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Norwegian lanserar ny långdistanslinje
mellan Köpenhamn och Bangkok

Norwegian fortsätter att utveckla långdistansverksamheten och lanserar en
ny direktlinje mellan Köpenhamn och Bangkok.

Norwegian lanserar ytterligare en långdistanslinje. Den 30 oktober i år går
första direktflyget mellan Köpenhamn och Bangkok. Den nya linjen kommer
att gå två gånger i veckan och biljetter finns nu till försäljning. Norwegian har
sedan tidigare direktflyg mellan Bangkok och Stockholm och Oslo.

Den nya långdistanslinjen är en viktig del i Norwegians globala
tillväxtstrategi:



– Marknaden för interkontinentala linjer har alltför länge dominerats av höga
biljettpriser och begränsad flexibilitet. Vår vision är att alla ska ha råd att
flyga, även till utomeuropeiska destinationer, säger VD Björn Kjos.

Norwegians satsning på långdistanslinjer
Under 2013 lanserade Norwegian som enda lågprisbolag långdistanslinjer
mellan USA och Skandinavien samt mellan Asien och Skandinavien.
Responsen från resenärerna har varit mycket positiv med i stort sett
fullbokade flyg. Norwegian har idag sju 787 Dreamliner i drift och kommer år
2018 ha en långdistansflotta på totalt 17 flygplan.

Norwegians långdistanslinjer:
Från New York (JFK): Oslo (OSL), Stockholm (ARN), Köpenhamn (CPH), Bergen
(BGO) och London (LGW)

Från Fort Lauderdale (FLL): Oslo (OSL), Stockholm (ARN), Köpenhamn (CPH)
och London (LGW)

Från Los Angeles (LAX): Oslo (OSL), Stockholm (ARN), Köpenhamn (CPH) och
London (LGW)

Från San Francisco (OAK): Oslo (OSL) och Stockholm (ARN)

Från Orlando (MCO): Oslo (OSL)

Från Bangkok (BKK): Oslo (OSL), Stockholm (ARN) och Köpenhamn (CPH)

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 416 linjer till 126



destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 96 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. År 2013 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. För mer information, besök www.norwegian.com

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