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Finnair i nytt samarbete med Fiji Airways 
 
Finnair fortsätter att expandera och inleder ett nytt codeshare-samarbete med Fiji Airways 
mellan Helsingfors och Nadi i Fiji. Flighterna kommer att ske via tre inkörsportar i Asien. 
Tack vare det nya samarbetet erbjuds Finnairs kunder en ny exotisk destination i södra 
Stilla havet.  
 
Det nya samarbetet innebär att Finnairs AY-kod läggs till på Fiji Airways flighter mellan Nadi (NAN) 
och Hong Kong (HKG), Singapore (SIN) samt Narita (NRT). Fiji Airways FJ-kod adderas på Finnairs 
flighter till Helsingfors via Singapore. För Fiji Airways kunder betyder detta att Finland och resten av 
Europa blir mer lättillgängligt. De nya codeshare-flighterna kan nu bokas på Finnairs hemsida för resor 
från och med 27 oktober 2019. 
 
Finnairs koder kommer även att läggas till på Fiji Airways flighter mellan Nadi och San Fransisco 
(SFO) samt Los Angeles (LAX), efter att tillstånd från myndigheten är beviljade. Med detta tillskott i 
nätverket är det möjligt för Finnairs kunder att göra en jorden-runt-resa med endast Finnairkoder. 
  
– Vi är väldigt glada över samarbetet med Fiji Airways och att kunna erbjuda våra kunder denna 
exotiska destination vid södra delen av Stilla havet. Samarbetet är unikt eftersom det för första 
gången öppnar upp för jorden-runt-resor med Finnairs kod hela vägen. Detta tack vare en 
kombination av hubbar i Asien och på den amerikanska västkusten. Vi vill även välkomna Fiji 
Airways kunder med öppna armar och hoppas att de ser framemot att upptäcka Finland och vackra 
Norden, säger Robert Lönnblad, Skandinavienchef på Finnair 
 
– Vi mottager med glädje vår oneworld-partner Finnair till vår familj av codeshare-samarbeten. 
Genom partnerskapet kan vi addera den fantastiska staden Helsingfors till vårt nätverk och göra 
Fiji och hela Söderhavet mer tillgängligt för Finnairs kunder. Vi ser framemot att jobba tillsammans 
med Finnair och introducera dess kunder till Fiji, en av världens mest välkomnande och autentiska 
kulturer, säger Andre Viljoen, Managing Director och CEO på Fiji Airways 
 
För mer information kontakta,  
Robert Lönnblad, Skandinavienchef Finnair 
Mail: robert.lonnblad@finnair.com  
Tel: 070-783 74 23 
 
My Lundberg, presskontakt 
Mail: my.lundberg@agency.se 
Tel: +46 70 094 63 21 
 
 
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 åtta 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.  
 


