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Argentinska myndigheter stödjer
Norwegians uppstart

Den argentinska luftfartsmyndigheten (ANAC) ger Norwegian klartecken på
153 linjer från Argentina. Norwegians dotterbolag Norwegian Air Argentina
hade ansökt om tillstånd för totalt 156 linjer. 

Beviljandet från luftfartsmyndigheten i Argentina (Argentine National Civil
Aviation Administration) kom igår kväll svensk tid. Norwegians planer på en
omfattande verksamhet från Argentina innebär både inrikes- och utrikeslinjer.
Inom kort väntas ett slutgiltigt godkännande.
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Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 7000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA och Karibien. Norwegian har
en flygplansflotta på cirka 140 plan som fraktar cirka 30 miljoner passagerare
om året. Bolaget har en av världens yngsta flygplansflottor med en
genomsnittsålder på 3,6 år.

Norwegian utsågs 2015 till det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt
och mest miljövänligt över Atlanten av The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

År 2015,2016 och 2017 utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
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långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För femte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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