SAS börjar flyga direkt till Malaga från Malmö
Med början i mars 2018 kan sydsvenska resenärer flyga direkt från Malmö till spanska solkusten. Under högsäsong erbjuds tre
avgångar varje vecka.

SAS fortsätter att stärka sitt erbjudande till fritidsdestinationer. Större efterfrågan och ett ökat intresse för resor till Spanien gör att SAS från och med slutet
av mars erbjuder direktflyg från Malmö till Malaga. Varje lördag från den 31 mars till den 27 oktober avgår kvällsflyg till den populära destinationen. Mellan
den 20 juni och 24 oktober avgår flyg varje lördag och onsdag och under högsäsong mellan den 7 juli och 8 augusti kan resenärer välja på tre avgångar per
vecka.
- Vi fortsätter att anpassa våra flygrutter efter våra kunders önskemål. Allt fler vill resa med oss på fritiden, inte minst på sommaren och intresset för
Spanien och speciellt Malaga ökar. Vi gläds nu åt att kunna erbjuda våra resenärer direktflyg dit från Malmö, säger Anders Wahlström, försäljningschef,
SAS Sverige.
Tidtabell
31/3-27/10
Malmö– Malaga, SK 6427 avgår lördagar kl. 20:00 och landar 23:45
Malaga – Malmö, SK 6426 avgår lördagar kl.15:45 och landar 19:20
20/6-24/10
Malmö– Malaga, SK 6427 avgår onsdagar kl. 10:45 och landar 14:30
Malaga – Malmö, SK 6426 avgår onsdagar kl. 06:30 och landar 10:05
3/7-7/8
Malmö– Malaga, SK 6427 avgår tisdagar kl. 10:45 och landar 14:30
Malaga – Malmö, SK 6426 avgår tisdagar kl. 06:30 och landar 10:05
Se hela SAS sommarprogram här
Förutom nya direktlinjer satsar SAS nu även på att införa nya kabiner på samtliga kort- och medeldistansflyg. De nya kabinerna installeras löpande mellan
2017-2019.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel 46 8 797 29 44
SAS, med mer än 70 år i branschen, transporterar över 29 miljoner passagerare årligen och är Skandinaviens ledande flygbolag med över
800 flygningar per dag till 118 destinationer i 36 länder i Skandinavien, Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan
tillsammans med ytterligare 26 flygbolag erbjuda fler än 18 400 dagliga flyg till cirka 1 300 destinationer i 191 länder. För mer information,
besök gärna www.sas.se eller www.sasgroup.net

