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Premiär för Qatar Airways Dreamliner på
Arlanda, Airport City Stockholm
Bildkälla: Swedavia
Qatar Airways har inlett sina första flygningar med Boeing 787 Dreamliner
från Doha International Airport till Stockholm Arlanda Airport, Airport City
Stockholm. I samband med den första flighten blev flygbolaget även först
med att erbjuda dagliga flygningar med nästa generations flygplan till och
från Sverige.
– Våra skandinaviska rutter är mycket viktiga för oss och jag är mycket glad
att vår Dreamliner nu är verksam på Stockholm, då detta erbjuder våra

passagerare en oslagbar servicenivå och bekvämlighet till och från den
svenska huvudstaden. Qatar Airways Dreamliner är ett mycket bra flygplan
som erbjuder några av de mest innovativa och bekväma inredningarna i
branschen, säger Akbar Al Baker, CEO för Qatar Airways.
– Vi är mycket stolta över att välkomna Qatar Airways som det första
flygbolaget att introducera Dreamlinern på vår flygplats, säger Kjell-Åke
Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.
– Vi är mycket glada över att kunna introducera vår Boeing 787 på vår
Stockholmsrutt, vilket innebär att vi nu kan erbjuda våra passagerare en ännu
mer unik reseupplevelse. Vi ser också fram emot att introducera
vår Dreamliner till Köpenhamn och Oslo om bara några veckor. Detta är en
spännande tid i flygindustrin och vi är stolta över att Qatar Airways hjälper
till att leda utvecklingen, säger Günter Saurwein, Qatar Airways Country
Manager Scandinavia, Finland and the Baltic States.
Qatar Airways Dreamliner har 254 skräddarsydda säten, 22 stycken i Business
Class och 232 stycken i Economy Class, och kabinernas inredning är
specialdesignad i både Business Class och Economy Class.
Dreamlinern är tillverkad i kompositmaterial, vilket gör den lättare och mer
bränsleeffektiv än något annat jämförbart flygplan. Några unika egenskaper
är exempelvis större fönster, reducerad ljudnivå och renare luft i kabinen.
Dreamlinern är ett av de mest miljövänliga flygplanen med 20 procent
mindre bränsleförbrukning och 20 procent mindre koldioxidutsläpp. Det är
också viktigt att notera att flygplanet är tystare än andra motsvariga flygplan,
vilket är en extra bonus för miljön kring Arlanda, Airport City Stockholm.
Qatar Airways 787:or är världens första helt uppkopplade Dreamliners med
trådlöst internet och SMS-funktion så att passagerare att hålla kontakten med
affärspartners, kollegor och vänner på marken under hela resan. Detta gäller
både i Business Class och Economy Class.
Vänligen klicka här för pressmeddelandet i sin helhet.
Källa: Swedavia
Stockholm Arlanda Airport är en del av Airport City Stockholm. Med

ambitionen om en levande flygplatsstad, närmare världen utvecklas Airport City
Stockholm och skapar dynamiska centrum för industri, handel och möten med
syftet att öka hela regionens tillväxt. Airport City Stockholm är ett unikt
samarbete mellan de tre starka aktörerna Swedavia, Sigtuna kommun samt
Arlandastad Holding.
Om Qatar Airways:
Det femstjärniga flygbolaget Qatar Airways är rankat som världens bästa
flygbolag enligt Skytrax World Airline Award 2011 och 2012. Bolaget är även
utsett till Bästa Flygbolag Interkontinentalt på svenska Grand Travel Award 2011,
2012 och 2013.
Qatar Airways har beställt mer än 250 flygplan till ett värde av över 50 miljarder
US-dollar. Bland annat ligger beställningar på Airbus A350, A320 och A380 super
jumbo samt Boeing 787 och Boeing 777. I oktober blev flygbolaget, som det
första av de stora Mellanösternbolagen, inbjudet att bli medlemmar i en global
flygallians, oneworldgroup.
Om Swedavia:
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar tio 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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