
Hjemmesiden fixen.dk  

REJSE - FLY 

Nedenfor er en række links, jeg benytter i firskelligt omfang. Inden for den enkelte gruppe er de oplistet i 

dén rækkefølge, jeg selv benytter dem/sætter pris på dem. 

Hvis du skal flyve langt, så bør du foruden prisen måske også skele til, om du ved at give nogle få hundrede 

kroner ekstra kan skaffe dig en gratis flyvebillet til f.eks. London via et lidt dyrere flyselskabs bonusprogram.  

Samtidig bør du på Seatguru checke, om der er rimelig benplads hos det selskab, du overvejer at flyve med. 

For nogle få hundrede kroner kan du måske få bedre plads. På en flyvning i Europa bør der være 31-32 

tommer (”31”- ”32”: Afstanden måles altid i tommer). Til andre kontinenter bør der være ”32” til ”34”, 

ellers får du en flyvetur, ”du vil huske” i mange år. Generelt er SAS blandt ”de gode” uden nødvendigvis at 

toppe. 

 

Flyselskaber: 

SAS 

Easyjet - (NB: Hvis du klikker på EasyJet, skal du selv finde tilbage på www.fixen.dk ) 

Norwegian 

British Airways (især p.g.a. ruten til London City Airport i Londons centrum) 

Cimber Air 

 

Afstand mellem stolerækkerne: 

Seatguru – se afstanden mellem stolerækkerne på flyselskabernes forskellige fly 

 

Find priser generelt: 

Expedia 

 

Find flytider: 

Amadeus 

Alle fly fra København (print ej det hele – vælg de relevante sider)  

 

http://www.fixen.dk/
http://www.seatguru.com/
http://www.sas.dk/
http://www.easyjet.com/
http://www.fixen.dk/
http://www.norwegian.com/dk
http://www.britishairways.com/
http://www.cimber.dk/
http://www.seatguru.com/
http://www.expedia.dk/?eapid=392-30036
http://www.amadeus.net/plnext/meb/TimeTableSearch.action?SITE=BCEUBCEU&LANGUAGE=GB
http://www.trvlink.com/download/cph/CPHDanishschedules.pdf


Lufthavne og flyselskaber 

Link til alle lufthavne og flyselskaber 

 

Københavns Lufthavn: 

Københavns Lufthavn generelt 

CPH Kort over lufthavnen 

SMS-service – hvis du selv skal ud at flyve  

SMS-service – hvis du skal hente nogen du kender (og hvor du kender flynummeret) 

  

Få overblik som en flyveleder (ikke alle selskaber og flytyper fremgår!) 

Flightradar24 

 

Lej selv et fly: 

Airtraffic - Lej et fly (sæt de ønskede lufthavne ind via rullegardinerne) 

 

Flypassagerers rettigheder: 

MEGET KORT beskrivelse fra Statens Lufthavnsvæsen 
   
”Plakat” med god beskrivelse – den har jeg altid i mit rejsepas – ha’ altid en kopi i passet 
 
Folder med samme korte beskrivelse 
 
Den fulde ordlyd fra Folketingets hjemmeside 
  
Den fulde ordlyd fra EU-oplysningen 
 
Ordlyden fra Forbruger-Europa 
  
GreenClaim – ny side hvor du kan taste flynumre og dato ind 
 

http://www.airlineandairportlinks.com/
http://www.cph.dk/
http://www.cph.dk/NR/rdonlyres/830E7FEC-F342-4447-A5E8-F9DE43E6D20D/0/Download_201010_dk.pdf
http://www.cph.dk/CPH/DK/MAIN/Flytider/CPH+Mobil/Gratis+sms+service.htm
http://www.cph.dk/CPH/DK/MAIN/Flytider/CPH+Mobil/Gratis+sms+service.htm
http://www.flightradar24.com/
http://www.airtraffic.dk/flybook3.asp
http://www.slv.dk/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=201
http://www.cph.dk/NR/rdonlyres/435D181C-4CA1-4B51-AF03-7245C804C1D2/0/flypassagerersrettighederplakat.pdf
http://www.cph.dk/NR/rdonlyres/0F5DFB32-2A36-42A1-82A2-352C20C25ACD/0/flypassagerersrettigheder.PDF
http://www.eu-oplysningen.dk/spsv/off/alle/flypassagerer/
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm
http://www.forbrugereuropa.dk/Rejser/Flyrejser
http://www.greenclaim.com/

