
 

 
 

Lehdistötiedote 

17. lokakuuta 2013 

 

Flyben ensi kesän lennot myynnissä 

Huippusuosittu reitti Gotlantiin saa jatkoa 

Flybe, Pohjoismaiden johtava alueellinen lentoyhtiö on julkaissut reittinsä ja 

aikataulunsa alkusyksylle 2014 saakka. Kesän sesonkikohteen Visbyn lisäksi 

reittivalikoimaan kuuluu monipuolisesti lentoja Suomen sisällä ja lähialueilla. Flybe 

tarjoaa ympäristöystävällisen, nopean ja edullisen tavan matkustaa niin 

Ahvenanmaan kalavesille, Kokkolan kesätapahtumiin kuin golflomalle Kainuun 

maisemiin. Yhdensuuntaisten lippujen hinnat alkavat 29 eurosta, ja tarjolla on tällä 

hetkellä tuhansia lentoja kaikkein edullisimmista hintaluokista. Liput ovat varattavissa 

osoitteessa www.flybe.fi. 

Supersuosittuun Gotlantiin lisää vuoroja 

Viime kesänä suursuosioon noussut Gotlannin Visby löytyy reittivalikoimasta myös 

tulevana kesänä. Reitille on kovan kysynnän vuoksi lisätty kolmas viikoittainen vuoro, 

jotta entistä useampi voi päästä tutustumaan Ruotsin aurinkoisimmaksi paikaksi 

ylistetylle saarelle.  

”Gotlanti näytti vetovoimansa viime kesänä jo ensilennosta lähtien. Moni joutui jopa 

siirtämään reissusuunnitelmansa seuraavaan kesään, sillä koneet ja majoituspaikat 

täyttyivät ennätysnopeasti. Saari on noussut todelliseksi hitiksi, joten olit sitten lähdössä 

reissuun yksin, kaksin tai koko perheen kanssa, suosittelen varaamaan lennot ja 

majoituksen mahdollisimman hyvissä ajoin”, kertoo Flybe Finlandin myyntipäällikkö 

Elina Boman.  

Flybe lentää Helsingin ja Gotlannin välillä kesäkuusta elokuun loppuun. 

Yhdensuuntaisten lentojen hinnat reilun tunnin kestävälle lennolle alkavat 69 eurosta. 

Aikataulu: 

Helsinki–Visby 

Lähtee 09.20, saapuu 09.45 (tiistaisin, ajalla 24.6.–10.8.)  



Lähtee 09.20, saapuu 09.45 (torstaisin, ajalla 12.6.–28.8.)  

Lähtee 14.05, saapuu 14.30 (sunnuntaisin, ajalla 15.6.–31.8.)   

Visby–Helsinki 

Lähtee 10.10, saapuu 12.35 (tiistaisin, ajalla 24.6.–10.8.)  

Lähtee 10.10, saapuu 12.35 (torstaisin, ajalla 12.6.–28.8.)  

Lähtee 14.55, saapuu 17.20 (sunnuntaisin, ajalla 15.6.–31.8.)  

Flybe lentää seuraavilla reiteillä  

Helsingistä: 

• Jyväskylään (jopa 3 lentoa päivässä) 

• Kajaaniin (jopa 4 lentoa päivässä) 

• Kemi-Tornioon (jopa 3 lentoa päivässä) 

• Kokkola-Pietarsaareen (jopa 4 lentoa päivässä) 

• Maarianhaminaan (jopa 2 lentoa päivässä) 

• Savonlinnaan (jopa 2 lentoa päivässä) 

• Varkauteen (jopa 2 lentoa päivässä) 

• Norrköpingiin, Ruotsiin (6 kertaa viikossa) 

• Tarttoon, Viroon (5 kertaa viikossa) 

• Visbyhyn, Ruotsiin (kesä-elokuussa 2014) 

Tukholma-Brommasta:  

• Tallinnaan, Viroon (jopa 3 lentoa päivässä) 

Uusia sesonkireittejä sekä matkailu-, urheilu-, tai kulttuuritapahtumien aikana 

lennettäviä lentoja voidaan julkaista lisää talven aikana. Lennot varattavissa 

31.8.2014 saakka. 

- 

 

Lisätietoja ja haastattelutiedustelut: 

Flybe Media Desk, 040 450 9490, flybemediadesk@miltton.fi 

 

Flybe Finland: 

 on Flyben ja Finnairin yhteisyritys. Flybella on yrityksessä 60 prosentin 

omistusosuus. 

mailto:flybemediadesk@miltton.fi


 on Suomen suurin kotimaan lentoliikenteen operoija. Yhtiöllä on 10 omaa 

reittiä Baltiassa ja Pohjoismaissa ja se operoi merkittävää osaa Finnairin 

Euroopan ja Suomen lennoista. 

 lentää 14 ATR-konetta ja 14 Embraer E170-/E190-konetta. 

 on merkittävä ilmailualan työllistäjä Suomessa: noin 700 työntekijää Helsinki-

Vantaalla ja Seinäjoella. 

 tarjoaa korkealaatuisia alueellisia lentoja mahdollistaen liike- ja vapaa-ajan 

matkustajien matkustamisen edullisemmin kuin koskaan ennen. 

 on osa Euroopan johtavaa alueellista lentoyhtiötä Flybea, joka lentää 14 

maassa yhteensä 186 reittiä.  

 


