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Norwegian lanserar direktflyg till
Karibien och Las Vegas från Stockholm

Norwegian fortsätter att utvidga långlinjenätet med nya destinationer.
Norwegian lanserar direktflyg till San Juan på den karibiska ön Puerto Rico
från Stockholm, Oslo, Köpenhamn och London Gatwick. Stockholm och
Köpenhamn får dessutom direktflyg till Las Vegas. Från Köpenhamn lanseras
även en ny linje till den karibiska ön St. Croix på Amerikanska Jungfruöarna.

Till vintern kan äventyrslystna och solsugna svenskar för första gången flyga
direkt mellan Stockholm och San Juan samt mellan Stockholm och Las Vegas.
Den karibiska ön Puerto Rico och huvudstaden San Juan erbjuder inte bara
fantastiska stränder utan har även mycket att erbjuda i form av kultur och
naturupplevelser. Puerto Rico är även lämplig som bas om man vill upptäcka
mer av Karibien med täta kryssnings- och flygförbindelser. Norwegian
lanserar även en ny linje till den karibiska ön St. Croix på Amerikanska
Jungfruöarna från Köpenhamn.

Las Vegas, huvudstaden i delstaten Nevada, kallas ofta för världens
underhållningsstad nummer ett. Staden lockar över 40 miljoner besökare
varje år och är känd för sina casinon, spektakulära byggnader, fina
restauranger, shower och glittrande nattliv. Från Las Vegas kan man även ta
sig till fantastiska naturupplevelser som Grand Canyon, Lake Mead, Valley of
Fire och mycket mer. Las Vegas erbjuder även utmärkta konferensmöjligheter.

– Norwegians långlinjer är väldigt populära och det finns en stor efterfrågan
på prisvärda flygbiljetter till långväga destinationer. Vi är därför väldigt glada
över att lansera helt nya resmål i både Karibien och USA. San Juan, St. Croix
och Las Vegas är alla spännande destinationer som får direktflyg från
Skandinavien och London, säger Thomas Ramdahl, kommersiell direktör på
Norwegian.



–Vi gläder oss mycket åt Norwegians nya direktflyg till San Juan. Puerto Rico
är en femstjärnig destination som har mycket att erbjuda resenärer och vi är
övertygade om att Norwegians fem flyg i veckan kommer att öka och bredda
turismen på den här karibiska ön, säger Ingrid I. Rivera Rocafort, Executive
Director of the Puerto Rico Tourism Company.

– Vi är oerhört glada över att Las Vegas, tack vare Norwegian, för första
gången får direktflyg från Stockholm och Köpenhamn. Ökad tillgänglighet till
Las Vegas gör att vi kan få flera miljoner nya besökare, vilket hjälper oss att
nå vårt mål att ha 30 procent internationella besökare under nästa årtionde,
säger Cathy Tull, Senior Vice President of marketing for the Las Vegas
Convention and Visitor’s Authority

Nya linjer:
Stockholm – San Juan, Puerto Rico (SJU)
En avgång i veckan, på tisdagar, med start 3 november

Stockholm – Las Vegas (LAS)
En avgång i veckan, på lördagar, med start 31 oktober

Köpenhamn – San Juan, Puerto Rico (SJU)
En avgång i veckan, på måndagar, med start 6 november

Köpenhamn – St. Croix, Amerikanska Jungfruöarna (STX)
En avgång i veckan, på måndagar, med start 9 november

Köpenhamn – Las Vegas (LAS)
En avgång i veckan, på tisdagar, med start 10 november

Oslo – San Juan, Puerto Rico (SJU)
En avgång i veckan, på söndagar, med start 1 november

London Gatwick – San Juan, Puerto Rico (SJU)
Två avgångar i veckan, på onsdagar och lördagar, med start 4 november

Se bifogad pdf för mer information om de nya destinationerna.

För mer information:



Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18
Norwegians presstelefon +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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