
 
 
 

PRESSEMEDELELSE 
 
Lander stor kontrakt: 
Jet Time indgår stort partnerskab med Apollo for sommeren 2020 
 
Det danske flyselskab Jet Time har indgået et stort partnerskab med en af Nordens førende rejsearrangører, 
Apollo, for sommeren 2020.  

”Vi er rigtig glade for at kunne byde godt og vel 55.000 af Apollos kunder velkommen om bord næste sommer 
som del af vores ellers tætpakkede 2020 sommerprogram”, udtaler CEO Jørgen Holme. 

 
Aftalen mellem Jet Time og Apollo løber fra d. 28.april til d.20.oktober 2020, hvor de mange skandinaviske 
passagerer primært skal flyve fra Jet Times hovedbaser i Kastrup og Billund, ligesom der også vil være enkelte 
svenske afgange fra Gøteborg. Turene går først og fremmest til Grækenland, hvor der for Jet Times 
vedkommende vil være to helt nye destinationer på programmet til Sitia på Kreta og til nordgræske Ioannina, der 
ligger tæt på grænsen til Albanien. Dertil vil der også være ture til tre andre klassiske feriedestinationer, 
Fuerteventura, Antalya og Split.  
 
Samarbejdet mellem Jet Time og Apollo er ikke nyt, og blandt andet har det danske selskab denne sommer fløjet 
en mindre del af Apollos charterrejsende til de græske destinationer Corfu og Preveza.  
 
Kommerciel direktør i Apollo, Nina Hornewall, udtaler: 
 
”Jet Time er et anerkendt, danskejet flyselskab, hvis kernekompetence er charterflyvninger, og som er kendt for 
deres nærværende og personlige service til passagererne. Jeg ser frem til det udvidede samarbejde mellem Apollo 
og Jet Time, og jeg er sikker på, at vores kunder vil sætte pris på den gode Jet Time service om bord på rejsen til og 
fra ferie.”  

 
Med den nye aftale bliver Apollo Jet Times andenstørste partner i chartersegmentet i sommeren 2020, hvor 
Apollos kunder kan se frem til at rejse med enten Boeing 737-700 eller Boeing 737-800 med plads til 
henholdsvis 148 og 189 passagerer.   
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FAKTA OM JET TIME 
Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Jet Time forventer i 2020 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, Transavia, airBaltic og andre ledende flyselskaber i 
Nordeuropa. 

 
 

> For mere information om Jet Time samt billedmateriale gå til selskabets presseside her… 
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