
 Uppskattning av antal resenärer med flygtransport som en del 
av kombinerade resetjänster – planerad verksamhet för 12 
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Namn och organisationsnummer 
      

Telefon 
      

Kontaktperson 
      

E-postadress och webbplats 
      

 

Avresemånad 
och -år 

Resans 
varaktighet* 

Passagerarantal** 
 

Avresemånad- 
och år 

Resans 
varaktighet* 

Passagerarantal ** 

0–2000 
flygmil 

2001–3000 
flygmil 

3001–5200 
flygmil 

över 5200 
flygmil 

0–2000 flygmil 
2001–3000 

flygmil 
3001–5200 flygmil över 5200 flygmil 

Januari 
      

0-8 d                         Juli 
      

0-8 d                         

9-15 d                         9-15 d                         

> 15 d                         > 15 d                         

Februari 
       

0-8 d                         Augusti 
         

0-8 d                         

9-15 d                         9-15 d                         

> 15 d                         > 15 d                         

Mars 
      

0-8 d                         September 
      

0-8 d                         

9-15 d                         9-15 d                         

> 15 d                         > 15 d                         

April 
        

0-8 d                         Oktober 
      

0-8 d                         

9-15 d                         9-15 d                         

> 15 d                         > 15 d                         

Maj 
      

0-8 d                         November 
     

0-8 d                         

9-15 d                         9-15 d                         

> 15 d                         > 15 d                         

Juni 
        

0-8 d                         December 
     

 

0-8 d                         

9-15 d                         9-15 d                         

> 15 d                         > 15 d                         

* Genomsnittlig varaktighet för resor över 15 dygn:        ** Totalantalet avresande passagerare per månad  

 Ort och datum 
 
              

Underskrift och namnförtydligande (verkställande direktör eller annan behörig firmatecknare) 
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