavia Finland & Baltic States, Qatar Airways, tlf. +46 (0)8 402 00 98 
Lotta Berglin, Comma PR, Projektleder Qatar Airways, tlf.: +46 (0)73 408 99 36 
IngemarÅkesson, Comma PR, Senior Advisor Qatar Airways, Tlf.: +46 (0)70 898 33 69 
Mail:  qrmedia@qatarairways.com.qa 
Webside:www.qatarairways.com 
 


