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Direktflyg till Dubai med flygbolaget
Emirates från Stockholm Arlanda Airport,
Airport City Stockholm
Bilden visar stranden Jumeirah, Dubai. Foto: Swedavia.
Emirates med bas i Dubai är Mellanösterns största flygbolag. Den 4
september startar Emirates dagliga avgångar mellan Dubai och Stockholm
Arlanda Airport. Med en direktlinje till Dubai får svenska resenärer smidigt
tillgång till Emirates linjenät med ett stort antal destinationer i framför allt
Mellanöstern och Asien.

Efter en stark tillväxt de senaste åren är Dubai i dag svenskarnas fjärde
största destination i Asien. I dag reser cirka 31 000 passagerare mellan
Arlanda och Dubai vilket betyder att destinationen har växt med 11 procent
jämfört med förra året. Emirates nya flyglinje innebär ett ännu större utbud
av direktresor från Stockholm till Dubai. Med bara en mellanlandning får
resenärerna även tillgång till Emirates linjenät i Mellanöstern, Asien,
Australien och Afrika.
– Vi är mycket glada att Emirates nu börjar flyga mellan Stockholm och
Dubai. Internationella direktlinjer bidrar starkt till den ökade tillgänglighet
till och från Sverige som är viktig för regionens konkurrenskraft och
utveckling. Det innebär också att svenska resenärer nu får fler möjligheter att
kunna resa till populära destinationer i Asien på ett smidigt sätt, säger KjellÅke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.
Källa: Swedavia.
Stockholm Arlanda Airport är en del av Airport City Stockholm. Med
ambitionen om en levande flygplatsstad, närmare världen utvecklas området
och skapar dynamiska centrum för industri, handel och möten med syftet att
öka hela regionens tillväxt. Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar
dynamiska områden där företag och verksamheter samverkar på gångavstånd
från övriga världen i en levande stadsmiljö. Airport City Stockholm är ett
unikt samarbete mellan de tre starka aktörerna Swedavia, Sigtuna
kommun samt Arlandastad Holding.
Om Emirates
Emirates är ett av världens snabbast växande flygbolag. Flottan består av 200
flygplan och man flyger till över 120 destinationer i fler än 70 länder över hela
världen. Flygplanstypen på linjen mellan Stockholm och Dubai blir en Boeing
777-300.
Om Swedavia
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela
Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att
underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för
Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med
minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per
helår och har 2 600 medarbetare.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som
äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport
City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad
Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en
levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av
Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.
www.airportcitystockholm.com
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