
 
 

 

PRESSEMEDELELSE 
 

Perfekt match: 

Jet Time skal flyve for Bravo Tours til sommer  
 

Det danske flyselskab Jet Time har netop indgået aftale med Danmarks fjerde største turoperatør, Bravo Tours, 
for sommeren 2019.  
 
”Det er lykkedes os at finde plads til 32.000 af Bravo Tours gæster i vores ellers tætpakkede trafikprogram til 
næste sommer”, fortæller Vice President i Jet Time Birthe Madsen, som er glad for at byde Bravo Tours 
velkommen ombord.    
 
”Jet Time og Bravo Tours er et oplagt match. Bravo Tours profil med fokus på service og den gode rejseoplevelse 
på dansk passer fuldstændigt ind i vores eget kerneprodukt,” udtaler Birthe Madsen yderligere.  
 
De mange passagerer skal flyve fra Jet Times hovedbaser Kastrup, Billund og Ålborg lufthavn til seks klassiske 
middelhavsdestinationer på blandt andet Mallorca og Rhodos samt i Algarve og Almeria i Sydspanien. 
 
Administrerende direktør i Bravo Tours, Peder Hornshøj, udtaler:  
 
”Jet Time er et pålideligt, dansk luftfartsselskab med stor ekspertise i at servicere danske chartergæster. Jeg er 
glad for, at vi sammen har kunnet finde frem til en god løsning for den kommende sommer, og jeg er overbevist 
om, at det bliver et win/win-samarbejde for både Bravo Tours og Jet Time.” 
 
Med den nye aftale bliver Bravo Tours Jet Times tredjestørste kunde i chartersegmentet og vil i sommeren 2019 
udgøre 20 % af det danske selskabs samlede charterproduktion ud af Danmark. Sammenholdt med Jet Times 
øvrige charteraktiviteter på det danske marked betyder det, at godt hver fjerde danske charterpassager kommer 
til at flyve med Jet Time til og fra deres ferie i 2019.  
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Jørgen Holme Birthe Madsen 
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FAKTA OM JET TIME 
Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Jet Time forventer i 2019 at sende cirka 600.000 ferieglade skandinaver og 
nordeuropæere på ferie til sydens sol. Ud over at flyve chartergæster på deres ferierejse, flyver Jet Time for andre flyselskaber, der 
mangler kapacitet. Blandt kunderne er Norwegian, SAS, Finnair, British Airways, airBaltic og andre ledende flyselskaber i Nordeuropa. 
 
 
> For mere information om Jet Time gå til selskabets presseside her… 
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