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Finnair öppnar ny rutt till Busan under
sommaren 2020
Finnair fortsätter att öka sin verksamhet i Asien. I dag meddelar flygbolaget att de adderar
Busan i Korea som en ny destination under sommaren 2020. Finnair blir därmed det första
och enda flygbolaget som förenar Busan och Europa med ett direktflyg.
Finnair kommer att erbjuda tre avgångar till Busan i veckan under sommarsäsongen 2020. På
måndagar, onsdagar och fredagar med start 30 mars 2020. Denna rutt kommer Finnair att flyga
med sitt moderna Airbus A350 flygplan.
– Vi är väldigt glada över att vara det första europeiska flygbolaget som flyger till Busan, det är ett
fantastiskt tillskott i vårt asiatiska nätverk. Korea är globalt sett en av våra toppdestinationer och vi
har flugit till Seoul i elva år. Vi ser mycket framemot att få erbjuda en ny destination i Korea till våra
kunder och fortsätta växa i Asien, säger Robert Lönnblad, Skandinavienchef på Finnair.
Busan är Sydkoreas näst största stad med 3,5 miljoner invånare och ligger på den sydöstra
spetsen av den koreanska halvön. Staden är välkänd för sitt vackra landskap som kombinerar
havet med berg och floder. Busan erbjuder fantastiska stränder och fina vandringsstråk med ett
behagligt klimat.
Finnair specialiserar sig på att länka samman Europa och Asien via den korta nordliga färden
genom Helsingfors. Flygbolaget erbjuder flygtider som är utformade för smidiga byten och korta
restider. Med Busan i Finnairs lista över destinationer kan flygbolaget nu erbjuda sina resenärer
20 olika destinationer i Asien.
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Om Finnair:
Finnair erbjuder resor mellan Asien, Europa och Nordamerika med fokus på snabba förbindelser
via Helsingfors. Varje år flyger över elva miljoner passagerare med flygbolaget som ansluter 19
större städer i Asien och sju städer i Nordamerika och Centralamerika med över 100 destinationer i
Europa. Finnair är ledande inom miljöfrågor och är det första europeiska flygbolaget att trafikera
nästa generations ekosmarta Airbus A350 XWB-flygplan. Det är den enda flygplansmodellen i
historien som blivit antagen på klimatorganisationen Carbon Disclosure Projects lista, The
Leadership Index. Finnair är det högst rankade flygbolaget i Norden och det enda som belönats
med fyra stjärnor av Skytrax och är medlem i alliansen oneworld som är en sammanslutning av
femton av världens ledande flygbolag.

