PRESSINFORMATION

Ny charterdestination från Jönköping
För första gången någonsin kan Jönköping Airport nästa sommar erbjuda
direktcharter till Sardinen. Det är Fritidsresor som fortsätter sin satsning och testar ett
nytt spännande resmål under några veckor i augusti / september 2016.

- Intresset för Italien växer: antalet platser till Sardinien har ökat med 70 procent på
två år. Som enda charterarrangören på Sardinien erbjuder Fritidsresor resor till
Alghero, säger Mathias Bergendahl, Informationschef på Fritidsresor.
Sten Norinder, VD för Jönköping Airport, välkomnar satsningen:
- Vi är glada för att Fritidsresor fortsätter öka utbudet från Jönköping och i synnerhet
med ett så populärt resmål som Sardinien. Det är en framgång för regionen och våra
resenärer.
Platserna släpps till försäljning måndagen den 31 augusti.
Intresset för att ”flyga hemifrån” ökar och under 2014 redovisade Jönköping Airport
67 371 charterpassagerare , vilket är den högsta siffran sedan 1978.
Vädret den gångna sommaren gör att vi förväntar oss ett ännu större sug efter sol
och bad under kommande år.
Försäljningen av vinterresmålen Gran Canaria och Teneriffa går riktigt bra enligt
researrangörerna.
De destinationer som hittills är klara för sommaren 2016 är : Antalya 2ggr/vecka,
Rhodos, Mallorca, Kreta, Split och Sardinien.
Mer info finns på www.jonkopingairport.se
Jönköping Airport AB
För mer information kontakta:
Sten Norinder, VD

036-311201 sten.norinder@jkgairport.se

Publiceringsdatum 2015-08-28
Jönköping flygplats har en unik tillgänglighet genom sitt läge mitt i centrala södra Sverige.
Jönköping Airport AB är ett, av kommunen helägt, bolag som driver och utvecklar flygplatsen i Jönköping. Verksamheten
består av fyra ben.
Reguljärtrafiken till Stockholm med upp till fem dagliga avgångar till Arlanda trafikeras av Nextjet. Från och med mars 2015
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kan man nå hela världen med Lufthansas nät via Frankfurt. Direktcharter till populära semestermål fem gånger i veckan
under sommaren 2015 . Frakt och postflyg nattetid samt incharter av tyska turister under sommarperioden.
Läs mer på www.jonkopingairport.se
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