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Första flyget mellan London Gatwick och
Orlando är nu i luften

Norwegian fortsätter sin internationella expansion. London Gatwick blir en
allt större bas med fler linjer både inom Europa och till USA. Idag lyfte första
direktflyget mellan London Gatwick och Orlando i Florida. Tidigare i veckan
lyfte även första direktflyget mellan Köpenhamn och Orlando. Orlando
lanserades som långlinjedestination förra året från Oslo.

I eftermiddags lyfte första direktflyget mellan London Gatwick och Orlando
International Airport. Norwegian har blivit en stor aktör på London Gatwick
och är i dag det enda flygbolaget som erbjuder lågprisbiljetter mellan
Storbritannien och USA.



– England är en viktig marknad för oss och därför är vi glada över att nu
kunna erbjuda ytterligare en långlinjedestination mellan London Gatwick och
USA. Norwegian flyger redan mellan Oslo och Orlando, en väldigt populär
sträcka både bland amerikaner och européer. Tidigare i veckan gick även
första flyget mellan Köpenhamn och Orlando. Vi tycker att resenärer förtjänar
prisvärda och flexibla biljetter över Atlanten, säger Thomas Ramdahl,
Kommersiell Direktör på Norwegian.

Sträckan mellan London Gatwick (LGW) och Orlando (MCO) kommer att gå en
gång i veckan, på lördagar. Att lansera fler långdistanslinjer mellan London
Gatwick och USA är ett led i Norwegians strategi om att växa globalt och få
ett starkare fotfäste internationellt. Förra sommaren lanserade Norwegian
direktflyg till New York (JFK), Los Angeles (LAX) och Fort Lauderdale (FLL)
från London Gatwick.

Norwegian har flera hundra piloter och kabinanställda på basen i London
Gatwick. I år etableras även en långdistansbas på London Gatwick dit både
piloter och kabinpersonal kommer att anställas.

Norwegian har idag sju Dreamliner plan som trafikerar långlinjer mellan USA
och Europa och mellan Skandinavien och Asien. År 2018 kommer Norwegian
att ha en långdistansflotta på 17 Dreamlinerplan.

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 19
Norwegians pressnummer: +47 815 11 816

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 424 linjer till 130
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 24 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövännliga flygplan och har en flotta på 96 flygplan med en
genomsnittlig ålder på bara fyra år. Både under 2013 och 2014 utnämndes
Norwegian till Europas bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline
Awards. Sky Trax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och
erkända undersökningen i flygbranschen. Under 2014 tog Norwegian
även hem tre priser i det prestigefyllda Passenger Choice Awards för bästa
flygbolag i Europa, “best Inflight Connectivity and Communications” för gratis



Wi-Fi ombord och pris för sin unika karttjänst ombord på
Dreamlinerplanen. Dessutom utsågs Norwegian 2014 till Europas bästa
lågprisbolag av AirlineRatings.com för andra året i rad. 
För mer information, besök www.norwegian.com. 

Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.
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