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Inför Almedalen: Norwegian startar
direktflyg till Visby från Stockholm-
Arlanda

Direkt från Stockholm-Arlanda den 6 juni startar Norwegian den nya
inrikesrutten till Visby. Det betyder att besökare med sikte på Almedalen når
Visby inom en timme, liksom semesterfirarna under hela sommaren. Rutten är
Norwegians fjärde inrikeslinje i Sverige.

− Vi ser fram emot att starta sträckan mellan Arlanda och Visby. Med sex
flygningar i veckan till Gotland kan våra resenärer enkelt nå en av Sveriges
vackraste öar. Vi upplever också ett ökat intresse för Gotland från utländska



resenärer, som upptäckt öns fina sevärdheter. Vi har trafikerat sträckan
tidigare med riktigt bra erfarenheter, så vi ser fram emot att återigen
välkomna våra passagerare ombord mellan Stockholm och Visby, säger
Magnus Thome Maursund, kommersiell chef på Norwegian.

Flygningarna startar den 6 juni med sex avgångar per vecka. Rutten är
Norwegians fjärde inrikeslinje i Sverige då bolaget, förutom Arlanda-Visby,
även flyger till Luleå, Umeå och Kiruna direkt från Arlanda.

Politikerveckan i Almedalen 3–7 juli arrangeras med fokus på demokrati och
samhällsfrågor. Som start på valrörelsen träffar politikerna representanter
från offentlig, privat, ideell sektor och media. Eventet är en de mest besökta
politiska mötesplatserna i Sverige.

Medeltidsveckan 7–14 augusti är Sveriges största historiska festival då flera
hundra deltagare från 20 länder bland annat återskapar de kända slagen vid
ringmuren. I år fylls ön även av artister som bjuder in till konserter under hela
sommaren runt om på Gotland.

För mer information, se www.norwegian.com/se

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

http://www.norwegian.com/se


Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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