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Här följer lite information av typen ”Tips och 
Tricks” för att förenkla att flyga med Amapola

till Örnsköldsvik, för dig och dina besökare 

- Visste du att Amapola är ett av få helt svenskägda flygbolag 
med ca 120 anställda och huvudkontor i Stockholm
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Bokning av biljetter vid resa från Örnsköldsvik
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• Om du reser mellan Örnsköldsvik och Stockholm Arlanda, boka din biljett via www.amapola.nu
eller din resebyrå

• Om du reser från Örnsköldsvik och vidare från Stockholm Arlanda finns två alternativ,
Tips. Kolla båda alternativen då prisskillnaden kan vara stor. 

Alt 1) Boka hela resan via www.sas.se och checka in ditt bagage när du påbörjar din resa för att 
hämta det vid ankomst. 
Tips. Gäller även många SAS Code Share-flygningar på t ex Lufthansa, Swiss och Austrian. Kolla på www.sas.se

Alt 2) Boka sträckan Örnsköldsvik – Stockholm Arlanda på www.amapola.nu och ditt vidare flyg 
från Arlanda med valt flygbolag. 
Tips. Avsätt tid (minst 1.5 tim) på Arlanda för uthämtning av ditt bagage och incheckning till valt flygbolag samt för 
säkerhetskontroll.

http://www.amapola.nu/
http://www.sas.se/
http://www.sas.se/
http://www.amapola.nu/


Vid resa till Örnsköldsvik med SAS/SAS Code share till Arlanda och vidare med 
Amapola och resan är köpt som Interline, dvs en SAS biljett för hela resan.
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• När du startar resan mot Örnsköldsvik kan du checka in på SAS/SAS code share flight via SAS 
App/webb eller vid disk (på vissa flp fungerar det även i incheckningsmaskin)
på sträckan till Arlanda. 
Tips. Checka in i tid. SAS incheckningsregler gäller.

• OBS! Vid incheckning på SAS/SAS code share flighten blir man INTE incheckad på Amapola
flighten till Örnsköldsvik. 

• Har du bagage så ska du checka in det vid disk på din avresedestination och tagga bagaget hela 
vägen till Örnsköldsvik, du slipper då checka in det på nytt på Arlanda.
Tips. Är incheckningspersonal ovillig att hjälpa till, be om namn och registrera tidpunkten. Förhoppningsvis får man hjälp annars 
återkoppla händelsen till info@oer.se som underlag för dialog med SAS och Amapola. 

• Smidigast är att checka in på Amapola flighten till Örnsköldsvik via webben, minst 2 tim före 
Amapolas avgång från Arlanda, mao gör det innan första flighten startat.

(Forts på nästa bild)
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• Vid incheckning på webben ska Amapolas bokningsnummer användas, inte resebyråns eller 
SAS bokningsnummer. 

• Amapolas bokningsnummer benämns, Airline booking reference W2 (Flexflight): t ex XA8XYZ.
(Tips. Om du lägger in hela din resebokning i Appen CheckMyTrip, så får du automatiskt upp Amapolas bokningskod som där 
benämns ”Bekräftelsenummer”.

• Webbincheckning med Amapolas bokningsnummer gör du på Web Checkin (inkcloud.io). Det 
digitala boardingkortet med QR-kod kan du spara i Appen Wallet eller skicka på mejl. 
(Tips. Spara länken till Amapolas incheckningssida på hemskärmen på din telefon för att enkelt checka in på framtida resor.)

• Har du inte hunnit/lyckats checka in på Amapola flighten via webben, ingen fara, gå direkt till 
Amapolas gate på Arlanda och checka in där när den öppnar för boarding.

• Tips. Ta några minuter och kika på Amapolas hemsida www.amapola.nu för att lära dig mer om Amapola och hur olika moment 
fungerar med dem, ffa dropplisten ”Reseinformation”.

Forts – Webb och gate incheckning på Amapola

https://amapola.inkcloud.io/
http://www.amapola.nu/


Vid resa till Örnsköldsvik med annat flygbolag, utan Interline eller SAS Code
share, till Arlanda och vidare med Amapola.
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• Checka in på första flygningen till Arlanda som vanligt, enligt valt flygbolags anvisningar/regler.

• Checka in på Amapola flighten till Örnsköldsvik via webben, minst 2 tim före avgångstiden från 
Arlanda, mao gör det innan första flighten startat.

• Har du bagage så ska du hämta det på Arlanda, ta det genom tullen och sedan checka in det vid 
Amapolas disk i Terminal 5. Incheckningen öppnar 75min före avgång och stänger 30min före 
avgång. Gaten stänger sedan 20min före avgång.
Tips. Se till att ha minst 1,5h timmas transfertid på Arlanda för att slippa att stressa!

• Välj sedan den säkerhetskontroll på Terminal 4 eller 5 som har kortast kö. 
(Se mer info på nästa bild)



Säkerhetskontroller på Arlanda
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• Swedavia fått ner kötiderna generellt, idag är de normalt 1-15 min.
• Terminal 4 och 5 är hopbyggda innanför säkerhetskontrollen och på Swedavias App eller 

hemsida kan man se aktuella kötider på Arlanda och därefter välja säkerhetskontroll, vid 
terminal 5D, 5F eller 4.

• Var smart, ta några steg extra och välj rätt säkerhetskontroll för att slippa stress!

www.swedavia.se/arlanda/

http://www.swedavia.se/arlanda/


Tillgång till Lounge 
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• Menzies lounger finns på terminal 4 (gamla SAS loungen) och terminal 5 (bredvid SAS loungen) 
och i entrén kan man köpa 3 timmar inträde. 

• Många kreditkort ger rabatt i Menzies lounger, t ex med Eurocard Gold kostar det 160kr. 
• Även till SAS lounge på terminal 5 kan man köpa inträde vid tillgång av plats, vilket idag kostar 

strax under 300kr. 



För våra besökare 
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• Inresande kunder/leverantörer kan köpa biljetter från 695 kr enkel väg från Stockholm Arlanda 
till Örnsköldsvik om man bokar via www.amapola.nu

• Man kan även köpa en genomgående interlinebiljett på SAS för transfer på Stockholm Arlanda 
till Örnsköldsvik via www.sas.se

• Amapola har sänkta priser från februari 2023 samt ny utökad tidtabell  

http://www.amapila.nu/
http://www.sas.se/
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• Hjälp till och 
sprid dessa 
bilder till era 
besökare 
innan de 
bokat sin 
resa!
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