
SAS öppnar ny direktlinje till Beirut från Stockholm
I slutet av juni börjar SAS flyga två gånger i veckan från Stockholm till Beirut. Rutten flygs inledningsvis på onsdagar och söndagar och från
mitten av augusti på onsdagar och lördagar, fram till den 7:e september. SAS trafikerar sedan tidigare Libanons huvudstad från Köpenhamn
under sommarhalvåret.

Den nya rutten som startar den 30 juni öppnar upp för en ännu bättre anslutning mellan Skandinavien och en av världens äldsta städer, som stoltserar med
ett stort utbud av upplevelser: välbevarade slott, historiska kyrkor och moskéer, vackra stränder och det världsberömda libanesiska köket.

– Vi ser en ökad efterfrågan på resor till Beirut från Skandinavien och det är glädjande att vi nu kan erbjuda en attraktiv tidtabell för våra resenärer även från
Arlanda. Beirut är ett spännande semestermål samtidigt som många i Skandinavien också har en anknytning till regionen. För SAS är det ytterligare ett
sätt att stärka vårt nätverk och kunna erbjuda våra resenärer bra förbindelser till populära destinationer, säger Karl Sandlund, EVP Commercial, SAS.

Biljetterna släpps till försäljning den 2:a april och rutten kommer att flygas med plan av typen Airbus 320neo och Boeing 737-800. Klimatfrågan är avgörande
för flyget och SAS bedriver ett intensivt arbete med att förnya och uppgradera flottan, i syfte att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.

– Att ställa om till ett mer hållbart resande är avgörande för flyget, och SAS målsättning är att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2030. Det
sker främst genom en modernisering av flottan och en ökad andel biobränslen. Som en del av SAS omställningsarbete har SAS också valt att
koldioxidkompensera alla flygbiljetter där ett EuroBonus-nummer angetts vid bokningen, säger Karl Sandlund.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

SAS flyger över 30 miljoner passagerare årligen och är Skandinaviens ledande flygbolag med över 800 flygningar per dag på 272 linjer till 123 destinationer
i Skandinavien, Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med ytterligare 27 flygbolag erbjuda fler än 18 800 dagliga
flyg till över 1 300 destinationer i 193 länder. Utöver flygverksamhet ingår även marktjänsthantering, tekniskt underhåll och frakttjänster i SAS verksamhet.
För mer information, besök gärna www.sas.se eller www.sasgroup.net


