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Tårnby giver grønt lys 
til, at CPH kan blive 
centrum for luftfragt
Tårnby Kommune vedtog i slutnin-
gen af august den lokalplan, der kan 
åbne for et nyt erhvervseventyr med 
luftfragt i Københavns Lufthavn.  
Dermed er projekt Airport Business 
Park for alvor i gang.

Der er store planer for det 150.000 m2 
store område i Københavns Lufthavn ud 
til Øresund, som Tårnby Kommune har 
givet mulighed for kan udvikles til en 
Airport Business Park.

Byggeriet vil betyde flere jobs, mere 
luftfragt og bedre muligheder for eksport 
af højværdivarer som fragtes med fly. 
Samtidig vil det give globale virksomhe-
der mulighed for at placere sig lige ved 
lufthavnen. Som en vigtig del af planen 

udvikles det lokale vejnet, så infrastruktu-
ren omkring området kan følge væksten 
ift. udbygningen af lufthavnens østområ-
de. For Tårnby Kommune har nødvendige 
investeringer i vejnettet været en forud-
sætning for at kunne give grønt lys til 
lokalplanen:

Bekymringen hos Tårnby Kommune har 
været udsigten til øget trafik til og fra 
Kystvejen. Men den udfordring er blandt 
andet løst med beslutningen om, at 
forbedre den store rundkørsel ved Kyst-
vejen, så det bliver nemmere at køre til 
og fra området, lyder det fra borgmester 
Henrik Zimino. 

”Det har været vigtigt for Tårnby Kom-
mune at undgå trafikkøer og få løst de 
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trafikale udfordringer fra en kommende Airport 
Business Park.  Det har vi fået, så vi ser frem til, 
at kommunen og lufthavnen kan udvikle det, der 
forhåbentlig kan blive et nordeuropæisk centrum 
for luftfragt,” siger borgmester Henrik Zimino. 

Store ambitioner
Med den nye lokalplan kan Københavns Luft-
havn nu invitere danske og udenlandske virksom-
heder til at udvikle en Airport Business Park på 
det 20 fodboldbaner store areal ved siden af det 
nuværende fragtområde.

”Vi har store ambitioner. Danmark kan blive 
nordeuropæisk centrum for luftfragt. Samtidig 
får vi mulighed for at kunne tiltrække globale 
virksomheder, der ellers placerer sig i og om-

kring andre europæiske lufthavne,” siger Peter 
Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns 
Lufthavn. 

Passagerflyene er også afhængige af luft-
fragt 
En af ambitionerne er at fordoble fragtkapaci-
teten fra 500.000 til 1.000.000 tons luftfragt 
årligt. Det er afgørende ikke blot for luftfragt-sel-
skaberne, men også for passagerflyene.

”I dag udgør fragt i passagerflyenes lastrum om-
kring 10 procent indtjeningen på især de lange, 
oversøiske ruter. Derfor er luftfragt også afgø-
rende når vi skal tiltrække nye flyruter til fjerne 
rejsemål,” understreger Peter Krogsgaard.

EFTERÅR 2017

Fakta om Airport Business Park:
• Airport Business Park vil kunne fordoble fragtkapaciteten i Københavns Lufthavn fra 500.000 tons i 

dag til 1.000.000 tons årligt.

• Mere end 10%. af indtjeningen på de lange, oversøiske flyruter kommer fra luftfragt i passagerflye-

nes lastrum.

• Ved at skabe plads til endnu mere fragt understøtter Airport Business Park dermed også passager-

ruterne.

• Lufthavnen bliver udbygget massivt i disse år for at skabe plads til 40 mio. årlige passagerer. Udvi-

delsen koster op til 20 mia. kr. Når CPH er udvidet til 40 mio. passagerer vil det skabe grundlag for 

ca. 9.000 flere faste job i lufthavnen.
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Lufthavnens travle 
Terminal 3 udvides
Der skal være mere plads til passage-
rerne i den travle Terminal 3. Derfor 
er Københavns Lufthavn i gang med 
en markant ombygning og udbyg-
ning til en kvart milliard kroner. I dis-
se uger begynder selve udbygningen 
af terminalen med 1.500 ekstra 
kvadratmeter.

Flere end 20 millioner mennesker kom-
mer igennem Terminal 3 hvert år - og 
tallet vokser. Derfor er lufthavnen i gang 
med en række projekter, der skal give 
mere plads og en bedre rejseoplevelse.

Foreløbig er der gang i to projekter: 
Udskiftning af granitgulvet og en ombyg-
ning af udgangen fra bagageudleverin-
gen. 

Nu starter selve udbygningen af Terminal 
3 med ekstra 1.500 kvadratmeter på tre 
etager. Den kommende tilbygning place-

res i området mellem den igangværende 
udbygning af sikkerhedskontrollen og 
den ikoniske, vingeformede Terminal 3, 
der blev bygget i 1998. 

Mere plads til passagerne 
”Der er først og fremmest brug for mere 
plads til passagererne. Med den kom-
mende tilbygning bliver der langt bedre 
plads på gulvet, når man skal gå mellem 
Terminal 3 og 2,” fortæller Kristian Dur-
huus, der er driftsdirektør i Københavns 
Lufthavn. 

”Dertil kommer, at tilbygningen skal gøre 
det muligt at gå fra metroen via en ny 
gangbro i førstesals højde direkte til både 
sikkerhedskontrol og Terminal 2. Det 
vil også give mere plads i stueetagen i 
Terminal 3,” fortæller han. 

Byggerierne forventes at være færdige 
op til sommeren 2018.  For passagerer-
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Fakta om projektet

• Udbygningen og ombygningen af Terminal 3 er en del af lufthav-
nens store ”Expanding CPH”-udbygningsplan

• Den nye tilbygning bliver på 1.500 m2 og koster ca. 150 millioner 
kroner.

• Det samlede budget for ud- og ombygningen af Terminal 3 er 265 
millioner kroner.

• CPH er klar til at investere 20 milliarder kroner i ¨den store Expan-
ding CPH plan, der vil skabe plads til 40 millioner passagerer om 
året. Mange projekter er allerede i gang:

• Den centrale sikkerhedskontrol udvides til dobbelt størrelse. Er helt 
klar til efteråret.

• Området mellem Finger A og B efter sikkerhedskontrollen er ved at 
blive udvidet til dobbelt størrelse. Er klar næste ved udgangen af 
2018-

• Byggeriet af en helt ny Finger E med plads til de største fly er i 
gang. Første fase er klar i 2019

• Der bygges en række nye standpladser til flyene. De bliver løbende 
klar.

ne betyder det, at udgangsdøren ved 
siden af ”Informationen” nu er lukket. Til 
gengæld er hele karruseldøren midt i ter-
minalen nu åben. Herfra kan man stadig 
skyde genvej til Terminal 2 langs den nye 
byggevæg, der netop er opsat udenfor. 

”Det kan naturligvis i byggeperioden 
blive en smule mere bøvlet. Men vi gør 
alt, hvad vi kan, for at mindske eventuelle 
gener,” siger Kristian Durhuus. 

Vi skal gøre et godt indtryk 
Udskiftningen af den sidste del af gra-
nitgulvet er netop genoptaget efter den 
travle sommer. Kristian Durhuus lover, at 
de mange byggerier bliver værd at vente 
på:

”Terminal 3 er det første og sidste ind-
tryk, de fleste rejsende får af Københavns 
Lufthavn - og det skal altså være et godt 
indtryk,” understreger han. Tilbygningen 

skal med sin stramme glasfacade fungere 
som en naturlig fortsættelse af den lidt 
futuristiske arkitektur, der er så markant 
ved Terminal 3.

”Derfor rykker vi den nye bygning ’ær-
bødigt’ lidt tilbage for ikke at virke for 
anmassende,” siger Kristian Durhuus. 

Omkring årsskiftet planlægges yderligere 
et projekt i Terminal 3 - en gangbro fra 
metroen i første sals højde, så man kan 
gå direkte til sikkerhedskontrollen, hvis 
man som rejsende har printet boarding-
kort hjemmefra og ikke har en kuffert, 
der skal tjekkes ind.
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Air India landede til en 
varm velkomst i CPH
En smuk septemberaften lan-
dede Air India for første gang i 
Københavns Lufthavn. De blev 
modtaget med den traditionsrige 
vandsalut på landingsbanen og 
Bhangra-dans og indisk mad på 
menuen i Gate 39. Både Indien og 
Danmark var flot repræsenteret, 
og erhvervslivet er klar til at tage 
ruten i brug.

”Velkommen. Det er en historisk dag 
for Danmark, at vi i dag får genåbnet 
en direkte forbindelse til Indien og får 
bundet vores to lande tættere sam-
men,” sagde Københavns Lufthavns 
direktør, Thomas Woldbye. 

Til stede ved ruteåbningen var blandt 
andre Air Indias nye Chairman & 
Managing Director Rajiv Bansal og 

selskabets kommercielle direktør 
Pankaj Srivastava, Indiens Ambassa-
dør Agréé i Danmark Mr. Ajit Gupte 
samt Danmarks Ambassadør i Indien 
Peter Taksøe-Jensen, der alle har været 
varme fortalere for ruten mellem New 
Delhi og København.

Air Indias kommercielle direktør, Mr. 
Pankaj Srivastava Commercial Director, 
er glad for at kunne udvide selskabets 
netværk med et af verdens lykkelig-
ste lande og udtrykte stor glæde og 
tilfredshed ved åbningen af den nye 
direkte rute mellem New Delhi og 
København.

”Hvis der er ét luftfartsselskab, der er 
”lykkeligt” for at udvide sit netværk 
til verdens højst rangerende land på 
”lykkeindekset”, så er det Air India, ” 
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siger Pankaj Srivastava.

Den direkte rute med et af Air Indias nye 
Boeing 787 Dreamliner-fly er resultatet af 
adskillige års forhandlinger og tæt sam-
arbejde mellem Københavns Lufthavn og 
Air India – og ikke mindst myndigheder i 
både Danmark og Indien.

”Den nye rute til Indien er et historisk 
gennembrud. Antallet af udrejsende 
indere er fordoblet på verdensplan i 
løbet af få år. Nu har vi fået hul igennem 
til et kæmpe marked, som ikke bare 
hovedstaden, men hele Danmark og 
Sydsverige kan få glæde af,” siger Mikkel 
Aarø-Hansen, administrerende direktør i 
Wonderful Copenhagen, hvor ruteudvik-
lingsprogrammet Greater Copenhagen 
Connected, der har bidraget til etablerin-
gen af den nye rute, er forankret. 

Den nye rute fik kongeligt besøg 
Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Bene-
dikte var passager på Air Indias afgang 
fra København, da Prinsessen i slutnin-
gen af september rejste til Indien for at 
deltage i årets store verdenskongres for 
pigespejdere.

Danske virksomheder står også klar til at 

benytte den nye rute. Til november flyver 
den første store danske erhvervsdelega-
tion med fødevareministeren i spidsen til 
New Delhi til World Food India konferen-
cen. Og flere forventes at følge efter.

Den danske samhandel med Indien har i 
dag en værdi af knap 10 mia. kr. Og der 
er potentiale for meget mere, vurderer 
Udenrigsministeriet. Med 1,3 milliarder 
indbyggere og en økonomisk vækst på 
omkring syv procent er Indiens indflydel-
se i verden voksende – og sideløbende 
med det voksede ønske om at få gen-
etableret en direkte flyrute fra Danmark. 

I Indien har Den Danske Ambassade ar-
bejdet tæt sammen med lufthavnen om 
at få ruten til at lykkes. 

”Danmark og Indien er i dag rykket 
tættere på hinanden til stor fordel for 
både vækst, samhandel og især kontak-
ten mellem den danske og den indiske 
befolkning. Indien er nu ligeså tæt på 
Danmark som østkysten i USA, og det 
vil helt sikkert medføre at mange flere 
danskere nu vil drage øst på for at opda-
ge den fantastiske indiske kultur, ” siger 
Peter Taksøe-Jensen, Danmarks Ambas-
sadør i Indien.

EFTERÅR 2017
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Nye feriedestinationer til rejselystne 
danskere
Med den nye direkte rute kan danske rej-
sene også se frem til bedre og hurtigere 
forbindelser til indiske feriedestinationer 
som Goa og Kerala og New Delhi som en 
spændende storbydestination. Ruten gi-
ver derudover også bedre forbindelser til 
Australien og andre destinationer i Asien.

EFTERÅR 2017

Fakta om Air India

• Air India vil flyve fra København til Delhi tirsdag, torsdag og lørdag klokken 
kl. 20:45.

• Air India er som SAS medlem af Star Alliance. Det betyder, at SAS i samarbej-
de med Air India kan flyve passagerer fra hele Skandinavien via København 
til Indien.

• Danske rejsende får også mulighed for at flyve via Air Indias hub i New Delhi 
og videre til f.eks. Australien og andre rejsemål i Asien.

• Indien er verdens næstmest folkerige land med knap 1,3 mia. indbyggere.
• Delhi i det nordøstlige Indien er landets hovedstad og næststørste by efter 

Mumbai. Ved folketællingen i 2011 blev der registreret 16,7 mio. indbyggere 
i Delhi. Der formodes i dag at bo flere end 20 millioner.

• Air India flyver i dag til 8 destinationer i Europa fra New Delhi.
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Flot afslutning på sommeren
Den sidste sommermåned bød på 
2.776.367 rejsende gennem Køben-
havns Lufthavn. Særligt de lange 
ruter voksede.

Sommerferien er for mange udvidet 
til at gå ind i august. Oven på sidste 
års rekordsommer var der i årets sidste 
sommermåned, august, 26.963 flere, der 
fløj ind og ud af Københavns Lufthavn, 
hvilket svarer til en stigning på 1,0% i 
forhold til samme måned sidste år.

Det er især de lange, interkontinentale 
ruter, der oplever vækst. Hele 6,2% flere 
rejsende fløj uden for Europa i august 
måned, og dermed fortsætter trenden 
med flere rejsende på de interkontinen-
tale ruter:

”Når der åbner nye, direkte ruter til 
destinationer uden for Europa, så vokser 
trafikken. Det kan vi eksempelvis se med 
Air Canada, der tidligere i år valgte at 

sætte et Boeing 777-300ER ind på ruten 
til Toronto. Det nye fly har 102 flere 
sæder, og det har betydet, at der i august 
i år var 33% flere rejsende mellem CPH 
og Canada end samme måned sidste år,” 
forklarer Thomas Woldbye, adm. direktør 
for Københavns Lufthavn.

År til dato er den interkontinentale trafik 
steget 7,3%, og det er især rejsende 
mellem Danmark og USA, der trækker 
trafikken op:

”Godt 750.000 mennesker er rejst mel-
lem Danmark og USA i år, og det er 7% 
flere end samme periode sidste år. De 
senere år har vi åbnet mange nye ruter til 
USA, og det har især betydet flere ame-
rikanske turister, der rejser hertil,” siger 
Thomas Woldbye og fremhæver, at luft-
havnens strategi for at tiltrække nye ruter 
er med til at skabe vækst i Danmark.

”Den nye rute mellem København og 

Delhi er en milepæl for os. Vi har arbejdet 
benhårdt på at få en rute til Indien på 
kortet i mere end otte år, og vi har store 
forventninger. I dag rejser over 30.000 
mellem CPH og Delhi via andre lufthavne, 
og de vil fremover få væsentligt lettere 
ved at komme hertil, efter Air India-ru-
ten er åbnet,” siger Thomas Woldbye 
og fremhæver, at Delhi-ruten vil bidrage 

med 259 mio. kr. årligt til Danmarks BNP.

I august var London den største destinati-
on med 196.668 rejsende, mens Helsinki 
oplevede den største stigning blandt de 
største destinationer.
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Københavns Luft-
havn er Europas 
mest effektive
Københavns Lufthavn er endnu en 
gang kåret til at være Europas mest 
effektive. Det er afgørende for at 
kunne tiltrække nye flyruter og sam-
tidig en anerkendelse af samarbejdet 
med blandt andre flyselskaberne om 
effektiv drift og digitale løsninger. 

750 starter og landinger. 80.000 passa-
gerer. 30.000-35.000 stykker bagage. 
Hver dag. At drive Københavns Lufthavn 
er et kompliceret puslespil.

Hver eneste dag opstår der situationer, 
som kan forrykke brikkerne i det store 
puslespil, der skal sikre, at flyene kommer 
af sted til tiden, og de rejsende kommer 
hurtigt og sikkert igennem lufthavnen.

Det er Københavns Lufthavn så dygtig 
til, at verdens førende forskere inden for 
luftfart i Air Transport Research Society 
(ATRS) i juli kårede Københavns Lufthavn 
som Europas mest effektive. Det er 12. 
gang ud af 14 mulige, at Københavns 
Lufthavn tager prisen.

Dygtige medarbejdere bag prisen
”Vi er meget stolte over prisen som 
Europas mest effektive lufthavn – en 
pris, der i høj grad skyldes vores dygtige 
medarbejdere,” fortæller administrerende 
direktør Thomas Woldbye.

”Vi knokler hver dag for at drive en 
effektiv og attraktiv lufthavn. Det gør vi 
ved at arbejde tæt sammen med flysel-
skaberne om at nedbringe de samlede 
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omkostninger ved at flyve til og fra 
København. Og det gør vi ved at lytte til 
passagerernes ønsker og behov og gøre 
det nemt og hurtigt for de rejsende at 
komme gennem lufthavnen,” fortæller 
Thomas Woldbye. 

At være effektiv tiltrækker flyruter
En af de vigtigste opgaver for Køben-
havns Lufthavn er at få tiltrukket nye 
flyruter og flere afgange – i skarp kon-
kurrence med de andre store lufthavne i 
Nordeuropa. I det arbejde spiller effektivi-
tet en væsentlig rolle: 

”Skandinavien er et højomkostningsom-
råde, også for flyselskaberne. Vi skal være 
effektive, så de samlede omkostninger 
holdes nede. Derfor spiller det en væ-
sentlig rolle, at vi igen har fået prisen som 
Europas mest effektive lufthavn,” siger 
Thomas Woldbye. 

Danskerne er digitale
Danskerne er et af verdens mest digitale 
folk. Vi går i netbanken frem for at trop-
pe op i filialen, vi handler på nettet, vi 
streamer film og musik hjemme i sofaen. 

”Vores digitale liv har også fået mere 

end godt fat i rejselivet,” understreger 
Thomas Woldbye. Vi finder flybilletter på 
nettet, checker ind på mobilen, printer 
selv bagagetags ud på automaterne i 
lufthavnen, afleverer kufferten på auto-
matiserede bagagedrops, scanner vores 
boardingkort før sikkerhedskontrollen og 
følger flyafgangene på lufthavnens app. 

”At danskerne er så digitale, har bety-
det, at vi har kunnet udvikle de digitale 
muligheder bedre end mange af vores 
lufthavnskolleger rundt om i Europa,” 
forklarer Thomas Woldbye. 

Mest effektive lufthavn
Netop Københavns Lufthavns fokus 
på at optimere og automatisere er en 
af begrundelserne for, at København 
igen er blevet belønnet med prisen som 
Europas mest effektive lufthavn. Prisen 
uddeles hvert år af førende internationale 
forskere og luftfartseksperter i ATRS, som 
analyserer og vurderer effektiviteten i 
alverdens lufthavne. 

I ATRS’ begrundelse fremhæves også 
Københavns Lufthavns evne til at hånd-
tere kompleksitet. At 94% af trafikken i 
København er udenrigs, stiller store krav 
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til eksempelvis sikkerhed, bagagehånd-
tering og transfer. Men på trods af det 
daglige komplekse puslespil er CPH’s 
medarbejdere dygtigere end kollegerne i 
andre europæiske lufthavne til at arbejde 
effektivt og holde udgifterne til driften 
nede. 

Innovation skal være en del af kul-
turen
”Vi har meget dygtige medarbejdere, og 
prisen skal i høj grad tilskrives medarbej-
dernes evne til selvstændigt og dygtigt at 
løse opgaver og problemer. Alle er gode 
til at tage ansvar og komme med forslag 
og idéer,” forklarer Thomas Woldbye.
Han fremhæver et nyt initiativ, som luft-
havnen netop har sat i værk for at styrke 
medarbejderinnovationen:

”Vi har åbnet et system, hvor alle medar-
bejdere hurtigt kan komme med forslag 
til processer eller områder, hvor man med 
deres øjne med fordel kan bruge digitale 
løsninger. Vi ser så meget hurtigt på, om 
det er noget, der vil kunne lette. Virker 
det, så kan vi brede det ud i hele lufthav-
nen hurtigt,” forklarer Thomas Woldbye.
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Cathay Pacific åbner direkte flyrute 
fra CPH til Hongkong

Prisbelønnede Cathay Pacific åbner 
næste år en direkte rute fra Køben-
havn til den pulserende kinesiske 
metropol Hongkong. Det er godt 
nyt for danske ferie- og forretnings-
rejsende og for væksten i kinesiske 
turister i Danmark.

Den 2. maj 2018 klokken 13:55 letter 
Cathay Pacifics topmoderne Airbus 
A350-900 fra København med kurs mod 
Hongkong. Det markerer flere års arbejde 
for at skaffe Danmark en direkte forbin-
delse til en af verdens vigtige metropoler.

Cathay Pacific administrerende direktør 
Rupert Hogg kalder København ”et 
fantastisk rejsemål” for det kinesiske 
selskabs passagerer.

”Vi er glade for at tilbyde den første 
direkte rute mellem Hong Kong og 

København. Det er et fantastisk rejsemål, 
der tiltrækker forretnings- og fritidsrejsen-
de fra hele verden. Med den nye direkte 
forbindelse til denne fantastiske by har vi 
har lyttet til vores passagerners ønske om 
flere rejsemuligheder,” siger Rupert Hogg

En milepæl i CPH’s ruteudvikling
Set med danske øjne er Hongkong og 
dens knap 8 mio. indbyggere også en 
utroligt spændende destination med sin 
blanding af skyskrabere og natur og sit 
eksotiske miks af det kinesiske og den 
multikulturelle fortid som britisk kronko-
loni.

Dertil kommer et pulserende erhvervsliv, 
hvor en lang række af de største danske 
virksomheder har interesser og samhan-
del.

”Det er en milepæl i lufthavnens arbejde 

med rutevikling, at Danmark nu får en 
direkte forbindelse til Hongkong. Cathay 
Pacifics rute til den kinesiske millionby har 
stået øverst på listen over uservicerede 
destinationer fra Danmark. Den vil gavne 
både væksten og turismen - og give en 
masse nye, spændende rejsemuligheder,” 
siger kommerciel direktør i Københavns 
Lufthavn, Peter Krogsgaard.

Flere kinesere til Danmark
I første omgang bliver det en sæsonru-
te fra maj til og med oktober med tre 
ugentlige afgange: mandag, onsdag og 
fredag. Det er der et godt grundlag for. 
Lufthavnens trafiktal viser, at der i 2016 
var 27.000 rejsende, der fløj fra Køben-
havn og via andre lufthavne til Hongkong 
- en vækst på 44% på blot tre år.

”Al erfaring viser, at en ny direkte rute 
betyder, at endnu flere vil rejse. Det 

gælder også kineserne, der med Cathay 
Pacific får et prisbelønnet kinesisk selskab 
at flyve med. Så forventningen er, at an-
tallet af kinesiske turister i Danmark også 
vil vokse,” siger Peter Krogsgaard.

WOCO spår vækst og flere jobs
Mikkel Aarø-Hansen, Administrerende 
direktør for Wonderful Copenhagen og 
Chairman for Danmarks ruteudviklings-
program Global Connected, ser store 
muligheder i den nye rute: 

”En direkte rute mellem Hong Kong 
og København er en fantastisk nyhed - 
her midt i det officielle kinesisk-danske 
turismeår 2017. Der er hård international 
konkurrence om at tage andele af det 
kinesiske turismemarked, og den nye rute 
er et glimrende eksempel på, at vi kan nå 
længere ved at stå sammen om at inve-
stere i ny tilgængelighed. Jeg er overbe-
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vist om, at den nye rute vil skabe nye jobs 
og være til gavn for Danmark og Greater 
Copenhagen” siger Mikkel Aarø-Hansen

Masser af nye rejsemuligheder
Med den nye rute får også danske 
ferie- og forretningsrejsende helt nye 
muligheder for at rejse via Hongkong og 
videre rundt i Cathay Pacifics omfattede 
rutenet til f.eks. Australien, Bali og resten 
af Indonesien, Philippinerne, Vietnam og 
sydkinesiske millionbyer som Guangzhou 
og Shenzhen.

Ruten til København bliver fløjet med den 
nye model A350-900, der er Airbus’ svar 
på Boeings populære B787 Dreamliner. 
Det bliver en version med 280 sæder, 
heraf 38 Business Class og 28 Premium 
Economy.

Flyvetiden fra København til Hongkong 
bliver på knap 12 timer.
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Fakta om den nye rute til 
Hongkong

• Ruten mellem København og 
Hongkong bliver fløjet med 
Airbus’ nye model A350-900 
med plads til 280 passagerer

• Flyet ankommer fra Hong-
kong kl. 6.30 om morgenen 
og returnerer kl. 13.55

• Cathay Pacific med base i 
Hongkong råder over 146 fly. 
Selskabet blev dannet i 1946

• Der flyves i dag til ca. 180 de-
stinationer i 44 lande. Cathay 
og de to datterselskaber Air 
Hong Kong og Cathay Dragon 
tæller 33.800 ansatt

• Cathay Pacific blev i 2016 kå-
ret som verdens femte bedste 
flyselskab af Skytrax. Vandt 
prisen i 2009.

• Medlem af Oneworld-allian-
cen, der bl.a. tæller British 
Airways og American Airlines.
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