
 

 

 Pressmeddelande 2015-04-14 
 
Emirates utökar antalet avgångar till Dhaka och Kolkata 
 
Nu kan flygbolaget Emirates passagerare i Sverige njuta av mer bekväma anslutningar 
till västra Asien. Flygbolaget har nämligen utökat antalet avgångar från Dubai till 
Bangladeshs huvudstad Dhaka och Kolkata, huvudstaden i den indiska delstaten 
Västbengalen. De nya avgångarna innebär stora fördelar för resenärer från Sverige.   
 
Emirates erbjuder nu fler avgångar till Dhaka och Kolkata med 21 respektive 13 avgångar. 
Flygbolaget har även utökat kapaciteten till Kolkata, genom att uppgradera flygplanstypen till 
en Boeing 777-200, och introducerar då också sina berömda sviter i First Class för 
passagerare som reser till det indiska flygnavet. 
 
Det utökade antalet avgångar erbjuder ytterligare bekväma anslutningar för resande från 
Sverige till Emirates nätverk i västra Asien och Indiska oceanen. Nätverket nås idag av 37 
europeiska destinationer, 17 från Mellanöstern och 10 amerikanska. Emirates har flugit till 
destinationer i västra Asien och Indiska oceanen sedan 1985. Karachi, Delhi och Mumbai var 
några av flygbolagets första destinationer. Idag flyger Emirates till 19 städer i detta nätverk 
med 321 flygningar per vecka, som erbjuder den bästa anslutningen i regionen.  
 
– Emirates flyger fler passagerare över längre avstånd än någon av sina konkurrenter, vi 
försöker alltid att erbjuda våra kunder större flexibilitet kring deras resor. Genom att öka vår 
närvaro i västra Asien ger vi bättre möjligheter för våra svenska resenärer att ansluta med 
andra flyg på Emirates världsomfattande nätverk. De kan samtidigt ta del av våra högklassiga 
produkter och tjänster, säger Björn Ekegren, Sverigechef för Emirates.  
 
Fler avgångar ökar handelsmöjligheter 
Det utökade antalet flygningar medför även extra lastkapacitet, som förbättrar möjligheterna 
för handel mellan de två länderna och resten av världen. Boeing 777-200, som flyger mellan 
Dubai och Kolkata, har kapacitet för mer än 17 ton last, medan Boeing 777-300ER, som 
trafikerar Dubai – Dhaka, rymmer en last på över 15 ton.  
 
Ombord kan passagerare ta del av Emirates prisbelönta underhållningssystem ice med över  
2 000 kanaler med filmer, från bland annat Bollywood och Bangladesh, TV-kanaler, musik, 
spel och podcaster. Emirates passagerare kan även njuta av maträtter som är tillagade av 
gourmetkockar och en högklassig service från bolagets multinationella kabinpersonal, samt 
generös bagagevikt med 40 kg i Business Class och 30 kg i Economy Class.  
 
Avgångar och returresor  
Dhaka utresa   
EK158 Stockholm – Dubai 14.15 – 22.30 (alla dagar) 
EK582 Dubai – Dhaka 02.00 – 08.40 (alla dagar) 
EK586 Dubai – Dhaka 10.30 – 17.20 (alla dagar) 
EK584 Dubai – Dhaka 13.15 – 19.55 (alla dagar) 
   



Dhaka returresa   
EK583 Dhaka – Dubai 10.15 – 13.05 (alla dagar) 
EK587 Dhaka – Dubai 19.10 – 22.10 (alla dagar) 
EK585 Dhaka – Dubai 21.30 – 00.25 +1 (alla dagar) 
EK157 Dubai – Stockholm 08.00 – 12.30 (alla dagar) 
   
Kolkata utresa    
EK158 Stockholm – Dubai 14.15 – 22.30 (alla dagar) 
EK570 Dubai – Kolkata 02.05 – 08.20 (alla dagar) 
EK572 Dubai – Kolkata 13.00 – 19.15 (ej tisdagar) 
   
Kolkata returresa   
EK571 Kolkata – Dubai 09.45 – 13.10 (alla dagar) 
EK573 Kolkata – Dubai 20.30 – 00.05 +1 (ej tisdagar) 
EK157 Dubai – Stockholm 08.00 – 12.30 (alla dagar) 

 
Flygtider är lokala och gäller under sommartid. 

*** 

För mer information och mediekontakter:  
Lars-Ola Nordqvist, mobil 070-689 11 20, lars@comvision.se  
Elin Norlin, mobil 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 144 destinationer i 81 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med 233 wide body-
maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 59 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har 
nyligen lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99 
miljarder US dollar. Totalt har Emirates order på 281 nya flygplan, till ett värde av mer än 135 miljarder 
US dollar. 

För mer information besök www.emirates.se  
 

 

 


