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Emirates först med A380 dubbeldäckare från Gatwick 
 
 

Den 30 mars lanserade Emirates A380-linje från Gatwick, vilket ökar kapaciteten från sydöstra 
Storbritannien med 15 procent. Emirates, som kopplar ihop människor och platser globalt, var 
det första flygbolaget som erbjöd A380-service från Heathrow och nu lanseras samma tjänst från 
Gatwick – flygplatsen där Emirates inledde sin Englandstrafik för 26 år sedan.  

 

Hubert Frach, Emirates Divisional Senior Vice President Commercial Operations West, kommenterar 
lanseringen:  
”Sex år efter lanseringen av Emirates A380 kan vi konstatera att flygplanet fortfarande är en 
kundmagnet. Flygplatser världen över är måna om att få Emirates A380 i sin laguppställning och dagens 
lansering i London Gatwick tillgodoser den efterfrågan.” 
 
För att bli A380-kompatibel, har London Gatwick investerat omkring 69 miljoner kronor i nya 
anläggningar, inklusive breddning av tre startbanor och ändringar i infrastrukturen för taxningsbanor 
mellan start- och landningsbanor och terminalen.  
 
”A380 är ett av de moderna underverken inom flygtekniken och därför har vi valt att lägga delar av 
Gatwick’s mångmiljardbudget på att omvandla infrastrukturen och speciellt designa terminalplatser för 
världens största flygplan. Det är mycket glädjande att kunna välkomna Emirates reguljärlinje med A380, 
det är ett flygbolag som Gatwick har lång historia med”, säger Guy Stephenson, Chief Commercial 
Officer London Gatwick. 
 
”Emirates och Gatwick har än en gång jobbat ihop för att kunna erbjuda den bästa tänkbara 
passagerarupplevelsen”, tillägger Hubert Frach. ”Det moderniseringsprogram som Gatwick har 
genomfört de senaste åren går väl ihop med Emirates egna satsningar, där världens största 
passagerarplan tydligt symboliserar vår ambition. Nu har fler människor möjlighet att ansluta till fler 
destinationer, vilket uppskattas av både semester- och affärsresenärer.”  
 
Emirates sysselsätter mer än 700 anställda i Storbritannien, och bidrar med 2,8 miljarder kronor till 
ekonomin vid de sex flygplatsnav där de är verksamma kommer nu även att skapa nya jobbtillfällen i 
Storbritannien. Den dagliga A380-linjen ersätter den befintliga eftermiddagsflighten EK009 med Boeing 
777-300ER, vilket ger ytterligare 9,700 platser per månad i båda riktningarna.  
 
Emirates passagerare som flyger med A380 får resa i ett rymligt flygplan som är två och en halv meter 
bredare än en Boeing 777, en fridfull upplevelse i världens tystaste långdistansflyg, Wi-Fi ombord, mat i 
världsklass och underhållning av det prisbelönta ice-systemet med över 1,600 kanaler.  
 
First och Business Class-passagerare får tillgång till loungen i A380. Passagerarna i First Class kan 
också njuta av den lyxiga dusch-spa-anläggningen, med avancerat duschsystem och ett tidlöst spa-
paket liksom av flygplanets privata minisviter.  
 
Emirates har världens största A380-flotta med 47 flygplan som trafikerar 27 globala destinationer.  
 
Bild: Emirates A380 landar på London Gatwick flygplats under en tillfällig flygning förra året. Emirates är 
nu det enda flygbolaget med reguljära A380-flygningar till London Gatwicks flygplats.    
 
Video: Se vad Gatwick-samhället tycker om Emirates A380-tjänst.  

http://www.youtube.com/watch?v=3rgBDOcEr2M&feature=youtu.be
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För mer information och mediekontakter 

Lars-Ola Nordqvist, tel. 070-689 11 20, e-mail: lars@comvision.se 

Elin Norlin, tel. 070-279 86 40, elin@comvision.se 

 

Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser 
och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 142 destinationer i 80 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med över 200 wide body-
maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 44 av branschens modernaste A380. Emirates har nyligen 
lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus 380 till ett värde av 99 miljarder 
US dollar. Totalt har Emirates order på 379 nya flygplan, till ett värde av mer än 164 miljarder US dollar 

För mer information besök www.emirates.com  
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